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APRESENTAÇÃO 

 

O curso de Fisioterapia, tradicionalmente, em sua 9 e 10ª fase planejam e 

executam o famoso trabalho de conclusão de curso, o TCC. Consideramos que o TCC 

não é mera formalidade para o cumprimento de uma disciplina e sim a possibilidade 

que cada aluno tem em realizar na essência a iniciação científica fortalecendo o pilar 

ensino, pesquisa e extensão para o complemento de sua formação acadêmica.  

O curso de Fisioterapia tem a preocupação frequente em contribuir com TCCs 

inovadores, alinhados as linhas de pesquisa do curso e atentos as atualidades da 

profissão, bem como para o desenvolvimento acadêmico e científico. 

Por vários anos, os acadêmicos foram estimulados a realizarem pesquisas de 

campo, com coleta de dados que envolvesse a análise de instrumentos de avaliação 

validados pela literatura, com número amostral satisfatório e rigorosa metodologia. 

Contudo, em 2020, em um ano de incertezas causados pela pandemia do coronavírus, 

nos vimos sem possibilidades de desenvolver pesquisas aplicadas e para manter a 

qualidade dos TCCs foi decidido, levando em consideração a segurança de nossos 

acadêmicos e do entorno, que todos os trabalhos seriam de revisão, mas não uma 

revisão simples, e sim com as características de uma sistemática.  

A revisão sistemática é respeitada pela sua metodologia rigorosa na busca de 

artigos científicos, oferecendo o melhor da literatura para a construção de uma 

pesquisa que siga esta linha. Os TCCs do Curso de Fisioterapia que compõem este 

e-book seguiram critérios minuciosos de seleção como JADAD, PEDro e Cochrane e 

priorizaram pela inclusão de ensaios clínicos randomizados e em sua maioria de 

artigos internacionais e de revista com fator de impacto relevante na área de pesquisa. 

A publicação deste E-book é o resultado de 09 meses de muito esforço, 

dedicação, comprometimento da coordenação, dos orientadores e acadêmicos. Este 

E-book contém informações relevantes para a área da Fisioterapia e que a leitura 

destes materiais sirva de base teórica aos nossos acadêmicos que ainda passarão 

pelo TCC e para todos os leitores que se identifiquem com as temáticas abordadas. 

Agradecemos a Universidade do Contestado que não mede esforços para 

publicizar os nossos resultados. Aos orientadores pela persistência e em especial, aos 

nossos acadêmicos que aceitaram a ideia da revisão sistemática, superaram desafios 
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como a interpretação de artigos estrangeiros e se comprometeram em horas de 

estudo, de fichamento e de escrita científica.  

Desejamos uma excelente leitura a todos! 

 

Profª Renata Campos 

Profª Paty Aparecida Pereira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
Práticas em fisioterapia sob o prisma das revisões sistemáticas (ISBN: 978-65-88712-06-1) 

A FISIOTERAPIA NA ARTROPLASTIA DE JOELHO: UMA REVISÃO 

SISTEMÁTICA 

 

Juliana Schelbauer Colaço1 
Jaqueline Sueli Horodeski2 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A artroplastia do joelho é o tratamento cirúrgico de substituição da 
articulação do joelho por uma prótese, sendo vastamente utilizado na osteoartrose em 
estágio terminal. A fisioterapia tem papel importante neste procedimento no pré e pós-
operatório, com objetivo de melhorar a amplitude de movimento, força muscular e 
atividades funcionais. OBJETIVO: esta revisão teve como objetivo analisar a literatura 
sobre as intervenções fisioterapêuticas em pacientes submetidos à artroplastia de 
joelho a fim de abordar as formas de tratamento e os resultados obtidos. MÉTODO: 
revisão sistemática nas bases de dados PubMed, PEDro e Scielo, com os descritores 
“artroplastia, fisioterapia, reabilitação, joelho” em português e inglês. Incluídos ensaios 
clínicos randomizados, selecionados pela escala PEDro e Jadad; estudos 
observacionais e revisões sistemáticas, pelo qualis, fator de impacto. RESULTADOS: 
A pesquisa identificou 4854 artigos, sendo selecionados 37 para compor o trabalho, 
destes 15 eram ECR que continham as intervenções fisioterapêuticas no pré-
operatório, no pós-operatório para o alívio da dor, força muscular, ADM e da 
funcionalidade. CONCLUSÃO: Esta revisão demonstrou a importância da fisioterapia 
para pacientes submetidos à artroplastia de joelho, contribuindo para o alívio da dor e 
reestabelecimento da capacidade funcional. Entre as diversas técnicas, destacam-se 
a crioterapia, eletroterapia, cinesioterapia, e o uso de tecnologias como o membro 
auxiliar híbrido, e a realidade virtual. 
 
Palavras-Chave: Artroplastia. Fisioterapia. Reabilitação. Joelho. 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Knee arthroplasty is the surgical treatment of replacing the knee 
joint with a prosthesis, being widely used in terminal stage osteoarthritis. 
Physiotherapy has an important role in this procedure in the pre and postoperative 
period, with the aim of improving range of motion, muscle strength and past activities. 
OBJECTIVE: this review aimed to analyze the literature on physical therapy 
interventions in patients undergoing knee arthroplasty in order to address the forms of 
treatment and the results obtained. METHOD: systematic review in the PubMed, Pedro 
and Scielo databases, with the keywords "arthroplasty, physiotherapy, rehabilitation, 
knee" in Portuguese and English. Included randomized clinical trials, selected by the 
PEDro and Jadad scale; observational studies and systematic reviews, by which, 
impact factor. RESULTS: The research identified 4854 articles, 37 of which were 

                                                           
1Graduanda em Fisioterapia, Universidade do Contestado, Campus Mafra. Santa Catarina. Brasil. 

julianaschelbauer2@outlook.com  
2Docente do curso de Fisioterapia, Universidade do Contestado, Campus Mafra. Santa Catarina. 

Brasil. jaqueline@unc.br  

mailto:julianaschelbauer2@outlook.com
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selected to compose the work, of these 15 were RCTs that contained 
physiotherapeutic interventions in the preoperative period, in the postoperative period 
for pain relief, muscle strength, ROM, and functionality. CONCLUSION: This review 
adjusts the importance of physical therapy for patients undergoing knee arthroplasty, 
contributing to pain relief and reestablishment of functional capacity. Among the 
various techniques, cryotherapy, kinesiotherapy and the use of technologies as an 
auxiliary hybrid member and virtual reality stand out. 
 
Keywords: Arthroplasty. Physiotherapy. Rehabilitation. Knee. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A osteoartrose de Joelho (AO) é uma doença articular inflamatória e 

degenerativa caracterizada pela redução da cartilagem articular, que leva a 

deformidade, podendo estar relacionada à hipertrofia óssea, resultante de alterações 

bioquímicas e de estresses biomecânicos (VOLPATO et al., 2016). Os principais 

sintomas são a dor, rigidez, instabilidade articular, edema e fraqueza muscular, 

contribuindo com déficit na funcionalidade e redução da qualidade de vida (WIJNEN 

et al., 2018). 

Aproximadamente 776 milhões de pessoas em todo o mundo desenvolvem 

osteoartrose em membros inferiores, proporcionando incapacidade funcional e 

limitante. Necessitando de tratamento conservador, que geralmente envolve 

administração de anti-inflamatórios não esteroides, injeções nas articulações, 

fisioterapia e redução de peso. Quando a terapia conservadora é exaurida, a 

substituição parcial ou completa da articulação é estabelecida como opção de 

tratamento (ZAJONZ et al., 2017).  

A artroplastia do joelho é uma cirurgia de substituição articular, por uma prótese 

composta de liga metálica de cromo e cobalto, metais biocompatíveis, que têm baixo 

risco de serem rejeitados por nosso corpo, podendo ser unicompartimental ou total. 

Na artroplastia total de joelho (ATJ) a prótese bicompartimental é utilizada, com a qual 

as superfícies articulares femoral, tibial e fêmoro-patelar são substituídas (IBARBIA 

CARRERAS et al., 2019).  

A ATJ é o tratamento cirúrgico vastamente utilizado na osteoartrose em estágio 

terminal, promovendo o alívio da dor, melhora da função percebida e da qualidade de 

vida (TANAKA et al., 2017). Porém a recuperação para uma proporção de pacientes 

continua difícil e prolongada, e muitos não alcançam a funcionalidade ideal no pós-
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operatório. (WANG et al., 2016). Ocorrendo debilidade, déficit significativo de força 

muscular, propriocepção e amplitude de movimento da articulação do joelho, além de 

afetar o equilíbrio e a estabilidade postural (PEER et al., 2017). 

Portanto, as evidências enfatizam a necessidade de reabilitação através da 

fisioterapia para otimizar os resultados do paciente antes e depois da artroplastia 

(JONES et al., 2016). O tratamento fisioterapêutico no pré-operatório, tem o intuito de 

preparar o corpo antes de um evento invasivo como a cirurgia, visando a manter a 

elasticidade dos tecidos, assim como o trofismo muscular e a mobilidade articular. 

Facilitando o trabalho cirúrgico e minimizando os riscos de complicações no pós-

operatório (MAT EIL-ISMAIL et al., 2016). 

O tratamento fisioterapêutico realizado no pós-operatório geralmente é iniciado 

durante todo o período de internação hospitalar e continua, por 3 a 6 meses após a 

alta.  A reabilitação durante os primeiros meses após a cirurgia é definida como 

precoce ou aguda; e a reabilitação iniciada após esse período é denominada tardia 

ou pós-aguda (FRANSEN et al., 2017). 

Os objetivos da reabilitação pós-artroplastia são direcionados a melhorar a 

amplitude de movimento, otimizar a força muscular de joelho,  estabelecer melhorias 

na caminhada e estimular a independência funcional nas atividades da vida diária 

(RADULOVIC et al., 2016). Para isso inclui inúmeras intervenções, como exercícios 

terapêuticos passivos, ativo-assistido e ativo-livre, assim como técnicas manuais, 

modalidades eletroterapêuticas, treino sensório motor, e educação para autogestão 

do paciente (ALGHADIR; IQBAL; ANWER, 2016). 

Neste contexto, esta revisão teve como objetivo analisar a literatura sobre as 

intervenções fisioterapêuticas em pacientes submetidos à artroplastia de joelho a fim 

de abordar as formas de tratamento e os resultados obtidos. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

Esta pesquisa é uma revisão sistemática realizada a partir de buscas em 

periódicos nacionais e internacionais indexados e especializados na área da saúde. 

Portanto a pesquisa ocorreu em três bases de dados eletrônicas, sem restrições de 

idioma: Pubmed, Scielo e Physiotherapy Evidence Database (PEDro). Na busca de 

dados foram utilizados os seguintes descritores: artroplastia, reabilitação, fisioterapia, 
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joelho e sua associação utilizando o descritor boleano “AND”, todos estes descritores 

também utilizados na língua inglesa sendo: arthroplasty, rehabilitation, physiotherapy, 

knee. Conforme o quadro 1: 

 

Quadro 1 – Estratégia de busca: 

Artroplastia AND reabilitação; Artroplastia AND Fisioterapia; Joelho AND 

artroplastia; Artroplastia de Joelho AND rebilitação; Artroplastia de joelho  AND  

fisioterapia. 

Arthroplasty AND rehabilitation; Arthroplasty AND Physiotherapy; Knee AND 

arthroplasty; knee arthroplasty AND rehabilitation; Knee arthroplasty AND 

physiotherapy. 

Fonte: Autora (2020) 

 

Os estudos incluídos nas buscas foram ensaios clínicos randomizados (ECR), 

estudos observacionais e revisões sistemáticas que investigaram a eficácia de 

qualquer intervenção fisioterapêutica em indivíduos submetidos à artroplastia de 

joelho. Sendo selecionados ECR com pontuação maior que 5 na escala de PEDro e 

maior ou igual a 3 na escala de JADAD. E os demais estudos com fator de impacto 

maior que 1 ou Qualis superior a B2. 

A escala de PEDro utiliza 11 critérios com objetivo de auxiliar os leitores quanto 

à qualidade metodológica, bem como avaliar a descrição estatística. Não sendo 

avaliadas a validade externa do estudo, resultados, nem a magnitude do efeito de 

tratamento. Já a escala de JADAD (1996) tem critérios para avaliar a qualidade interna 

dos estudos, quanto à randomização, o ocultamento cego, e a descrição de perdas 

e/ou exclusões de amostra. 

O fator de impacto é a métrica utilizada para avaliar as revistas científicas e 

contabilizar suas citações. E o Qualis é o método de análise que classifica a qualidade 

dos artigos stricto-sensu e das pesquisas científicas podendo ser classificados nos 

estratos: de A1, mais elevado, à C - peso zero. 

Foram utilizados os seguintes critérios de exclusão: estudos realizados em ano 

anterior ao de 2014, os estudos duplicados, estudos que não abrangeram o assunto 

proposto, monografias, teses, publicações cujo texto não estivesse disponível na 

íntegra. 
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Com objetivo de selecionar estudos de maior validade cientifica fizeram parte 

dos resultados apenas os ensaios clínicos randomizados. Entretanto os outros 

estudos selecionados foram utilizados para compor o corpo do artigo. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

No total, a pesquisa identificou 4854 artigos nas bases eletrônicas PubMed, 

PEDro e Scielo. Após a leitura inicial dos de títulos e resumos, foram excluídos por 

um processo sequencial, aqueles que não corresponderam aos critérios de inclusão 

e foram estabelecidos 37 artigos para compor o estudo, sendo 15 ECR para análise 

final conforme o diagrama figura 1.  

 

Figura 1 – Diagrama de seleção dos estudos 

 
Fonte: Autora (2020) 
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Características gerais dos estudos 

 

O Quadro 2 apresenta a descrição das principais características e os resultados 

dos ensaios clínicos randomizados (n=15). Estes estudos foram realizados em 

diferentes países: China, Japão, índia, Dinamarca, EUA, Brasil e Itália. As 

características das amostras eram distintas: o número de pacientes variou de 21 a 

317, e a idade média de 61 a 79 anos. Os estudos tiveram, em sua maioria 

participantes do sexo masculino (57,3%). E o tempo de reabilitação nos estudos variou 

de 1 a 8 semanas, realizando 11 sessões em média. 

 

Quadro 2 – Características dos estudos selecionados 
AUTOR OBJETIVOS INTERVENÇÕES VARIÁVEIS 

AVALIADAS 
RESULTADOS 

Tzeng et al. 
(2015) 

Explorar o efeito da 
eletroacupuntura 
(EA) no tratamento 
da dor pós-
operatória à ATJ. 

N=47 no POI de ATJ. 
GC(n=17): tratamento 
medicamentoso. GE 1 
(N=16) EA de 2 Hz por 
30min nos pontos ST36, 
GB34 contra-lateral à 
perna operada. GE2 
(N=14) mesma 
intervenção aplicada 
1cm lateral. 

Tempo da 
primeira 
solicitação de 
PCA (1,5 μg / ml 
fentanil e 0,1% 
de bupivacaína). 
Escala Visual 
Analógica 
(VAS).  

O GC apresentou 
demanda de PCA em 
menos tempo do que 
nos grupos 
experimentais (p 
<0,001). Porem não 
houve diferença 
significativa entre GE1 
e GE2(p> 0,05). 

Tanaka et al. 
(2017) 

Verificar o efeito da 
reabilitação com  
membro auxiliar hí-
brido (HAL) pós 
ATJ. 

N=26 pós ATJ: 10 
sessões de 40 min. GE: 
(n=13) utilizando o HAL 
com exercícios de FM, 
ADM, caminhada. GC: 
(n=13) reabi-litação 
convencional: FM, ADM, 
caminhada. 

Velocidade da 
marcha em 
10m, força do 
quadríceps com 
o dinamômetro. 
Dor pela escala 
numérica NRS. 

 O GE: melhora maior 
na velocidade de 
caminhada (p = 0,045), 
força do quadríceps ( p 
<0,0001), e escores da 
dor( p = 0,03) do que o 
GC. 

Christiansen 
et al. (2015) 

Examinar os 
efeitos do 
treinamento de 
biofeedback com 
sustentação de 
peso (WB) após 
ATJ. 

N= 26 após ATJ. GC 
(n=13) fisioterapia com 
ADM e atividades 
funcionais de WB. GE 
(n= 13) reabilitação com 
os jogos e o Wii 
Balance Board com 
tarefas funcionais, em 
pé, unipodal, 
deslocamento de peso.  

Padrão de 
movimento com 
câmeras e 
sensores, 
desempenho 
funcional, 
Marcha em 12 
m. 

Treinamento de 
biofeedback do WB 
aumentou a extensão 
do joelho durante a 
caminhada (p=0,008). 
Porém não melhorou a 
simetria funcional da 
sustentação de peso.  

Gianola et al. 
(2020) 

Avaliar a eficácia 
de reabilitação 
precoce realidade 
Virtural comparada 
a reabil-itação 
convencional após 
ATJ. 

N= 85 pacientes: 60 min 
de fisioterapia em 10 
dias pós ATJ.GC:(n=41) 
reabilitação 
convencional com ADM 
e exercícios 
funcionais.GE:(n=44) 
reabilitação virtual por 
meio do Sistema de 
Reabilitação de 
Realidade Virtual –
VRRS. 

Escala 
analógica VAS, 
e ndice de 
Osteoartrite 
WOMAC, o 
efeito percebido 
global. FM 
isométrica. ADM 
e a 
propriocepção.  

Nenhuma diferença 
nos escores de VAS, 
no índice de WOMAC e 
em resultados 
secundários. No 
entanto, a pontuação 
da tarefa de 
propriocepção foi maior 
para o GE. 

Moukazel et 
al.(2019) 

Avaliar a eficácia 
da utilização de 
imagens motoras 

N= 24 pacientes após 
ATJ.GC(n=12) GE 
(n=12) 4 semanas de 

Força muscular, 
teste de subir e 
descer escadas, 

As imagens motoras 
associadas a 
fisioterapia 
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AUTOR OBJETIVOS INTERVENÇÕES VARIÁVEIS 
AVALIADAS 

RESULTADOS 

no tratamento 
fisioterapêutico . 

fisioterapia 
convencional.GE 
recebeu mais 15min por 
sessão de imagens 
motoras 
autovisualização do 
movimento. 

teste de 
caminhada de 6 
minutos. 

aumentaram a força do 
músculo quadríceps 
(P=0,003) e a 
velocidade para subir e 
descer escadas (P = 
0,001). 

Kelly, M. A et 
al (2016) 

Comparar os 
efeitos da 
reabilitação em 6 
semanas, usando 
contrações de LV 
(baixa velocidade) 
ou HV (alta 
velocidade). 

N= 38 pacientes pós 
ATJ: 12 sessões de 
fisioterapia com FM, 
treino de equilíbrio, 
marcha, tarefas 
funcionais. grupo LV 
(n=19) realizou os 
exercícios em 
velocidade de sua 
preferência, grupo HV 
(n=19) realizou na 
velocidade mais rápida 
possível. 

Teste de 
Caminhada de 6 
Minutos, teste 
de subir 
escadas, Timed 
Up and Go, 
velocidade da 
marcha, e 
a dor por meio 
de escala EVA. 

Ambos os grupos 
demonstraram melhora 
nos testes funcionais, 
TUG, EVA. Porém não 
houve diferenças entre 
os grupos. 

Doerfler.D. et 
al. (2016) 

Comparar o efeito 
de exercícios de 
quadríceps de alta 
velocidade (HV) 
com baixa 
velocidade (VS) 
após ATJ. 

N= 21 pacientes pós 
ATJ: Sessões de 
fisioterapia com 
exercícios funcionais e 
fortalecimento muscular. 
HV (n=12) exercícios de 
fortalecimento em 1s VS 
(n=9) exercícios de 
fortalecimento em 3s. 

A dor escala 
EVA, teste de 
equilíbrio, 
velocidade da 
marcha em 
10m, teste de 
caminhada de 
6min, força 
isométrica do 
quadríceps. 

A mudança no teste de 
caminhada de 6 
minutos e de força 
muscular foi 
significativamente 
maior no grupo HV (P 
=0,049). 

Husted.S et al. 
(2017) 

Examinar se 
extensões de 
joelho rápidas são 
associadas a maior 
atividade do 
quadríceps no 
treino de FM após 
ATJ. 

N=24 pacientes 8 
semanas após a ATJ. 
GC (n= 12) realizaram 5 
repetições de extensão 
lenta de joelho 
utilizando a carga de 
10RM. GE (n= 12) 
realizaram 5 repetições 
de extensão rápida de 
joelho com a carga de 
10RM. 

Eletromiografia 
do músculo 
quadríceps, 
velocidade de 
extensão do 
joelho 
(goniômetro 
elétrico) e a dor 
com a escala 
(VAS). 

A atividade muscular 
foi mais elevada 
durante rápidas 
extensões de joelho 
para o vasto lateral (p 
<0,01). A dor no joelho 
durante as extensões 
rápidas do joelho não 
foi maior que com as 
extensões lentas do 
joelho. 

Ahmad A. et.al  
(2016) 

Comparar o efeito 
da fisioterapia pré 
e pós-operatória 
com pós-operatória 
isolada após ATJ. 

N=50 admitidos para 
ATJ.GE:(n=25) pré-
operatório +-5 dias por 
30min com 
fortalecimento, 
mobilidade, exercícios 
funcionais e de macha. 
GC: (n= 25) e GE 
receberam 12 sessões 
de pós-operatório. 

DOR pela 
escala (EVA), 
escala funcional 
de extremidade 
inferior LEFS. 

Ambos os grupos 
apresentaram redução 
na dor e melhora no 
escore funcional ao 
final do estudo (p 
<0,05).  

Calatayud,J. 
et al. (2016) 

Avaliar a eficácia 
de treinamento pré-
operatório de alta 
intensidade em 
pacientes à espera 
de ATJ. 

N=44 admitidos para 
ATJ. GE(n=22) pré-
operatório de alta 
intensidade por 8 
semanas com 
exercícios de FM, ADM, 
propriocepção.GC 
(n=22) e GE receberam 
pós-operatório com 
cinesioterapia, eletro-
terapia e terapia 
manual. 

Índice de 
Osteoartrite 
WOMAC, dor 
escala EVA, 
força isométrica 
de joelho, ADM 
ativa do joelho, 
TUG e teste de 
subida e 
descida de 
escadas). 

Flexão isométrica do 
joelho, WOMAC, e 
todas as avaliações 
funcionais foram 
maiores para o GE 
(P=0,0001) em 
comparação ao grupo 
controle. 
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AUTOR OBJETIVOS INTERVENÇÕES VARIÁVEIS 
AVALIADAS 

RESULTADOS 

DONEC V, K 
(2014) 

Avaliar a eficácia 
do Kinesio Taping® 
(KT) na redução da 
dor, edema e ADM 
de joelho após 
ATJ. 

N= 94 após ATJ. GC 
(n=50) e GE(n=44) 
fisioterapia em 28 dias, 
com terapia manual, 
eletrofototerapia. E o 
GE recebeu aplicações 
de KT semanais para 
correção linfática e 
facilitação do m. 
retofemoral. 

Dor avaliada 
com a escala 
(NRS), ADM de 
joelho e 
perimetria. 

Observou-se menos 
dor, edema menos 
intenso (P <0,05) e 
maior extensão de 
joelho GE comparado 
ao GC e não houve 
diferenças entre os 
grupos na flexão de 
joelho(P> 0,05).  

Mau-Moeller. 
A. et.al (2014) 

Comparar 
programa de 
exercícios 
hospitalares sling-
tipóia ativo com 
movimentos 
passivos contínuos 
(CPM) pós ATJ. 

N=38 pacientes pós 
ATJ. Grupo CPM (n=19) 
fisioterapia padrão de 
30 min mais o CPM em 
flexão e extensão de 
joelho. O grupo ST 
(n=19) fisioterapia 
padrão de 30min mais 
flexões e extensões 
ativas do joelho em uma 
tipoia.                            

ADM de joelho, 
dor com a 
escala VAS, 
controle postural 
estático em uma 
plataforma de 
força. Índice de 
Osteoartrite 
(WOMAC).  

A flexão de joelho foi 
significativamente 
maior no grupo ST 
(P  =0,022).Além disso, 
nenhuma diferença 
significativa pode ser 
observada para 
qualquer medida de 
resultado . 

Bily. Franz et. 
al (2016) 

Examinar os 
efeitos de legpress 
com vibração após 
ATJ em 
comparação com 
exercícios 
funcional. 

(N=55) após a ATJ: 
fisioterapia por 6 
semanas.  GE (n=26) 
treinamento de leg 
press com vibração 
moderada 15min por 
sessão. GC(n=29) 
treinamento funcional 
de 30min por sessão.  

 Contração 
voluntária má-
xima (CVM), dor 
escala VAS, 
ADM, teste de 
escada, TUG e 
índice de 
Osteoartrite 
WOMAC. 

Ambos grupos 
mostraram melhorias 
na CVM dos 
extensores do joelho, 
na dor em repouso e 
nas pontuações 
WOMAC (P <0,05).  

Rakel. B.A 
et.al (2014) 

 Avaliar a eficácia 
da TENS na 
redução da dor e 
hiperalgesia, e 
aumento da função 
pós (ATJ).  

N=317 pós ATJ. 
GC(N=72), GEA= 
(n=122), GEP (n=123) 
Fisioterapia com 
exercícios de 
flexibilidade, força e 
resistência. GEA 
recebeu mais o TENS 
com parâmetros ativos 
durante 20 minutos. 
GEP recebeu aplicação 
do TENS de maneira 
placebo por 20 minutos. 

A dor foi 
avaliada com a 
escala NRS, 
Limiar de dor a 
pressão, ADM 
de joelho, 
velocidade da 
marcha.  

 Os participantes do 
TENS tiveram menos 
dor no pós-operatório 
durante a extensão 
ativa do joelho (P = 
0,019) e caminhada 
rápida (P = 0,006) do 
que os participantes do 
tratamento padrão.  

Kuyucu Et. al 
(2015) 

Avaliar os efeitos 
da crioterapia na 
ATJ, em relação a 
dor, ao 
sangramento pelo 
dreno e a função. 

N=60 submetidos a 
ATJ.GE (n=27) 
crioterapia por Cryo/Cuff 
2h antes da cirurgia; 6ª 
hora após, e 4 dias de 
pós-operatório com 
duração de 2h. GC 
(n=33) e GE receberam 
movimentação passiva 
contínua (CPM). 

O Knee Society 
Scoring System 
(KSS) para 
avaliar a função 
do joelho. 
valores de 
hemoglobina e 
para dor escala 
VAS e neces-
sidade de 
analgésico. 

No GE os escores de 
dor e a necessidade de 
analgésico foram 
menores enquanto a 
função foi melhor 
comparada ao GC 
(P<0,05).A crioterapia 
não afetou a 
quantidade de 
sangramento durante a 
cirurgia.  

ATJ artroplastia total de joelho; ADM amplitude de movimento; CPM movimentação passiva contínua; EA 
eletroacupuntura; EVA escala visual analogia; FM força muscular; GE grupo experimental; GC grupo controle, 
HAL membro auxiliar híbrido; HV alta velocidade; M músculo; LV baixa velocidade; NRS Escala de 
Estimativa Numérica; N número; POI: pós-operatório imediato; RM: repetição máxima, TUG test up GO, TENS 
Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea; VAS escala visual analógica; WB sustentação de peso. 

Fonte: Autora (2020)  
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Considerando que o joelho é uma articulação complexa que promove a 

sustentação e a reestruturação do peso corporal, está suscetível a sofrer impactos 

diretos, desgastes e instabilidade o que pode acarretar lesões levando a realização 

de procedimentos cirúrgicos como ATJ. Sendo esta articulação essencial para a 

caminhada sustentável e atividades funcionais, é de extrema importância uma 

reabilitação que promova melhora rápida e eficaz.  

A fisioterapia pré-operatória de artroplastia é proposta como uma forma 

potencial de acelerar os tempos de recuperação e maximizar os resultados, 

favorecendo o retorno das suas atividades diárias, pois prepara os tecidos musculares 

e as articulações para este procedimento. 

Nesse sentido o estudo de Calatayud et al., (2017) demonstrou que o 

treinamento pré-operatório de alta intensidade durante 8 semanas melhorou a força 

muscular e a funcionalidade medidas, bem como redução da dor em comparação ao 

grupo controle, que realizou apenas fisioterapia pós-operatória.  Já Alghadir; Iqbal; 

Anwer (2016), em um estudo semelhante, observou que a fisioterapia pré-operatória 

em 5 sessões, não acarretou diferenças entre os grupos de estudo, ambos os grupos 

apresentaram redução na intensidade da dor e melhora no escore funcional ao final 

do estudo (p <0,05). 

A diferença mais significativa entre os grupos ocorreu no estudo de Calatayud 

et. Al (2017), pois segundo Hermann et al., (2016) os exercícios de alta intensidade 

são relatados para aumentar a potência muscular em comparação ao convencional, e 

atualmente estão sendo recomendados para a melhoria das funções AVD’s. Outro 

ponto importante foi no tempo de pré-operatório significativamente menor no estudo 

de Alghadir; Iqbal; Anwer (2016). 

A dor é definida pela associação Internacional para Estudos da Dor (IASP) 

como “uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a um dano real 

ou potencial dos tecidos”. Na artroplastia muitos tecidos são lesionados gerando 

estímulos dolorosos, que contribuem para limitações e incapacidades. Determinando 

assim, que as diversas modalidades da fisioterapia são de extrema importância para 

a recuperação total do paciente após ATJ. 

Para a redução da dor no pós-operatório imediato (POI), Tzeng et al., (2015) 

verificaram que os dois grupos que receberam eletroacupuntura (EA) de 2Hz em 

pontos distintos apresentaram mais eficácia  no alívio da dor em relação ao grupo 
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controle. Para Francescato Torres et al., (2019) a EA permite a estimulação de uma 

área maior ao redor do ponto de acupuntura, justificando porque mesmo não aplicado 

no mesmo ponto reduziu a dor local. Zhang et al., (2018) afirmam que a EA de 2 Hz 

promove a liberação de endorfina e mostra melhores efeitos terapêuticos no 

tratamento da dor, reduzindo a procura por opioides. 

Sobre dor no POI, Kuyucu et al., (2015) observaram a eficácia da crioterapia 

nos primeiros 4 dias de pós-operatório em relação a dor e a função de joelho, porém 

sua aplicação pré-operatória não trouxe diferenças na perda sanguínea cirúrgica. 

Segundo Thacoor; Sandiford (2019) a crioterapia reduz a temperatura intra-articular e 

limita a dor por meio da redução da velocidade de condução nervosa, além de 

promover vasoconstrição imediata, redução do espasmo vascular e desaceleração do 

fluxo sanguíneo.  

Em relação a dor pós-operatória relacionada ao edema e déficit funcional, 

Donec. v. (2014) realizaram um estudo utilizando o Kinesio Tapping (KT), que é uma 

fita elástica que promove estímulos mecânicos e sensoriais, associada a fisioterapia 

convencional, e observaram maiores efeitos na redução da dor pós-operatória, 

edema, melhorando a extensão do joelho no período de reabilitação pós-operatório 

precoce em relação ao GC. Para Oktas; Vergili, (2018) isso é explicado pois, o 

tratamento kinesiotaping (KT) é prático, confortável e seguro, e é considerado uma 

modalidade de tratamento complementar para a dor e o edema que causam limitações 

pós-operatórias.  

Rakel et.al., (2014) verificaram que a suplementação do tratamento 

fisioterapêutico com a utilização do TENS durante os exercícios de reabilitação 

reduziu a dor do movimento no pós-operatório na extensão de joelho e na caminhada 

rápida. Para Zhu; Feng; Peng (2017) a intervenção de suplementação de TENS 

mostra uma capacidade importante de reduzir a dor imediata após ATJ e facilita a 

recuperação da função do joelho. 

Apesar dos benefícios trazidos pela artroplastia, após a cirurgia os pacientes 

podem apresentar fraqueza muscular persistente, déficit na amplitude de movimento 

prejudicando a funcionalidade no membro operado, o que torna as diversas 

intervenções da fisioterapia imprescindível no processo de recuperação. 

Em relação à amplitude de movimento diminuída após a artroplastia Mau-

Moeller et al., (2014) verificaram que a ADM passiva continua realizada por uma 
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máquina (CPM) foi  igualmente eficaz no controle da dor, postura e qualidade de vida 

em relação ao grupo controle que realizou de maneira ativa, porém a mobilização ativa 

demonstrou-se melhor em relação a flexão de joelho. Para Harvey, Brosseau, (2014) 

CPM não tem efeitos clinicamente importantes de curto prazo na ADM ativa de flexão 

do joelho, e indica  que o CPM não é mais eficaz do que os cuidado usuais.  

Sobre a força muscular pós artroplastia, Husted et al., (2017) observaram que 

os pacientes que realizam extensões rápidas de joelho demonstraram maior atividade 

muscular de quadríceps e não acarretaram aumento da dor em comparação a 

extensões lentas, facilitando o tratamento. Isto ocorre pois, as abordagens 

terapêuticas que envolvem exercícios mais intensivos favorecem para alcance da 

funcionalidade ao mesmo nível de pacientes saudáveis (OKTAS; VERGILI, 2018). 

No estudo de Bily et.al. (2016) observa-se que um protocolo de exercícios 

utilizando o leg press com vibrações moderadas foi igualmente eficaz a fisioterapia 

convencional funcional para recuperar a força muscular e a função pós ATJ. Para 

Campos; Gomes, (2014) a utilização de estímulos com cargas vibratórias, tem sido 

sugerido como uma forma alternativa para otimizar a força muscular, no entanto não 

encontra-se evidência de superioridade em relação a fisioterapia convencional. 

O déficit de mobilidade e diminuição da força muscular e da amplitude de 

movimento da articulação após o trauma cirúrgico, pode levar assimetrias em 

movimentos funcionais devido a dor e a falta de confiança no membro operado, 

comprometendo o equilíbrio e a funcionalidade da marcha.  

Nesse sentido Christiansen et al., (2015) verificaram que o biofeedback 

utilizando jogos de Nintendo wii balance board não melhorou a simetria de 

sustentação de peso entre o membro operado e o não operado, mas aumentou a 

extensão de joelho durante a caminhada. Outro estudo encontrado foi o de Gianola et 

al., (2020) que verificou que o uso de um sistema de reabilitação de realidade virtual 

(VRRS) aumentou o score de propriocepção, porém não trouxe diferenças entre os 

grupos no escore da dor.  

Para Siriphorn e Chamonchant (2015) esse pode ser explicado pois, usando 

este dispositivo, os pacientes recebem feedback visual e auditivo que fornece 

informações úteis que os ajudam a adaptar suas propriocepção e estabilidade postural 

durante a realização dos movimentos. A Realidade virtual pode ser considerada como 
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um recurso terapêutico suplementar, pois ambos os estudos não atingiram todos os 

objetivos de tratamento. 

Moukarzel et al., (2019) utilizaram imagens motoras, que são simulações 

mentais de atividades motoras, em conjunto a fisioterapia convencional e  perceberam 

a eficácia no desempenho da marcha e recuperação funcional. Para Marusic et al., 

(2018) As imagens motoras são alternativas viáveis para estimular o sistema motor e 

neutralizar a desaceleração dos processos sensório-motores induzidos pela 

imobilização de curto prazo. 

Tanaka et al., (2017) realizaram um estudo utilizando um membro auxiliar 

híbrido (HAL), que é um robô exoesqueleto utilizado como suporte ou autônomo para 

realização de movimentos, na reabilitação e observaram melhora em atividades 

funcionais, como a caminhada e redução da dor. Isso se da porque o treinamento 

utilizando o HAL fornece suporte e permite o desempenho do treinamento da função 

do joelho durante a fase aguda após ATJ sem causar dor à articulação (YOSHIOKA 

et al., 2016). 

Em relação a intensidades dos exercícios para reabilitação funcional da 

marcha, o estudo de Kelly et al., (2016) verificou que não houve diferenças 

significativas entre a realização de exercícios de alta velocidade e baixa velocidade 

nos testes funcionais de marcha e na dor de pacientes pós ATJ. Já no estudo realizado 

por Doerfler et al., (2016) observou-se que os exercícios de alta velocidade foram mais 

eficazes no aumento da força muscular e da funcionalidade da marcha em 

comparação aos exercícios de baixa velocidade. Para Bade et al., (2017) a 

reabilitação com exercícios mais intensivos, pode melhorar substancialmente a função 

do paciente sem comprometer a segurança. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta revisão demonstrou a importância da fisioterapia para pacientes 

submetidos à artroplastia de joelho, desde o tratamento pré-operatório, destacando a 

cinesioterapia de alta intensidade, até o pós-operatório contribuindo para o alívio da 

dor e reestabelecimento da capacidade funcional. Quanto às técnicas encontradas, 

para redução da dor a eletroacupuntura, crioterapia, kinesiotaping e TENS 

demonstraram eficácia. Em relação à força muscular e amplitude de movimento 
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observa-se novamente a cinesioterapia enfatizando as contrações musculares 

rápidas e exercícios de ADM ativa. Para funcionalidade destacamos a utilização de 

tecnologias inovadoras como o suporte com membro auxiliar híbrido, e a utilização 

suplementar de realidade virtual no treino de equilíbrio.  Não havendo definição quanto 

à intensidade dos exercícios para a funcionalidade. 
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APORTE VENTILATÓRIO EM NEONATOS PRÉ TERMOS COM SÍNDROME DO 

DESCONFORTO RESPIRATÓRIO 

 

Bruna Camily Kostecki3 
Renata Campos4 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A prematuridade é o maior fator causador da Síndrome do 
Desconforto Respiratório (SDR). A gravidade da SDR pediátrica é avaliada por meio 
do índice de oxigenação e tem como complicações o edema alveolar, inflamação 
pulmonar e insuficiência respiratória hipoxêmica. O suporte ventilatório é a forma mais 
utilizada para tratamento da SDR neonatal com a função de melhorar as trocas 
gasosas, reduzir o shunt pulmonar e o desconforto respiratório. A utilização da 
pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP) até então é o principal modo de 
atingir esses objetivos, e tem seus resultados otimizados quando associada a terapia 
com surfactante exógeno. OBJETIVO: avaliar qual a melhor estratégia para o 
tratamento da SDR em neonatos pré-termo. METODOLOGIA: para compor essa 
revisão foram encontrados 7.527 artigos científicos dos últimos cinco anos, 
disponíveis nas bases de dados PubMed, Scielo e PEDro, e utilizados 15 para compor 
os resultados e 16 para o restante do texto. RESULTADOS E DISCUSSÃO: foram 
encontrados diferentes modos de ventilação mecânica invasiva e não invasiva como 
a controlada por pressão ou volume; terapias adjuvantes como o uso de surfactante 
exógeno e óxido nítrico inalado; e condutas para o desmame ideal, como desmame 
gradual ou súbito. CONCLUSÃO: O suporte ventilatório deve sempre ser 
individualizado, adequando-o a cada caso clínico, a fim de otimizar o tratamento. 
Dentre todos os modos citados nesta revisão, destacam-se o nCPAP e o NHFOV por 
possuírem mais benefícios do que complicações, e o surfactante exógeno como um 
grande aliado quando associado com a VM.  

 

Palavras-Chave: Síndrome do Desconforto Respiratório do Adulto. Recém-Nascidos. 
Síndrome do Desconforto Respiratório do Recém-Nascido. Respiração Artificial  

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Prematurity is the largest causing factor of Respiratory Distress 
Syndrome (RDS). The severity of the pediatric RDS is evaluated through the 
oxygenation index and it has as complications the alveolar edema, pulmonary 
inflammation and hypoxemic respiratory failure. Ventilatory support is the most utilized 
way for the treatment of neonatal RDS with the purpose of improving gas exchanges, 
reduce pulmonary shunt and respiratory distress. The utilization of continuous positive 
airway pressure (CPAP) is so far the main way for achieve these objectives and its 
results are optimized when combined with an exogenous surfactant therapy. 
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OBJECTIVE: To evaluate what is the best strategy for the treatment of RDS in preterm 
neonates. METHODOLOGY: To compose this review there were found 7.527 cientific 
articles from the last five years available in the PubMed, Scielo and PEDro databases, 
15 were used to formulate the results and 16 were used for the rest of the text. 
RESULTS AND DISCUSSION: There were found different methods of invasive and 
non-invasive mechanical compability such as the one controlled by pressure or 
volume, adjuvant therapies such as the use of exogenous surfactant and inhaled nitric 
oxide, and conducts for the ideal weaning, such as gradual or sudden weaning. 
CONCLUSION: Ventilatory support must always be individualized adapting it to each 
clinical case in order to optimize the treatment. Among all the modes cited in this 
review, stand out nCPAP and nHFOV for having more benefits than complications, and 
the exogenous surfactant as a great ally when associated with MV. 

 

Keywords: Respiratory Distress Syndrome, Adult. Newborn. Respiratory Distress 
Syndrome, Newborn. Respiration, Artificial.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A prematuridade é o maior fator causador da Síndrome do Desconforto 

Respiratório (SDR), entretanto a deficiência ou falta de surfactante, células alveolares 

tipo II imaturas, aspiração de mecônio, parto cesariano, diabetes gestacional, 

corioamnionite materna, septicemia, pneumotórax, hipertensão pulmonar persistente 

e malformações congênitas também são fatores de risco para uma insuficiência 

respiratória. A SDR em neonatos pré-termos devido a deficiência do surfactante 

pulmonar e/ou imaturidade das células produtoras dessa substância (células 

alveolares tipo II), promovem uma tensão superficial alveolar inadequada durante a 

respiração, fator esse que leva ao shunt pulmonar, redução das trocas gasosas 

adequadas, hipoxemia grave e acidose respiratória (LUO et al., 2019). Segundo 

Cheifetz (2017) a SDR pediátrica, apresenta-se por meio de edema alveolar, 

inflamação pulmonar e insuficiência respiratória hipoxêmica, e ocorre 

progressivamente com a fase inflamatória, proliferativa e fibrótica. Os graus de SDR 

são definidos com base no Índice de Oxigenação (relação PaO2/FiO2), sendo de 4 a 

8 leve, de 8 a 16 moderada e ≥16 grave, de forma que uma SDR grave tem uma taxa 

de mortalidade de aproximadamente 40% comparada às outras classificações. Os 

sinais apresentados pelos neonatos com insuficiência respiratória são relatados por 

Christian et al. (2015) como taquipnéia com frequência respiratória > 60rpm, batimento 

das asas nasais, retrações intercostais, grunhidos e cianose.  
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Devido as grandes limitações e fragilidade dos neonatos pré termos, quanto a 

aplicação dos modos ventilatórios na SDR, Cheifetz (2017) cita que de acordo com a 

Conferência de Consenso sobre Lesões Agudas Pulmonares Pediátricas (PALICC) 

em 2015, as estratégias mais utilizadas incluem ventilação mecânica convencional, 

ventilação oscilatória de alta frequência (VOAF), oxigenação por membrana 

extracorpórea (ECMO), desmame/ extubação.  

A incidência óbitos por desconforto respiratório em nível mundial, citada por 

Dewez et al. (2018) é cerca de 20% (200.000) de todos os óbitos (2,9 milhões) a cada 

ano. Christian et al. (2015) relatam que a SDR ocorre em 7% dos partos e em cerca 

de 1% dos neonatos, os quais resultam em média 860 óbitos por ano nos Estados 

Unidos. Partos realizados por via natural e no tempo gestacional correto, reduzem 

significativamente os casos de desconforto respiratório, e neonatos pré-termos tardios 

também tem uma taxa maior de recuperação após tratamento de SDR, uma vez que 

os pulmões de neonatos prematuros tardios e a termos já não são tão imaturos e a 

deficiência de surfactante é expressivamente menor. Tendo em vista as complicações 

de uma gestação sem acompanhamento adequado, os autores ressaltam que o pré-

natal durante todo o período gestacional, tem grande importância no combate aos 

nascimentos antes do prazo.  

Entre todas as patologias existentes em neonatos pré-termo, a SDR é 

considerada a mais desafiadora no âmbito de tratamento clínico, sendo assim, quanto 

mais breve for diagnosticada, mais fácil e rápido será o tratamento com o mínimo de 

complicações, diminuindo assim o tempo de internamento em unidade de terapia 

intensiva e em VM, fatores esses que acarretam diversas complicações como 

pneumonia associada a ventilação mecânica (PAV) e infecções hospitalares 

(CHEIFETZ, 2017).  

Atualmente existem várias opções de modos ventilatórios, a fim de otimizar o 

tratamento através da VM e evitar as lesões pulmonares induzidas por ventilador, 

desta forma, Rocha et al. (2018) descrevem que a VM controlada por volume tem 

mostrado melhores resultados, quando comparada com as modalidades controladas 

a pressão. Certos cuidados devem ser tomados durante o processo de VM, dentre 

eles, o tamanho correto do tubo endotraqueal (TET), posicionamento do neonato, 

cuidados da equipe multidisciplinar, fisioterapia respiratória, sedativos e analgésicos 
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e cuidados preventivos com as infecções hospitalares, vazamentos de ar e 

hemorragia pulmonar.  

O suporte ventilatório de qualquer tipo, seja invasivo ou não, tende a prejudicar 

o neurodesenvolvimento e aumentar as taxas de morbimortalidades em neonatos 

prematuros. Zhang et al. (2018) descrevem que o suporte ventilatório utilizado de 

forma mista (invasiva e não invasiva no mesmo paciente) aumentam ainda mais as 

chances de mortalidade quando comparado a neonatos que recebem somente uma 

dessas modalidades.   

A terapia com Ventilação Mecânica (VM) associada ao surfactante exógeno 

como descrito por Afjeh et al. (2017), era considerado o tratamento padrão para SDR 

em neonatos após os anos 90, entretanto alguns pesquisadores perceberam que a 

incidência de Displasia Broncopulmonar (DBP) era maior em neonatos ventilados por 

VM comparado com aqueles ventilados por Pressão nasal Positiva Contínua nas Vias 

Aéreas (nCPAP), além disso o nCPAP reduziu a DBP e a necessidade de intubação 

em neonatos com peso extremamente baixo ao nascer.  

O tratamento da SDR em neonatos pré-termos é realizado com objetivo de 

reduzir o shunt pulmonar, o esforço respiratório e melhorar as trocas gasosas. Sendo 

assim, Fiorenzano et al. (2019) referem a utilização da pressão positiva contínua nas 

vias aéreas (CPAP) como o principal modo de atingir os objetivos do tratamento, 

aplicada por meio de ventilação mecânica, preferencialmente não invasiva, entretanto 

caso o paciente não responda a esse modo, a ventilação mecânica invasiva faz-se 

necessária, associada ou não à terapia com surfactante exógeno. O surfactante citado 

por Christian et al. (2015), é produzido fisiologicamente somente no terceiro trimestre 

gestacional, a fim de preparar o neonato para a respiração voluntária fora do espaço 

intrauterino, desta forma, quando aplicado surfactante exógeno como forma profilática 

de tratamento, reduz significativamente as taxas de vazamento de ar e mortalidade 

em neonatos pré-termos com SDR.  

A aspiração endotraqueal faz-se necessária em neonatos acoplados à 

ventilação mecânica, a fim de prevenir a obstrução do tubo e das vias aéreas, trocas 

gasosas inadequadas e desconforto respiratório. Bruschettini et al. (2016) descrevem 

que além dos efeitos prejudiciais da patologia primária aos pulmões, o próprio 

procedimento de intubação endotraqueal causa irritabilidade aos tecidos e inibe a 

ação ciliar, o que promove o acúmulo de secreções nas vias aéreas. O procedimento 
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de aspiração tem por objetivo remover o máximo possível de secreção das vias 

aéreas, com o mínimo de complicações associadas à esta técnica, como quadros 

álgicos e inflamatórios de traqueia e estresse do neonato. A frequência ideal para 

realizar aspiração das vias aéreas não é bem definida de forma geral e deve ser 

avaliada individualmente guiada por ausculta pulmonar.  

O objetivo dessa revisão sistemática foi avaliar dentro da literatura científica 

qual a melhor estratégia para o tratamento da Síndrome do Desconforto Respiratório 

(SDR) em neonatos pré-termo. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

Para compor esta revisão sistemática foram utilizadas as bases de dados 

PubMed de 08 de abril de 2020 a 15 de abril de 2020, PEDro de 16 de abril de 2020 

a 22 de abril de 2020 e Scielo de 23 de abril de 2020 a 29 de abril de 2020, e 

considerados principalmente todos os ensaios clínicos randomizados (ECR) que 

tivessem relação com os objetivos da pesquisa, em seguida os estudos de coorte, 

meta-análises e revisões sistemáticas. Os descritores foram classificados de acordo 

com os Descritores em Ciência e Saúde (DeCS), os quais consistiram em: ARDS AND 

Newborn; Respiratory Distress Syndrome, Newborn AND Respiration, Artificial; ARDS 

AND Respiration, Artificial, para a busca na PubMed e Scielo; e Infant, Newborn; 

ARDS; Newborn; Respiration, Artificial, para a busca na PEDro; Os critérios para a 

seleção dos artigos foram ano de publicação entre 2015 e 2019, Qualis ≥ B2 e/ou 

Fator de Impacto ≥ 1.0 e escala de Jadad ≥ 3 ou escala PEDro ≥ 6, e todos os artigos 

selecionados foram free full text. Ao total foram utilizados 15 artigos para compor os 

resultados e 16 artigos para as discussões e o restante do texto.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Esta pesquisa quantificou a seleção de 7.527 artigos em todas as bases de 

dados analisadas. Destes, 7.470 eram da Pubmed; 45 da PEDro e 12 artigos da 

Scielo, dos quais foram selecionados pelo título 74 da PubMed, 03 da PEDro e 03 da 

Scielo. Os artigos foram analisados quanto ao seu teor e seguindo os critérios 
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apresentados na metodologia foram incluídos ou excluídos no estudo, conforme 

demonstra a Figura 1. 

 

Figura 1 – Fluxograma dos Dados sobre a seleção, inclusão e exclusão de artigos. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

Em relação ao ano de publicação dos artigos incluídos em resultados, tem–se 

que entre os anos de 2016 e 2018 concentram a maior parte deles (gráfico 01). 

 

Gráfico 1 – Artigos utilizados nesta revisão 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020) 
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Para dimensionar os artigos selecionados fez-se uma compilação dos 

principais dados dos artigos selecionados em resultados para uma abrangência geral 

e um guia na leitura deste tópico (quadro 1). 

 

Quadro 1 – Características dos artigos selecionados nesta revisão sistemática 
Autor Ano Amostra Intervenção Variáveis 

Avaliadas 
Principais Resultados 

Hubbard 

et al. 
2018 79 neonatos 

com SDR 
eletivos para 
suporte 
ventilatório 
primário.  

Grupo VNI: 79 
RN’s *Destes, 
34 necessitaram 
de VMI. 
 

Mortalidade em 
neonatos que 
necessitam de 
VMI, comparado 
com aqueles 
tratados 
somente com 
VNI. 

A taxa de mortalidade em 
neonatos tratados com VMI é 
significativamente maior que em 
neonatos tratados com VNI 
(62,7% vs. 2,2%). Entretanto a 
VMI é uma terapia de resgate 
muito utilizada e o seu resultado 
é influenciado pelas conduções 
clínicas de cada paciente.  

Roberts 
et al. 

2016 564 neonatos 
pré termos 
com IG ≥ 28 
semanas, que 
não receberam 
surfactante.  

Grupo HFNC: 
278 RN’s. 
Grupo CPAP: 
286 RN’s. 

Terapia nasal de 
alto fluxo em 
RN’s pré-termos 
comparada com 
CPAP. 

A taxa de falha no tratamento da 
HFNC foi de 25,55%, 
consideravelmente maior do que 
no tratamento com CPAP que 
foi de 13,29%, quando usados 
como suporte primário, 
independente da IG. 

Herting 
et al. 

2019 Revisão 
sistemática de 
ECR com mais 
de 1000 
neonatos pré 
termos de 
mais de 50 
UTIN’s. 

 
 
 –   

Administração 
menos invasiva 
de surfactante 
exógeno através 
da técnica LISA, 
durante a 
respiração 
espontânea do 
neonato. 

A eficácia da LISA depende 
muito da IG. Em RN’s de 26 a 
28 semanas de IG o quadro de 
SDR foi otimizado, sem 
necessidade de VM até a alta 
hospitalar, já em RN’s com IG ≤ 
25 semanas a intubação ainda 
faz-se necessária após 72h de 
vida, geralmente por apneia 
grave.  

Zhu et 
al.  

2018 300 neonatos 
com IG de 26 
a 33 semanas 
com SDR, de 
18 UTIN’s.  

Grupo NHFOV: 
150 RN’s. 
Grupo NCPAP 
150 RN’s. 

Necessidade de 
VMI 
comparando o 
tratamento 
primário com 
NHFOV e 
NCPAP. 

O tratamento com a NHFOV 
tem uma maior redução nos 
níveis de CO2 que o nCPAP, o 
que minimiza a necessidade do 
uso da VMI, diminuindo o nível 
de morbidades pulmonares e 
não pulmonares causadas pela 
VMI em neonatos pré-termos. 

Unal et 
al.  

2017 42 neonatos 
com IG de 24 
a 32 semanas.  

Grupo PSVVG: 
21 RN’s. 
Grupo SIMVVG: 
21 RN’s.  

Comparação de 
dois modos de 
ventilação com 
garantia de 
volume, após 
terapia com 
surfactante. 

O PSVVG é um modo mais 
seguro de ventilação para 
tratamento de SDR, pois 
minimiza o esforço respiratório 
do paciente, o Vt foi teve menos 
variações e os RN’s ventilados 
por esse modo também tiverem 
uma FC menor.  

Carey et 

al. 
2018 1.942 

neonatos com 
IG de 22 a 29 
semanas, que 
necessitavam 
de VM para 
SDR. 

Grupo iNO: 971 
RN’s.  
Grupo controle: 
971 RN’s. 

Melhora da 
sobrevida 
hospitalar em 
neonatos pré-
termos extremos 
com SDR, com 
administração 
de iNO.  

O tratamento com iNO teve um 
alto índice de mortalidade em 
neonatos com SDR isolada, 
entretanto em neonatos com 
SDR associada a HPPN 
concomitante o tratamento 
trouxe bons resultados com 
menor índice de mortalidade, já 
que o iNO age como um 
vasodilatador e aumenta 
rapidamente a SpO2.  

Bhat et 
al. 

2017 12 neonatos 
com IG de 24 

Grupo ventilação 
de média 

Eficácia do 
tratamento com 

Os neonatos que receberam 
ventilação de média frequência 
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Autor Ano Amostra Intervenção Variáveis 
Avaliadas 

Principais Resultados 

a 27 semanas, 
com SDR pós 
SRT. 

frequência: 12 
RN’s  
Grupo VMI 
convencional: 12 
RN’s. 

2h de VMI 
convencional 
seguida de 2h 
da VMI de 
média 
frequência em 
um grupo e o 
tratamento 
inverso para o 
outro grupo.  

tiveram menor incidência de 
volutrauma e barotrauma sem 
comprometimento de trocas 
gasosas e consequentemente 
do estado hemodinâmico, 
promovendo o recrutamento 
alveolar sem lesões 
pulmonares.  

Shin et 
al. 

2017 85 neonatos 
com IG de 30 
a 35 semanas, 
que não 
passaram por 
VMI nem SRT 
antes do 
estudo.  

Grupo HHFNC: 
42 RN’s. 
Grupo CPAP: 43 
RN’s. 

Eficácia no 
tratamento da 
SDR com a 
utilização de 
HHFNC 
comparada com 
CPAP.  

A taxa de falha foi maior no 
tratamento com HHFNC 
(31,0%), comparado com CPAP 
(18,6%). Todos os RN’s que 
falharam precisaram de 
intubação. Desta forma o CPAP 
se sobrepõe ao HHFNC, pois 
teve uma taxa mais alta de RN’s 
recuperados e o tempo de 
duração do suporte ventilatório 
foi menor. 

Jensen 
et al. 

2018 354 neonatos 
com SDR, com 
IG de 29 a 32 
semanas, em 
nCPAP ≥ 24h.  

Grupo desmame 
gradual: 177 
RN’s 
Grupo desmame 
súbito: 177 RN’s 

Velocidade de 
ganho de peso 
de prematuros 
comparando o 
desmame 
gradual sob 
pressão e o 
desmame 
súbito. 

Os resultados foram muito 
semelhantes, quanto a 
velocidade de ganho de peso, 
em ambos os modos de 
desmame, entretanto em RN’s 
com IG de 28 semanas o grupo 
desmame sob pressão teve 
maior sucesso na primeira 
tentativa.  

Suresh 

et al. 
2016 540 neonatos 

com SDR, com 
IG < 30 
semanas e < 2 
semanas de 
idade.  

Grupo n-CPAP: 
270 RN’s. 
Grupo n-BiPAP: 
270 RN’s. 

Efeitos clínicos 
do n-CPAP 
comparado com 
n-BiPAP durante 
a extubação. 

A pressão positiva é de extrema 
importância para RN’s com IG 
<30 semanas, seja com um ou 
dois níveis, pois evitam o shunt 
pulmonar e reduzem o risco de 
falha da extubação após 48 
horas do desmame. 

Amatya 
et al. 

2017 70 neonatos 
com IG de 26 
a 32 semanas, 
com 
necessidade 
de NCPAP por 
no mínimo 
48h. 

Grupo desmame 
súbito: 35 RN’s. 
Grupo desmame 
gradual: 33 
RN’s. 

Determinar se o 
desmame do 
NCPAP para o 
ar ambiente, 
tem mais 
benefícios 
quando 
realizado por 
pressão gradual 
ou por 
desmame 
súbito. 

O desmame de sucesso na 
primeira tentativa foi obtido em 
42,43% no modo súbito e em 
62,86% por pressão gradual. O 
desmame por pressão gradual 
para o ar ambiente forneceu 
mais benefícios a população 
estudada em comparação ao 
desmame súbito, pois não é 
necessário voltar para o nCPAP 
após o procedimento. 

Farhad 

et al.  
2015 50 neonatos 

com SDR, com 
IG de 27 a 37 
semanas. 

Grupo pressão 
10 cmH2O: 25 
RN’s. 
Grupo pressão 
14 cmH2O: 25 
RN’s. 

Determinar qual 
nível de pressão 
(10 vs. 14 
cmH2O) é mais 
benéfico ao 
neonato durante 
o desmame com 
PSV. 

O grupo com pressão de 10 
cmH2O obteve menor taxa de 
falha na extubação, no tempo 
de desmame, na PAM e no Vt. 
Sendo assim, ao utilizar pressão 
de 10 cmH2O a taxa de sucesso 
é significativamente maior após 
o desmame.  

Jaegere 

et al. 
2016 69 neonatos 

com SDR, com 
IG < 37 
semanas, 
ventilados com 
HFV primária.  

Grupo HFV 
primária 
individualizada: 
69 RN’s 

Relação do 
recrutamento 
alveolar durante 
a HFV com o 
aumento 
hiperinsuflação 
pulmonar e 

O risco de hiperinsuflação 
pulmonar é baixo e o vazamento 
de ar incomum quando usada a 
HFV individualizada em bebês 
relativamente maduros. A IG 
maior e os parâmetros que 
foram ajustados para que o 
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Autor Ano Amostra Intervenção Variáveis 
Avaliadas 

Principais Resultados 

vazamento de 
ar.  

volume pulmonar fosse mantido 
com pressão de distensão baixa 
ideal para estabilizar o pulmão, 
podem ter contribuído para esse 
resultado. 

Chen et 
al. 

2015 258 neonatos 
gêmeos com 
SDR, com IG 
de 28 a 36 
semanas. 244 
receberam 
SRT. 

Grupo nCPAP: 
129 RN’s. 
Grupo NIPPV: 
129 RN’s 

Necessidade de 
ventilação 
endotraqueal e 
complicações do 
tratamento com 
nCPAP 
comparado com 
a NIPPV. 

As taxas de necessidade de 
ventilação endotraqueal foram 
baixas e não diferiram entre os 
grupos (NIPPV: 11,9% vs. 
nCPAP: 19,6%), incidência de 
perfuração ou dilatação 
gastrointestinal e trauma nasal 
decorrentes do tratamento não 
foram identificados.  

Bamat et 

al. 
2019 2 estudos com 

28 neonatos e 
2 estudos com 
44 neonatos, 
todos com IG 
< 37 semanas.  

 
 
– 

Diferentes níveis 
de PEEP no 
tratamento de 
neonatos 
prematuros com 
SDR.  

Os picos da PEEP são 
prejudiciais ao paciente, uma 
pressão muito baixa pode 
agravar o shunt, e uma PEEP 
excessiva pode causar tanto um 
volutrauma, quanto danos 
cardiovasculares. A LRM guiada 
por oxigenação com PEEP 
gradual é uma boa opção para 
definir o seu nível ideal, assim 
como uma FiO2 no seu nível 
mais baixo.  

CPAP: Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas; ECR: Ensaio Clínico Randomizado; HFNC: Cânula Nasal de 
Alto Fluxo; HFV: Ventilação de Alta Frequência; HHFNC: Cânula Nasal Aquecida e Umidificada de Alto Fluxo; 
HPPN: Hipertensão Pulmonar Persistente do Recém-nascido; IG: Idade Gestacional; iNO: Óxido Nítrico inalado; 
LISA: Administração Menos Invasiva de Surfactante; LRM: Manobra de Recrutamento Alveolar; n-BiPAP: Pressão 
nasal-bifásica Positiva nas Vias Aéreas; nCPAP: Pressão Positiva Contínua Nasal nas Vias Aéreas; NHFOV: 
Ventilação Oscilatória Não Invasiva de Alta Frequência; NIPPV: Pressão Positiva Intermitente Nasal Precoce; 
PEEP: Pressão Expiratória Final Positiva; PSV: Ventilação com Pressão de Suporte; PSVVG: Ventilação com 
Pressão de Suporte com Volume Garantido; RN’s: Recém-Nascidos; SDR: Síndrome do Desconforto Respiratório; 
SIMVVG: Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada com Volume Garantido; SRT: Terapia Pulmonar com 
Surfactante; VM: Ventilação Mecânica; VMI: Ventilação Mecânica Invasiva; VNI: Ventilação Não Invasiva; Vt: 

Volume Corrente. 

 

3.1 INFLUÊNCIA DAS TERAPIAS ADJUNTAS NA OTIMIZAÇÃO DA VM 

 

O surfactante natural produzido pelo organismo do bebê durante a gestação 

como descrito por Amigoni et al. (2017), tem um importante papel nos pulmões 

prematuros a fim de evitar a Síndrome do Desconforto Respiratório (SDR), diminuindo 

a tensão superficial interna dos alvéolos e mantendo as vias aéreas distais integras, 

desta forma evita alguns dos fatores que desencadeiam a insuficiência respiratória 

como shunt pulmonar e hipoxemia. No caso de prematuridade neonatal e/ou 

deficiência do surfactante fisiológico produzido pelas células alveolares, a Terapia 

Pulmonar com Surfactante (SRT) deve ser introduzida o mais rápido possível, de 

modo que a SDR seja evitada.  

Wang et al. (2017) descrevem como principais características da SDR a 

hipoxemia, deficiência de surfactante e diminuição da complacência pulmonar. Nestas 
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condições a VM tem a função de reverter os quadros de atelectasias melhorando a 

troca gasosa dos neonatos. Entretanto a mortalidade em recém-nascidos que 

necessitam de VMI é alta quando comparada a VNI, conforme descreveram Hubbard 

et al. (2018) ao avaliarem 79 neonatos com SDR eletivos para o suporte ventilatório 

onde demonstraram que os RN tratados com VMI tiveram uma taxa de mortalidade 

de 62,7% comparado com os 2,2% da VNI. Embora a taxa de mortalidade associada 

a VMI seja alta, ela é considerada uma terapia de resgate e pode ser influenciada 

pelas condições clínicas de cada paciente. Desta forma, Wang et al. (2017) ressaltam 

que essa intervenção combinada com a aplicação de surfactante melhora 

significativamente as consequências deixadas pela SDR. A SRT aplicada como forma 

de tratamento primário consegue reverter o colapso alveolar reduzindo a tensão 

superficial, melhorar a ventilação do neonato assim como as trocas gasosas e diminui 

expressivamente o tempo de duração da VM e da oxigenação artificial. Isso ocorre 

porque o surfactante possui proteínas ativas que inibem as respostas inflamatórias do 

pulmão dos neonatos, ou seja, a VM sem a SRT tem dificuldade de conter a 

inflamação pulmonar, o que acaba agravando o quadro de insuficiência respiratória. 

Sweet et al. (2019) destacam que a SRT é parte crucial para o tratamento da SDR e 

deve ser administrada imediatamente após o nascimento a fim de evitar a VM.  

Uma forma menos invasiva de administrar o surfactante é o procedimento Less 

Invasive Surfactant Administration (LISA) como descrito por Herting et al. (2019). 

Diferente do tradicional Intubate-Surfactant-Extubate (INSURE) onde o surfactante é 

introduzido por meio de um tubo endotraqueal através da laringe, o LISA permite que 

o paciente continue com a respiração espontânea, sem a necessidade de analgesia, 

sedação e VMI. Esse método começou a ser estudado em mais de 5000 RN’s com 

idade gestacional ≤ 30 semanas já tratados com o LISA até o ano de 2019. A sua 

aplicação é realizada por meio de um cateter fino e maleável, como um cateter de 

sucção, o qual é inserido geralmente na laringe, permitindo que o neonato respire 

voluntariamente, sem interromper a ação das cordas vocais e dispensa o uso da 

ventilação com pressão positiva (CPAP). O uso de LISA em neonatos pré termo (26 a 

28 semanas) otimiza o quadro de SDR, sem necessitar de VM durante as primeiras 

72 horas de vida, assim como em toda internação até a alta hospitalar, já em neonatos 

com idade gestacional (IG) ≤ 25 semanas a VM também pode ser evitada durante as 

primeiras 72 horas, entretanto a intubação ainda faz-se necessária após esse período, 
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geralmente por apneia grave. Sendo assim, percebe-se que a eficácia do LISA para 

evitar a VM depende muito da IG. Recomenda-se administrar a técnica com um 

oxigênio inspirado (FiO2) de 0,30, pois quando a FiO2 é > 0,60 o grau de insucesso é 

maior já que a SDR é classificada como grave e desta forma o risco de falha do LISA 

aumenta.  

Neonatos prematuros que receberam surfactante com a técnica menos invasiva 

tiveram uma taxa de Displasia Broncopulmonar (DBP) e hemorragia intraventricular 

menor, quando comparado com a terapia tradicional de administração do surfactante 

como relatado por Herting et al. (2019), dados semelhantes também foram 

comprovados em ECR’s, desta forma o tratamento é considerado benéfico aos 

pacientes. O LISA permite uma melhor autonomia pulmonar, neurológica e intelectual, 

entretanto em média 10% a 30% das terapias com LISA nos estudos citados tiveram 

complicações como dessaturação aguda, refluxo significativo de surfactante, falha na 

primeira introdução do cateter, bradicardia e/ou necessidade de ventilação manual 

durante a LISA, sendo a maior incidência em prematuros maduros os quais a CPAP 

foi interrompida durante o procedimento, tais complicações podem ser evitadas com 

uma laringoscopia feita de forma correta e cuidadosa. Em caso de desconforto a 

administração deve ser mais lenta, e se houver apneia o CPAP pode ser realizado 

manualmente. Ainda, sedativos ou analgésicos citados por Sweet et al. (2019) podem 

ser utilizados para evitar o desconforto do neonato durante a aplicação do surfactante, 

entretanto essa escolha aumenta o risco de falha do CPAP, sendo assim, fica a critério 

do neonatologista utilizar ou não esse tipo de medicamento. Uma técnica totalmente 

não invasiva seria a administração do surfactante por nebulização, a qual seria 

possível atomizar o surfactante, porém ainda existem poucos estudos com esse modo 

de administração. A máscara laríngea também já está sendo estudada para esse fim, 

pois ela reduz a necessidade de intubação e VM, contudo, uma desvantagem desse 

dispositivo é o seu tamanho, que impossibilita o uso em neonatos muito prematuros 

com maior risco de DBP.  

A Hipertensão Pulmonar (HP) e a hipoxemia são duas complicações 

patológicas que dificultam o tratamento da SDR. O oxido nítrico inalado (iNO) descrito 

por Carey et al. (2018) age como um vasodilatador pulmonar e aumenta rapidamente 

a saturação de oxigênio, promovendo um relaxamento vascular e consequentemente 

uma redução da HP e melhora das trocas gasosas. Nesse caso, no tratamento com 
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iNO em neonatos prematuros com insuficiência respiratória hipoxêmica, o quadro de 

SDR provavelmente persistirá, entretanto essa terapia aplicada para o quadro de SDR 

associada a hipertensão pulmonar pode ter bons resultados.  

Carey et al. (2018) relata que a terapia com iNO era contraindicada em 

neonatos pré-termo (< 34 semanas de gestação), pois não proporcionava melhora na 

sobrevida desses pacientes e não prevenia possíveis morbidades futuras, entretanto 

o objetivo dos autores foi determinar se o iNO melhora a sobrevida hospitalar em 

recém-nascidos pré-termo extremos com SDR. Foram selecionados prontuários de 

RN’s com idade gestacional de 22 a 29 semanas, que precisaram de VM para SDR, 

dentre 971 pacientes avaliados em dois grupos, a quantidade de óbito teve uma média 

de 34,66% tanto no grupo que recebeu óxido nítrico durante a primeira semana de 

vida como no grupo controle. Não houve piora do quadro clínico ou mortalidade de 

pacientes com SDR com Hipertensão Pulmonar Persistente do Recém-nascido 

(HPPN) concomitante, já o índice de mortalidade em pacientes com SDR isolada foi 

significativo. Apesar dos resultados conflitantes sobre o uso do iNO, várias UTIN’s 

americanas aumentaram o uso dessa terapia nos últimos anos, e os neonatologistas 

afirmam que pode sim ser benéfica aos RN’s prematuros com menos de 30 semanas 

de gestação, porém com diagnóstico de hipertensão pulmonar associada a SDR, 

tendo proporcionado melhores resultados em relação a outros vasodilatadores.  

Como pode-se observar, a terapia com iNO apresenta prós e contras 

relacionado à sua administração em neonatos com diagnóstico de SDR sem outras 

patologias associadas, pois o índice de mortalidade em indivíduos tratados com essa 

terapia é alto. Salvo em uma pequena parcela da população estudada, os quais são 

de alto risco e os neonatologistas optam pelo uso do iNO, por aumentar rapidamente 

os níveis de SpO2 e reduzir a hipertensão pulmonar. Porém essa terapia não tem 

resultados positivos na sobrevida dos RN’s com prematuridade extrema e diagnóstico 

de SDR associada a HPPN, não sendo evitada a morbimortalidade desses pacientes, 

já em neonatos com SDR isolada o aumento da mortalidade foi associada ao 

tratamento com iNO. Segundo a Pediatric Acute Lung Injury Consensus Conference 

(2015) essa terapia não deve ser aplicada rotineiramente e nem como terapia de 

resgate, deve ser usada com cautela e de preferência em neonatos com HPPN ou 

com Ruptura Prematura das Membranas (PPROM), caso o tratamento não tenha 

resultados positivos, deve imediatamente ser interrompido.  
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3.2 SUPORTE VENTILATÓRIO NA SDR PEDIÁTRICA  

 

A Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas (CPAP ou nCPAP-nasal) é 

descrita por Jensen et al. (2018) como uma das terapias mais utilizadas para o 

tratamento de SDR em prematuros, pois ela fornece pressão positiva evitando assim 

o shunt pulmonar e apneias graves, reduzindo o esforço respiratório e prevenindo 

lesões pulmonares. Entretanto, altas taxas de distensão gástrica, necrose do septo 

nasal e pneumotórax estão associadas ao uso rotineiro no nCPAP. Segundo Sweet 

et al. (2019) as pressões do nCPAP são mantidas entre 5 e 9 cmH2O durante o 

tratamento. 

Esta modalidade foi descrita por Roberts et al. (2016) em um ensaio clinico 

como muito promissora. Ao avaliarem 564 RN’s em que compararam a Cânula Nasal 

de Alto Fluxo (HFNC) e CPAP, pode-se identificar que o CPAP facilitou a recuperação 

do quadro respiratório dos RN’s quando comparado a HFNC que favoreceu a 

progressão para intubação e VMI. Os fatores observados foram os níveis de pressão 

e fluxo aplicados, sendo de 6 a 8 cmH2O no CPAP e de 6 a 8 L/m na HFNC, embora 

os valores sejam similares, um dos potenciais da nCPAP é que oferece pressão 

positiva, a qual pode otimizar os processos de minimização de shunt e hipoxemia 

comparado a terapia de alto fluxo, que oferece somente fluxo para as vias aéreas. A 

taxa de falha no tratamento da terapia de alto fluxo foi de 25,55%, consideravelmente 

maior do que no tratamento com CPAP que foi de 13,29%, quando usados como 

suporte primário, independentemente da idade gestacional. O fato de nenhum dos 

neonatos terem recebido surfactante antes do tratamento com VM, pode ter resultado 

nessa taxa de falha significativa, e como o CPAP fornece pressões mais altas e 

consistentes, contribuiu para um melhor tratamento nesse caso.  

Essa pressão que o CPAP proporciona é continua na região posterior do nariz, 

Lemyre et al. (2016) comentam que ela é transmitida aos pulmões dando maior 

conforto ao neonato quando respira, esse modo é utilizado somente para auxiliar as 

respirações voluntarias do bebê, ou seja, não adiciona respirações pelo ventilador. 

Para Permall et al. (2019) uma das desvantagens da terapia de alto fluxo é o não 

controle da pressão que esse modo oferece, já que não se pode ajustar tal parâmetro, 

isso faz com que o tratamento não seja totalmente seguro, entretanto é de maior 

conforto pois não há necessidade de vedamento entre a interface e o neonato. 
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A Pressão Positiva Intermitente Nasal Precoce (NIPPV) relatada por Permall et 

al. (2019) pode substituir a nCPAP uma vez que tem maior capacidade de reduzir 

quadros de apneia e bradicardia em prematuros, isso porque a ventilação intermitente 

aumenta o volume corrente que remove adequadamente o CO2 e consegue sustentar 

a ventilação alveolar durante apneias. Essa terapia associada ao surfactante 

administrado precocemente traz resultados ainda mais benéficos.  

Gêmeos prematuros moderados e tardios (entre 28 e 36 semanas de IG) com 

SDR foram randomizados por Chen et al. (2015), a fim de comparar os benefícios 

entre o nCPAP e a NIPPV, a necessidade de ventilação endotraqueal e complicações 

de cada modo. Ao total 258 neonatos foram acompanhados, 129 em cada grupo (um 

gêmeo no grupo nCPAP e outro no NIPPV), desses, 122 pares receberam surfactante. 

Os parâmetros iniciais adotados em NIPPV foram: FR: 10 a 20 rpm; pressão 

inspiratória de pico (PIP): 15 a 25 cmH2O; e PEEP: 4 a 6 cmH2O; e para nCPAP foram: 

pressão de 4 a 6 cmH2O. Ambos utilizaram FiO2 de 0,21 a 0,40 a fim de manter a 

SpO2 entre 90% e 95%. A taxa de intubação foi semelhante e baixa entre os dois 

modos ventilatórios (NIPPV: 11,9% vs. nCPAP: 19,6%), independente da 

administração de surfactante, além disso, não foram encontrados perfuração ou 

dilatação gastrointestinal nem trauma nasal em nenhum modo. A NIPPV é descrita 

por Lemyre et al. (2016) como mais uma modalidade ventilatória não invasiva, a qual 

aumenta a PEEP do paciente com inflações sobre o pico de pressão, garantindo 

pressão positiva nas vias aéreas, e dependendo do tipo de dispositivo utilizado essas 

inflações podem ser sincronizadas com as respirações voluntárias do neonato. Esse 

modo fornece uma maior estabilidade do tórax e menor resistência do tubo, o que 

reduz os movimentos respiratórios assincrônicos do RN, o volume corrente e volume 

minuto são melhores e o esforço respiratório é menor, quando comparado ao nCPAP. 

Os possíveis riscos da NIPPV são a perfuração gastrointestinal e lesão no septo nasal. 

Segundo Permall et al. (2019) a NIPPV pode ter melhores resultados quando 

associada a terapia precoce com surfactante, uma vez que a ventilação intermitente 

promove o recrutamento alveolar, diminui significativamente a insuficiência 

respiratória, as taxas de reintubação e falha na extubação.  

Apesar do CPAP ser uma das terapias mais utilizadas para tratamento da SRD, 

muitos neonatos requerem outros modos de VMI e terapias adjuvantes para 

reestabelecer a integridade e funcionalidade pulmonar, tendo em vista esse fator 
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Jaegere et al. (2016) citam a ventilação de alta frequência (HFV) como uma estratégia 

de terapia protetora pulmonar, entretanto a função protetora só ocorre quando 

associado a um tratamento de recrutamento alveolar, visando evitar ou reverter o 

shunt pulmonar e manter um volume pulmonar ideal.  

Em contrapartida o recrutamento alveolar durante a HFV tem sido associado 

com aumento de complicações como hiperinsuflação pulmonar e vazamento de ar, 

com isso Jaegere et al. (2016) realizaram um estudo onde avaliaram essas alterações 

pulmonares através de radiografia torácica em 69 prematuros com IG <37 semanas, 

com SDR e ventilados com HFV primária individualizada. O tratamento foi iniciado 

com pressão de distensão contínua (CDP) de 6 a 8 cmH2O e frequência de 10 Hz, de 

forma que os alvéolos fossem recrutados, após isso foi administrado surfactante de 

100 – 200 mg/Kg em 67 dos neonatos, posteriormente ao recrutamento a pressão foi 

rapidamente reduzida. A radiografia de tórax foi realizada em todos os neonatos antes 

da administração do surfactante. Apenas 8 (12%) dos pacientes tiveram 

hiperinsuflação leve e 5 (7%) moderada, vazamento de ar não foi identificado em 

nenhum neonato antes da administração do surfactante e após o surfactante 9 (24%) 

tiveram hiperinsuflação leve a moderada e vazamento de ar novamente não foi 

identificado. Ou seja, o risco de hiperinsuflação pulmonar é baixo e o vazamento de 

ar incomum quando usada a HFV individualizada em bebês relativamente mais 

desenvolvidos pela IG. Os autores sugerem que esses resultados se deram pelo fato 

de que a CDP para o recrutamento alveolar foi ajustada com relação a gravidade da 

SDR de cada RN e a pressão para recrutamento foi reduzida assim que o surfactante 

foi administrado, de forma que o volume pulmonar fosse mantido nas vias aéreas com 

pressão de distensão baixa ideal para estabilizar o pulmão. A IG maior também pode 

ter contribuído para baixa incidência de complicações. Segundo Ethawi (2016) a HFV 

melhora a mecânica pulmonar pois reduz a inflamação alveolar e utiliza baixos 

volumes correntes para otimizar a expansão pulmonar, evitando assim um possível 

trauma. Os modos de HFV como ventilação oscilatória de alta frequência (HFOV) e 

ventilação a jato de alta frequência (HFJV), estão sendo utilizados a fim de diminuir 

os danos pulmonares causados pela ventilação convencional, entretanto, a HFJV 

quando usada em conjunto com a ventilação convencional, tende a oferecer mais 

benefícios por permitir o ajuste do tempo inspiratório, a expiração passiva do paciente 

e menor pressão média das vias aéreas (PAM).  
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A Ventilação Oscilatória de Alta Frequência Não Invasiva (NHFOV), citada por 

Yahya et al. (2016) otimiza a expansão pulmonar e fornece volume corrente menor 

que o espaço morto, o que tende a diminuir a lesão pulmonar. Atua através de um 

pistão bifásico que alterna entre pressões positivas e negativas onde o neonato 

participa ativamente da respiração, essa terapia proporciona melhora da mecânica 

pulmonar e redução da inflamação, e pode ser utilizada tanto como tratamento 

primário como terapia de resgate.  

Essa modalidade ventilatória muito utilizada nas UTIN’s foi comparada com o 

nCPAP por Zhu et al. (2018), ambos como suporte primário de VNI, onde foram 

randomizados 300 bebês prematuros com idade gestacional de 26 a 33 semanas, 

com diagnóstico de SDR, de 18 UTIN’s da China. Para isso foram utilizados 

parâmetros iniciais semelhantes em ambas as terapias, o nCPAP com pressão de 6 

a 8 cmH2O e para a NHFOV a pressão média expiratória foi de 6 a 10 cmH2O com 

frequência de 8 Hz. Os autores demonstraram que o tratamento com a ventilação 

oscilatória de alta frequência tem uma maior redução nos níveis de CO2 que o nCPAP, 

o que minimiza a necessidade do uso da VMI, diminuindo o nível de morbidades 

pulmonares e não pulmonares causadas pela VMI em neonatos prematuros. Permall 

et al. (2019) relatam que o NHFOV é um novo modo de VNI, o qual oferece ondas 

sincrônicas às respirações do neonato por pressão oscilatória, isso permite que o nível 

de CO2 diminua significativamente, assim como as dessaturações de oxigênio, a 

quantidade de apneias e bradicardias, diminui a necessidade de VMI e aumenta o 

recrutamento alveolar. Tendo em vista as secreções extremamente viscosas que são 

formadas nas vias aéreas superiores pelas baixas frequências e altas amplitudes do 

NHFOV, os neonatos podem ter obstrução das vias aéreas e distensão abdominal, 

sendo esses os efeitos adversos mais encontrados. Porém com um ajuste adequado 

dos parâmetros por profissionais capacitados, este é um modo bastante seguro e 

benéfico aos RN’s.  

No quadro 2 tem-se as principais vantagens e desvantagens dos modos 

ventilatórios estudados. 
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Quadro 2 – Resumo das vantagens e desvantagens dos modos ventilatórios. 

 Vantagens Desvantagens 

VNI 

CPAP Reduz shunt pulmonar, hipoxemia, esforço 
respiratório e previne lesões pulmonares. 

Distensão gástrica; necrose do 
septo nasal; e pneumotórax. 

HFNC Maior conforto da interface com o paciente. Possui maior taxa de falha na 
VM e Intubação; não fornece 
controle de pressão.  

NIPPV Maior redução de apneias com sustentação da 
ventilação alveolar; garante pressão positiva; 
melhora a sincronia respiratória; garante maior 
estabilidade torácica; maior volume corrente e 
minuto; menor esforço respiratório; promove 
recrutamento alveolar; diminui a reintubação e falha 
na extubação. 

Perfuração gastrointestinal e 
lesão do septo nasal. 

NHFOV Otimiza a expansão pulmonar e volume corrente; 
permite respiração espontânea, pressão positiva e 
negativa com favorecimento do recrutamento 
alveolar; reduz inflamação; melhora a mecânica 
pulmonar; menor hipercapnia; diminui a 
necessidade de VM, a quantidade de apneias e 
bradicardias. 

Baixas frequências e altas 
amplitudes que favorecem a 
formação de secreções; maior 
chance de obstrução das vias 
aéreas e distensão abdominal. 

VMI 

HFV Fornece proteção pulmonar quando associada com 
recrutamento alveolar; Menor pressão média das 
vias aéreas (PAM) e volume corrente; reduz a 
inflamação pulmonar. 

Risco de vazamento de ar e 
hiperinsuflação pulmonar. 

Fonte: Dados do autor (2020). 

 

Como consequência da prematuridade, muitos neonatos necessitam de 

suporte ventilatório invasivo para tratamento de insuficiência respiratória grave, 

entretanto a VMI tem como desvantagens induzir as lesões pulmonares o que acarreta 

DBP. Uma alternativa para minimizar esses efeitos pode ser a ventilação de média 

frequência descrita por Bhat et al. (2017), sendo um modo que trabalha com 

frequências entre as taxas convencionais (baixas) e as de alta frequência, 

caracterizada por fornecer a ventilação por minuto necessária com baixo volume 

corrente e pressão de pico, proporcionando assim uma maior proteção e reduzindo a 

lesão pulmonar induzida por ventilador. A ventilação de frequência média diminui o 

volume corrente e o tempo inspiratório do neonato, permite melhor sincronia do que a 

ventilação convencional, pelas taxas de frequência mais rápidas e evita a auto-PEEP. 

Pode também ser classificada como Ventilação Mandatória Intermitente (IMV) pois 

permite a respiração espontânea do paciente durante o tratamento.  

A fim de comparar a eficácia do modo de tratamento com 2h de VMI 

convencional seguida de 2h da VMI de média frequência em um grupo e o tratamento 

inverso para o outro grupo, Bhat et al. (2017) randomizaram doze prematuros entre 
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24 a 27 semanas de IG, de 580g a 1.060g, com SDR e pós terapia com surfactante. 

Foi padronizado PEEP de 4 cmH2O para os dois modos, durante todo o estudo, o 

tempo inspiratório foi medido em porcentagem de aceleração do fluxo, sendo 50% do 

tempo inspiratório para VMI convencional e 90% para VMI de média frequência 

(mínimo de 0,2 segundos) e a FR variou de 40-60 rpm. Os neonatos que receberam 

ventilação de média frequência tiveram menor incidência de volutrauma e barotrauma 

sem comprometimento de trocas gasosas e consequentemente do estado 

hemodinâmico. Portanto, quando a FR é trabalhada em valores médios e está 

associada com um volume corrente baixo, a pressão de pico não aumenta tanto, 

promovendo então o recrutamento alveolar sem lesões pulmonares.  

A Pressão Expiratória Final Positiva (PEEP) relatada por Bamat et al. (2019) é 

aplicada com auxílio de um tubo endotraqueal e sustentada até o final do tratamento 

com a VM, essa pressão é distendida nas vias aéreas e se mantém em todo o ciclo 

respiratório do neonato, o qual é repetido várias vezes a cada minuto, definindo assim 

a sua Frequência Respiratória (FR), essa pressão positiva nas vias aéreas de um 

neonato com o pulmão prematuro permite uma melhora das trocas gasosas e evita o 

colapso alveolar. 

A PEEP tem uma importante função na VM em neonatos como descrito por 

Bamat et al. (2019), tendo em vista que esses pacientes na maioria das vezes 

apresentam um quadro de insuficiência respiratória precoce ou tardia conhecida como 

Displasia Broncopulmonar – DBP, resultantes da prematuridade, necessitando do 

suporte ventilatório para uma troca gasosa eficiente a fim de minimizar o shunt 

pulmonar e o quadro de hipoxemia. Segundo os autores, os picos dos níveis da PEEP 

são prejudiciais ao paciente, ou seja, uma pressão muito baixa não vai reduzir o 

colapso alveolar podendo agravar o shunt, e uma PEEP excessiva pode causar tanto 

danos pulmonares por um volutrauma, quanto danos cardiovasculares prejudicando o 

retorno venoso. Sweet et al. (2019) relatam que o shunt pulmonar é evitado quando 

essa pressão é controlada individualmente em cada paciente, esse nível ideal pode 

ser definido por uma FiO2 no seu nível mais baixo, gases sanguíneos com valores 

aceitáveis e estabilidade hemodinâmica. Bamat et al. (2019) ainda sugerem que 

quando utilizada a manobra de recrutamento alveolar (LRM) guiada por oxigenação 

com PEEP gradual, para selecionar o nível ideal de PEEP, o paciente tem benefícios 

como melhora da oxigenação e menor tempo de VMI, ou seja, quanto melhor é a 
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oxigenação menor é o colapso alveolar e menor é a necessidade de VM. Ao aumentar 

a PEEP de 2 cmH2O para 5 cmH2O, a capacidade residual funcional tem seus valores 

médios semelhantes aos valores normais de um neonato a termo, sendo 5 cmH2O um 

valor médio inicial com bons resultados na VM, entretanto os valores da PEEP, seja 

alta ou baixa, não influenciaram na mortalidade de 72 RN’s prematuros com 

diagnóstico de SDR ou DBP. 

Dois modos de ventilação com volume garantido foram comparados por Unal 

et al. (2017) em um ensaio clínico após a aplicação do surfactante pulmonar, o PSVVG 

(Ventilação com Pressão de Suporte com Volume Garantido) e o SIMVVG (Ventilação 

Mandatória Intermitente Sincronizada com Volume Garantido), com 21 neonatos 

elegíveis em cada modo ventilatório. Os dados clínicos entre os dois grupos foram 

semelhantes, entretanto os neonatos pré-termo (24 a 32 semanas) ventilados por 

PSVVG apresentaram uma FC menor, pois esse modo minimiza o esforço respiratório 

do paciente com o ventilador, também tiveram volumes correntes mais adequados 

durante os tempos expiratórios, pois o PSVVG suporta todas as respirações 

desencadeadas pelo neonato, já o SIMVVG suporta um número pequeno, essas 

respirações não suportadas afetam os valores do volume corrente, e a garantia de 

volume (VG) não ocorre corretamente. Os autores sugerem que o PSVVG é um modo 

mais seguro de ventilação para tratamento de SDR em neonatos. Sweet et al. (2019) 

ressaltam que ventilação com PSVVG permite volumes correntes menos variáveis, 

resultando em um menor tempo de VM, menos vazamento de ar e menos chances de 

Displasia Broncopulmonar (DBP), ao total quatro neonatos do grupo SIMVVG e dois 

do grupo PSVVG faleceram, três do PSVVG e cinco do SIMVVG necessitaram de 

terapia de resgate por HFOV.  

A Cânula Nasal Aquecida e Umidificada de Alto Fluxo (HHFNC) descrita por 

Shin et al. (2017) tem a função de eliminar o espaço morto fisiológico, melhorando as 

trocas gasosas, diminuindo o trabalho respiratório do neonato e segundo Permall et. 

al. (2019) também fornece pressão de distensão positiva às vias aéreas do neonato. 

Shin et al. (2017) descrevem que o CPAP utiliza pressão positiva para ocultar as 

respirações voluntárias do RN, o que dificulta o trabalho da equipe pois o 

posicionamento da cânula nasal em prematuros requer ajuste constante, a fim de 

evitar que a interface se desajuste ao paciente. Permall et al. (2019) descrevem que 

a HHFNC não requer esse ajuste constante, pois libera oxigênio entre 1 e 2 L/m sem 
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ocluir as narinas. Desta forma Shin et al. (2017) citam que esse tratamento se torna 

mais fácil de ser aplicado em prematuros entre 30 e 35 semanas de IG.  

Uma comparação entre a CPAP e a HHFNC para tratamento de insuficiência 

respiratória, foi realizada por Shin et al. (2017) em um ensaio clínico no qual foram 

randomizados 42 prematuros para HHFNC com fluxo entre 3 a 7 L/min e 43 

prematuros para CPAP com PEEP entre 4 e 7 cmH2O, os neonatos apresentaram IG 

entre 30 e 35 semanas, peso > 1.250g e não passaram por intubação, VMI e terapia 

com surfactante antes do estudo. A taxa de falha foi maior nos pacientes que 

receberam o tratamento por HHFNC (31,0%), do que por CPAP (18,6%), na terapia 

com HHFNC 15 neonatos tiveram falha por hipóxia e 2 por acidose respiratória, já no 

CPAP 6 tiveram hipóxia e 4 acidose respiratória, todos os pacientes que tiveram falha 

no tratamento precisaram de intubação, sendo que um desses necessitou de 

intubação de urgência por pneumotórax hipertensivo. Três pacientes que tiveram falha 

com HHFNC passaram para CPAP e um do CPAP passou para Pressão Positiva em 

Vias Aéreas a Dois Níveis (BIPAP) como terapia de resgate, sem necessidade de 

intubação e VM.  

A cânula nasal aquecida e umidificada é mais fácil de ser utilizada quando 

comparada ao CPAP pois possui uma interface mais simples com pontas menores 

que não necessitam de vedação, o que torna o tratamento menos desconfortável para 

o RN, Permall et al. (2019) citam que com o uso de HHFNC as taxas de trauma nasal 

e dor infantil são menores. Entretanto Shin et al. (2017) demonstram que o efeito 

terapêutico no CPAP se sobrepõe ao HHFNC, já que a diferença de RN’s recuperados 

no ECR foi de 79,1% vs. 62,9% e tempo de duração do suporte ventilatório de 52 

horas vs. 67 horas respectivamente. Não houve diferenças significativas na incidência 

de complicações clinicas pelas patologias respiratórias.  

Permall et al. (2019) demonstram a comparação entre CPAP e HHFNC de um 

ECR com 432 RN’s onde não foi encontrada inferioridade no tratamento com cânula 

nasal aquecida e umidificada, entretanto o trauma nasal teve uma taxa 

significativamente alta no grupo CPAP. Relata também a interrupção de dois grandes 

estudos que comparavam o HHFNC e CPAP sem o uso de surfactante, pois 

mostraram uma taxa de falha significativa nos grupos tratados com HHFNC, e nos 

grupos com nCPAP a taxa de trauma nasal e vazamento de ar foram maiores. Desta 

forma os autores concluíram que a terapia de alto fluxo associada a administração de 
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surfactante pode ter um maior sucesso para o desfecho do tratamento, já que a 

HHFNC reduz o desconforto respiratório, os traumas nasais e o vazamento de ar do 

neonato, e segundo Amigoni et al. (2017) o surfactante diminui a tensão superficial 

interna dos alvéolos o que evita o shunt pulmonar e hipoxemia, fatores esses que 

desencadeiam a insuficiência respiratória.   

 

3.3 PROCESSO DE DESMAME DA VENTILAÇÃO MECÂNICA E FATORES QUE 

ATRASAM ESSE PROCEDIMENTO 

 

O desmame adequado é de grande importância para a recuperação do neonato 

após a VM, assim como descrito por Jensen et al. (2018) desmame precoce ou muitas 

tentativas inadequadas de tirar um prematuro da VM podem ocasionar atelectasias 

repetidas necessitando então de recrutamento alveolar, isso leva a danos pulmonares 

graves como o atelectrauma por shunt pulmonar, sendo que alguns desses danos 

podem ficar crônicos. Um desmame inadequado vai levar a um maior tempo de VM e 

internação em UTIN e tende a comprometer o ganho de peso do neonato durante o 

tempo de internamento hospitalar. Amatya et al. (2017) ressaltam que um desmame 

precoce pode ainda causar apneia e bradicardia, levando além de um maior tempo no 

nCPAP, a reintubação na VMI e uso prolongado de oxigênio suplementar, atrasando 

a recuperação e melhora do quadro clinico no neonato.  

Jensen et al. (2018) correlacionaram a velocidade de ganho de peso de 

prematuros comparando o desmame gradual sob pressão e o desmame súbito. O 

estudo foi desenvolvido durante quatro anos com 354 prematuros nascidos entre 29 

e 32 semanas de IG, com nCPAP nasal ≥ 24 horas com pressão < 8 cmH2O e caso 

necessário era administrado surfactante. No grupo de desmame súbito, o nCPAP foi 

interrompido sem reduzir a pressão gradualmente, caso o paciente tivesse piora do 

quadro clinico o nCPAP era reiniciado e realizada uma nova tentativa de desmame 

após 24 horas da última tentativa. No grupo de desmame sob pressão, o nCPAP nasal 

foi reduzido gradualmente em 1 cmH2O a cada 24 horas, até obter uma pressão de 4 

cmH2O e assim descontinuar o nCPAP, caso o neonato apresentasse alguns dos 

critérios de falha durante a redução da pressão, ela deveria ser aumentada 

imediatamente, caso o quadro clinico apresentasse piora após o desmame era 

repetido o mesmo processo do grupo de desmame súbito. O sucesso no desmame foi 
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considerado se o paciente não apresentasse piora após a primeira descontinuação do 

nCPAP dentro de 72 horas. Em relação ao ganho de peso desde o início da 

randomização até 40 semanas de IG, tanto em RN’s com IG de 28 semanas quanto 

os com IG de 28 a 31 semanas, os resultados foram muito semelhantes sendo 

20g/Kg/dia no desmame súbito vs. 21g/Kg/dia no desmame sob pressão, a média das 

tentativas de desmame foram 2 vs. 1 e o total de dias no nCPAP 4 vs. 6 

respectivamente, entretanto em prematuros com IG de 28 semanas (n=58), o 

desmame bem sucedido na primeira tentativa foi melhor no grupo de desmame sob 

pressão (11%) quando comparado ao desmame súbito (3%).  

Esses dados indicam que um desmame súbito nesses pacientes com IG de 28 

semanas pode não ser a melhor escolha, pois geralmente o tratamento com nCPAP 

vai ter que recomeçar após o desmame, acarretando maiores riscos ao paciente como 

bradicardia, atelectasias, dessaturação de oxigênio, hipoxemia e aumento do esforço 

respiratório. O tempo com nCPAP no grupo de desmame por pressão gradual 

provavelmente foi mais longo pelo fato da pressão ter que ser reduzida em 1 cmH2O 

/ dia, o que aumenta o tempo da VM.  Sweet et al. (2019) ressaltam que em prematuros 

com IG ≤ 28 semanas, as chances de sucesso na primeira tentativa de desmame são 

maiores quando realizada a redução gradual da pressão do nCPAP.   

Os efeitos do desmame súbito e desmame por pressão gradual do nCPAP 

também foram comparados por Amatya et al. (2017) em um ensaio clinico com 70 

prematuros com IG de 26 a 32 semanas, os critérios para desmame foram 

semelhantes aos descritos por Jensen et al. (2018), só diferiram no desmame gradual 

onde era reduzida a pressão em 1 cmH2O a cada 8 horas até o neonato atingir uma 

PEEP de 5 cmH2O a 3 cmH2O, o desmame súbito foi interrompido completamente 

caso o RN tivesse uma FiO2 de 0,21 e PEEP de 5 cmH2O e esses parâmetros 

deveriam estar estáveis por no mínimo 48 horas. O desmame de sucesso na primeira 

tentativa foi definido com ausência de taquipnéia persistente, apneias em ar ambiente, 

retrações acentuadas e sem necessidade de oxigênio suplementar por no mínimo 7 

dias e foi obtido em 42,43% dos RN’s com desmame súbito e em 62,86% dos RN’s 

com desmame gradual. Desta forma pode-se perceber que o desmame por pressão 

gradual para o ar ambiente fornece mais benefícios a população estudada em 

comparação ao desmame súbito, pois não é necessário voltar para o nCPAP após o 

desmame, isso previne atelectasias, evita traumas pulmonares, apneias e 
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bradicardias, diminuindo o tempo de internamento em UTIN’s e otimizando a 

recuperação desses pacientes.  

Uma alternativa de suporte ventilatório relatada por Suresh et. al. (2016) que 

também reduz o risco de falha na extubação em prematuros com IG < 30 semanas, 

semelhante ao CPAP, é a pressão positiva nasal-bifásica das vias aéreas (n-BiPAP). 

Sweet et al. (2019) descrevem esse tipo de suporte ventilatório não invasivo como um 

CPAP de dois níveis, o qual fornece diferentes doses de pressão entre a inspiração e 

expiração.  Durante o ECR de Suresh et al. (2016) onde foram comparados os efeitos 

clínicos do n-CPAP e n-BiPAP em 540 neonatos divididos igualmente, com IG < 30 

semanas, pode-se observar que os benefícios são muito semelhantes entre os dois 

modos ventilatórios, e apenas em algumas pesquisas citadas pelos autores o n-BiPAP 

forneceu maior pressão média das vias aéreas (MAP), maior nível de SpO2, menor 

frequência respiratória, menos tempo de suporte ventilatório e menos necessidade de 

oxigênio suplementar. Portanto a aplicação da pressão positiva nas vias aéreas 

independe se é fornecida por um ou dois níveis, e é claramente benéfica aos pacientes 

com IG < 30 semanas com diagnóstico de SDR, as quais evitam o shunt pulmonar e 

reduzem o risco de falha da extubação após 48 horas do desmame.  

O desmame com a Ventilação com Pressão de Suporte (PSV) pode ser 

aplicada de forma isolada (sem o auxílio de outro modo) em neonatos com respiração 

espontânea, Farhadi et al. (2015) descreve o PSV como uma modalidade que tem sua 

pressão determinada pela equipe e os valores de fluxo determinados pelo paciente 

através do esforço respiratório, o qual é detectado por um sensor de pressão ou fluxo 

que define o tempo inspiratório voluntário, e caso o neonato fique apneico, a PSV 

continua a ventilação. Esse modo é ajustado entre 30% a 50% da Pressão Inspiratória 

Máxima (PIP) e da PEEP, o que gira em torno de 10 a 15 cmH2O.   

Entretanto a dúvida do qual nível de pressão é mais benéfico ao neonato ainda 

não é bem definido, desta forma Farhadi et al. (2015) compararam em um ensaio 

clínico, dois níveis de pressão de suporte na extubação (10 e 14 cmH2O), em 50 

neonatos (25 em cada grupo) entre 27 e 37 semanas de IG com SDR. Os bebês foram 

extubados após 24 horas de estabilização respiratória e hemodinâmica. O grupo de 

desmame com pressão de 10 cmH2O, em relação ao grupo com pressão de 14 

cmH2O, obteve menor taxa de falha na extubação (04% vs. 24%), menor tempo de 

desmame (média de 24h vs. 48h), a Pressão Média das Vias Aéreas (4 vs. 5 cmH2O) 
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e o Volume Corrente (8,7mL vs. 15,1mL) também foram menores. Com isso, pode-se 

perceber que ao utilizar um nível de pressão de 10 cmH2O a taxa de sucesso é 

significativamente maior após o desmame. Entretanto, como o modo PSV tem volume 

corrente variável, pois esse depende da mecânica da respiração do paciente, o PSV 

com volume garantido (PSVVG) poderia ser mais favorável ao tratamento.  Unal et al. 

(2017) ressalta que esse modo ventilatório minimiza o esforço do paciente com o 

ventilador. Isso porque apesar do tempo inspiratório máximo ser determinado pela 

equipe, a inspiração pode ser encerrada com o fluxo respiratório iniciado pelo 

paciente, desta forma o PSV assemelha-se a ventilação assisto-controlada pois 

somente auxilia nas falhas do processo respiratório, permitindo ao paciente as 

respirações espontâneas. 

 

4 CONCLUSÃO  

 

Com essa revisão sistemática pode-se concluir que embora a ventilação não 

invasiva seja a mais adequada e com menor trauma para o RN, a ventilação invasiva 

geralmente faz-se necessária para o tratamento de neonatos pré-termos com SDR, 

levando em conta todas as características fisiológicas típicas desse tipo de paciente.  

Dentre todos os modos ventilatórios citados nesta revisão, dois se destacam 

por fornecerem mais benefícios e menos complicações: o nCPAP, pois garante 

pressão de pico segura nas vias aéreas evitando o shunt pulmonar, e permite ao 

neonato respirações espontâneas; e o NHFOV pois tem uma maior redução dos níveis 

de CO2, de apneias e bradicardias, a VMI é evitada na maioria das vezes e favorece 

o recrutamento alveolar.  

Em meio as terapias adjuntas, o surfactante exógeno aplicado com o modo 

LISA é um grande aliado no tratamento de SDR, tanto como forma primária de 

tratamento a fim de evitar a VM, como associado com a VM para diminuir a duração 

do tratamento invasivo e otimizar os resultados do tratamento.  

Para uma extubação ideal com menos complicações e menor índice de 

reintubação, o desmame gradual por pressão tem se destacado durante o tratamento.  

Ressalta-se que o suporte ventilatório deve sempre ser individualizado, 

adequando-o a cada caso clínico, a fim de otimizar a ventilação e a monitorização do 

paciente, sem causar lesões decorrentes de uma ventilação inadequada. 
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TREINAMENTO DA MARCHA EM AMBIENTE VIRTUAL E ROBOTIZADO NO 

PACIENTE PÓS ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL: REVISÃO SISTEMÁTICA  

 

Fabiana Karla de Deus Florentino5 
Paty Pereira6 

 

RESUMO 

O AVC é um evento neurológico que pode levar a incapacidade, causando déficits 
motores que prejudicam a independência do indivíduo, dando origem a uma série de 
limitações temporárias ou permanentes, sendo a marcha um dos objetivos mais 
importantes durante a reabilitação. Este estudo trata-se de uma revisão sistemática 
com objetivo de verificar os efeitos da Realidade Virtual e da Robótica no tratamento 
da marcha em pacientes que sofreram Acidente Vascular Cerebral. A busca foi 
realizada entre março e junho 2020, nas seguintes bases de dados: Scielo, PEDro, 
Pubmed, no período de 2014 à 2020. As palavras chaves utilizadas foram: fisioterapia, 
realidade virtual, robótica, acidente vascular cerebral e marcha; physiotherapy, virtual 
reality, robotics, stroke e gait. Os estudos selecionados utilizavam estas terapias para 
treino da marcha e equilíbrio. Concluiu-se através dos estudos selecionados que estas 
terapias promovem efeitos positivos nos desfechos analisados, porem faz-se 
necessário mais evidencias cientificas sobre o tema, com métodos mais padronizados 
para facilitar a comparação entre os estudos. 
 
Palavras-Chave: Fisioterapia. Realidade Virtual. Robótica. Marcha. Equilíbrio 
Postural. Membros inferiores 
 

ABSTRACT 

Stroke is a neurological event that can lead to disability, causing motor deficits that 
impair the individual's independence, giving rise to a series of temporary or permanent 
limitations, with walking being one of the most important goals during rehabilitation. 
This study is a systematic review with the objective of verifying the effects of Virtual 
Reality and Robotics in the treatment of gait in patients who have suffered a stroke. 
The search was carried out between March and June 2020, in the following databases: 
Scielo, PEDro, Pubmed, from 2014 to 2020. The keywords used were: physiotherapy, 
virtual reality, robotics, stroke and gait; physiotherapy, virtual reality, robotics, stroke 
and gait. The selected studies used these therapies to train gait and balance. It was 
concluded through the selected studies that these therapies promote positive effects 
on the analyzed outcomes, but it is necessary more scientific evidence on the subject, 
with more standardized methods to facilitate the comparison between the studies. 
 
Keywords: Physiotherapy. Virtual Reality. Robotics. Gait. Postural Balance. Lower 
Extremity 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O AVC é um evento neurológico que pode levar a incapacidade, causando 

déficits motores que prejudicam a independência do indivíduo, dando origem a uma 

série de limitações temporárias ou permanentes na maioria dos sobreviventes do 

AVC. Ocorre após uma alteração na circulação cerebral que podem levar a uma 

isquemia ocasionada por uma obstrução ou levar a uma hemorragia ocasionada por 

uma ruptura arteriovenosa (POMPEU et al., 2014) 

Estima-se que problemas nos membros inferiores que ocorrem após o AVC 

afetem até 65% dos sobreviventes do AVC (TEDLA et al., 2019), esses déficits 

contribuem para uma redução do equilíbrio, controle postural e mobilidade, resultando 

num déficit de marcha limitando o indivíduo a realizar suas atividades de vida diária 

(CHEN et al., 2016). 

A recuperação da marcha é um dos objetivos mais importantes durante a 

reabilitação, pois a perda ou diminuição da capacidade de deambular é um dos 

comprometimentos que mais afetam um indivíduo com pós AVC, pois a marcha 

garante uma vida mais independente para o paciente, porem seu tratamento exige 

intervenções repetitivas e com alta intensidade, além de uma inclusão multissensorial 

(CHO et al., 2018). 

Várias técnicas têm sido usadas para reabilitação da marcha em pacientes pós 

AVC e a tecnologia interativa com o uso de exoesqueletos ou terapia auxiliada por 

robôs e a realidade virtual baseadas em jogos vem sendo muito utilizadas, fornecendo 

aos pacientes uma reabilitação em tempo real, deixando o tratamento mais motivados, 

interessados e satisfeitos (MUBIN et al., 2019). 

A Realidade Virtual (RV) pode ser definida como simulações interativas criadas 

para apresentar ao paciente oportunidades de envolver-se em ambientes que 

representam com o mundo real (CORBETTA, IMERI, GATTI, 2015). Ela é uma forma 

de realizar a interação homem-computador através de um ambiente interativo e 

motivacional, onde os pacientes se sentem encorajados a participar do tratamento 

simulando a presença física de lugares reais que podem ser manipulados pelo 

terapeuta fornecendo um ambiente seguro com tratamento individualizado com bases 

nas necessidades do paciente (LEE; KIM; LEE, 2015) 
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Já a robótica é uma tecnologia que pode ser implantada para uso da população 

afetada de forma a melhorar sua atividade física e participação social pois leva a uma 

recuperação precoce do andar entre a população com AVC. O treinamento de marcha 

com auxílio de robô (RAGT) é realizado através de um exoesqueleto, um dispositivo 

utilizado composto de motores elétricos e sistemas hidráulicos vestíveis que auxiliam 

na recuperação da marcha (TEDLA et al., 2019). A RAGT é eficaz para a recuperação 

locomotora desses pacientes, possibilitando o treinamento dos padrões de movimento 

do quadril, joelho e tornozelo do paciente enquanto o mesmo caminha (BAE et al., 

2014). 

Deste modo, a presente pesquisa teve como objetivo verificar os benefícios da 

tecnologia interativa com uso da RV e da robótica na recuperação funcional da marcha 

em pacientes pós Acidente Vascular Cerebral. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

Esta pesquisa caracterizou se como uma revisão sistemática e se fundamentou 

através da pergunta norteadora: Quais os benefícios da utilização da tecnologia 

interativa como ferramenta na reabilitação pós acidente vascular cerebral. 

A coleta de dados ocorreu durante os meses de março a junho 2020 e, na 

seleção dos artigos, foram utilizados as seguintes bases de dados: Scielo, PEDro, 

Pubmed e o intervalo de publicação dos estudos utilizados foi de 2014 à 2020. As 

palavras chaves utilizadas “fisioterapia - physiotherapy”, “realidade virtual - virtual 

reality”, “robótica – robotics”, “acidente vascular cerebral - stroke”, “marcha – gait”. 

Foram utilizadas as seguintes combinações: “stroke and robotics and gait and 

physiotherapy”; “stroke and virtual reality and gait and physiotherapy”; “gait and virtual 

reality and physiotherapy”; “stroke and virtual reality and physiotherapy. Os artigos 

encontrados foram nos idiomas português, inglês e espanhol. 

Os critérios de inclusão utilizados na pesquisa foram: estudos clínicos 

randomizados, aleatórios e/ou revisões sistemáticas; artigos que respondessem aos 

critérios de Escala de Jadad ≥ 3 e Escala de PEDro ≥ 6; periódicos com Qualis ≥ B2; 

Fator de impacto ≥ 1. 

Os artigos excluídos foram monografias teses e dissertações, artigos 

incompletos e com restrição de acesso, ainda foram excluídos os artigos que não 
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abordavam o letramento fisioterapia e tecnologia interativa no título e resumo, não 

citavam os instrumentos e resultados de avaliação e os artigos repetidos nas 

plataformas de buscas  

Em seguida foi realizada a leitura criteriosa dos títulos e resumos afim de 

verificar a coesão aos critérios de inclusão e selecionar os artigos para esta pesquisa. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Foram encontrados 880 artigos que abordavam o tema da revisão. Após a 

leitura dos resumos, e em observância aos critérios de inclusão e exclusão, foram 

excluídos um total de 847, restando 33 artigos, estes foram lidos na integra e, em 

seguida, elegeram-se 15 artigos que contemplavam o objetivo desta pesquisa. A 

seguir, apresenta o fluxograma da estratégia adotada na busca dos artigos (Figura 1). 
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Figura 1 – Fluxograma da estratégia adotada na busca dos artigos 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020) 
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Tendo em vista os artigos escolhidos, todos tinham como objetivo principal o 

aprimoramento funcional da marcha em pacientes pós AVC, visando melhora do 

equilíbrio, funcionalidade, força muscular. Os testes mais utilizados entre todos os 

estudos foram teste de caminhada de 6 minutos, teste de caminhada de 10 metros, 

Teste Timed Up and Go (TUG), Functional Ambulation Classification (FAC), Escala de 

Equilíbrio de Berg, Teste de Alcance Funcional, Escala de Rivermead  

A faixa etária da amostra utilizada nas pesquisas foi de 60 anos ou mais, e a 

média de intervenção foi de 6 semanas. A classificação do AVC foi descrita em apenas 

4 artigos, o detalhamento das pesquisas encontradas está descrito no Quadro 1.  

 

Quadro 1 – Detalhamento das pesquisas encontradas 
Ano/autor Objetivos Nº amostra Intervenção Resultados 

Karasu, 
Batur e 
Karatas. 
(2018) 

Investigar a eficácia da 
reabilitação de equilíbrio 
baseada no Nintendo Wii 

Fit® como terapia 
adjuvante à reabilitação 

convencional. 

Amostra: 23 
GC: n = 11 
GE: n = 2 

GC: Reabilitação 
convencional 

GE: Reabilitação 
convencional + Wii Fit e 
o Wii Balance Board. 5 

sessões por semana, 20 
minutos por dia, durante 

4 semanas 

Não houve diferenças 
significativas entre os 

grupos, em curto 
tempo 

Calabrò et 
al. 

(2017) 

Entender as bases 
neurofisiológicas da 

recuperação da função 
motora induzidas pela 

associação entre RAGT e 
RV, com 

eletroencefalográficas. 

Amostra: 24 
GC: n = 12 
GE: n = 12 

RAGT + RV: Recebeu 
um feedback visual 

através de um jogo de 
corrida. 

RAGT-VR: Recebeu um 
sorriso, validando os 

movimentos das pernas. 
5 sessões por semana, 

45 minutos por dia, 
durante 8 semanas. 

Melhora de 
aproximadamente 

20% no grupo RAGT 
+ RV em relação ao 

outro grupo, em 
relação a marcha e 

equilíbrio. 

In, Lee e 
Song. 
(2016) 

Avaliar o efeito do terapia 
de reflexão de realidade 

virtual (VRRT) na marcha 
e no equilíbrio em pessoas 

com AVC. 

Amostra:25 
GC: n = 12 
GE: n = 13 

GC: Reabilitação 
convencional. 

GE: convencional + 
VRRT. 

5sessões por semana, 
30 minutos por dia, 
durante 4 semanas. 

GE (VRRT) 
apresentou melhoras 

significativas em 
relação ao GC 

Bergmann 
et al. 

(2018) 

Avaliar a aceitabilidade do 
treinamento de marcha 

assistida por robô (RAGT) 
com e sem RV. 

Amostra: 20 
RAGT: n = 

10 
RAGT+RV: n 

= 10 

GC: Apenas RAGT 
GE: Treino RAGT + RV. 
3 sessões por semana, 

60 minutos por dia, 
durante 4 semanas. 

Melhora em ambos 
os grupos em relação 

a FAC; enquanto a 
força muscular 

melhorou 
principalmente no 

GE. 

Buesing et 
al. 

(2015) 

Efeitos do treinamento de 
marcha com o SMA® vs. 
treinamento Específico da 
Tarefa Funcional (FTST). 

Amostra: 50 
SMA: n = 25 
FTST: n = 25 

Grupo SMA: 
treinamento de marcha 

no solo e funcional 
dinâmico. 

Grupo FTST: 
caminhada em esteira e 

o treino funcional da 
marcha. 

3 sessões por semana, 
45 minutos por dia, 
durante 6 semanas. 

Ambos apresentaram 
melhoras 

significativas em 
parâmetros espaço-

temporais da marcha. 
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Ano/autor Objetivos Nº amostra Intervenção Resultados 

Yeung et al. 
(2018) 

PUBMED 

Investigar os efeitos 
terapêuticos do 

treinamento da marcha 
assistida por robô com 

assistência à dorsiflexão 
do tornozelo. 

Amostra: 19 
GC: n = 09 
GE: n = 10 

GE: recebeu torque na 
direção de dorsiflexão e 

plantiflexão. 
GC: a AFO recebeu 
torque para fixar a 

articulação do tornozelo 
na posição neutra, 20 

sessões. 

GE apresentou 
melhora significativa 

na capacidade de 
caminhar 

independente 
funcional, 

recuperação motora e 
velocidade de 
caminhada. 

Forrester et 
al. 

(2016) 
PUBMED 

Investigar se o 
treinamento robótico em 
esteira é mais eficiente 

que o treinamento robótico 
sentado. 

Amostra: 35 
(GC) TRS: n 

= 12 
(GE) TRM: n 

= 14 

TRS: tornozelo assistido 
em flexão plantar, 

repetições de 
inversão/eversão total. 
TMR: treino de marcha 

com assistência robótica 
na dorsiflexão e flexão 

plantar. 
3 sessões por semana, 

durante 6 semanas 

O grupo TRM 
apresentou melhoras 

significativas 
comparado ao TRS. 

Calabrò et 
al. 

(2018) 
PUBMED 

Avaliar a capacidade do 
Ekso melhorar a 

deambulação funcional e o 
desempenho da marcha 
em comparação com o 

OGT convencional. 

Amostra: 40 
(GC) OTG: n 

= 20 
(GE) EGT: n 

= 20 

(GE): Reabilitação 
convencional + 

treinamento com Ekso. 
(GC): Reabilitação 
convencional em 

marcha. 
05 sessões por semana, 
por 45 minutos, durante 

as 8 semanas. 

Tratamento com Ekso 
+ treinamento 

convencional de 
marcha promove uma 
maior mobilidade em 
pessoas com AVC. 

Mayr et al. 
(2018) 

PEDRO 

Comparar os efeitos de 
um treinamento RAGT 

com a fisioterapia 
convencional para 

melhorar a locomoção em 
pacientes adultos com 
AVC não ambulatorial. 

Amostra: 74 
GC: n = 37 
GE: n = 37 

GE: treinamento de 
marcha com Lokomat. 

GC: Reabilitação 
convencional de marcha 
5 sessões por semana, 
por 2 horas, durante 8 

semanas. 

Melhoras 
significativas entre os 

grupos controle e 
experimental apenas 

Emory Functional 
Perfil de 

deambulação nos 
dois grupos 

Lloréns et 
al. 

(2015) 

Avaliar a eficácia da 
realidade virtual 

comparada a fisioterapia 
convencional na 

recuperação do equilíbrio 

Amostra: 20 
GC: n = 10 
GE: n = 10 

GE: 30 minutos de 
terapia convencional + 

30 minutos de 
treinamento com o 

sistema de realidade 
virtual. 

GC: 60 minutos de 
terapia convencional. 

A RV é eficaz para 
melhorando do 
equilíbrio e a 

velocidade de marcha 
destes pacientes. 

Santos et 
al. 

(2018) 

Avaliar a influência da 
RAGT no equilíbrio e 

coordenação e verificar a 
independência funcional 
nas atividades da vida 
diária pós AVC crônico 

com ataxia. 

Amostra: 15 
GC: n = 08 
GE: n = 07 

GE: Treino com 
exoesqueleto acionado 

por robô Lokomat. 
GC: Treino no solo com 
o uso de um dispositivo 

walker 

Ambos os grupos 
apresentaram 

melhora significante 
no equilíbrio, 

independência 
funcional nas 

atividades da vida 
diária e sequela de 

ataxia. 
3 sessões por 

semana, duração de 
60 min, por 5 meses 

Cannell et 
al. 

(2018) 
PUBMED 

Comparar a eficácia 
software de captura e 

reabilitação de movimento 
com a reabilitação de AVC 
de cuidados habituais na 

função física. 

Amostra:73 
GC: n = 36 
GE: n = 37 

GC: Reciclagem 
funcional, força, 

equilíbrio e resistência. 
GE (iMCR):exercícios 
repetitivos usando o 
software do Jintronix 

Rehabilitation System ™ 
(JRS WAVE) 

Este estudo não 
apesentou diferenças 
significativas entre os 

grupos. 
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Ano/autor Objetivos Nº amostra Intervenção Resultados 

Yun et al. 
(2018) 

PUBMED 

Investigar o efeito da 
RAGT na recuperação da 

pulsação posterior, 
equilíbrio, na função 

motora e na integridade 
das vias sensoriais em 

comparação com o 
fisioterapia convencional 

(CPT). 

Amostra: 38 
GC: n = 19 
GE: n = 19 

GC (CPT): Técnicas 
Bobath, permitindo que 
transferência de peso 
GE: órtese de marcha 
controlada por robótica 

para controlar a postura. 
5 sessões por semana, 
duração 30 minutos, por 

3 semanas. 

O grupo RAGT 
apresentou melhorias 

significativas em 
relação a lateropulsão 

e equilíbrio quando 
comparado ao grupo 

controle 

Morone et 
al. 

(2014) 
PEDRO 

Investigar o efeito de uma 
intervenção de reabilitação 

baseada em videogame 
no equilíbrio sobre a 

recuperação funcional de 
pacientes com AVC 

subagudo. 

Amostra: 50 
GC: n = 25 
GE: n = 25 

GC: realizado terapia 
usual de equilíbrio. 

GE: Treino de equilíbrio 
o com o Wii Fit. 

12 sessões de 20 
minutos realizadas com 
o Wii Fit, 3 sessões por 

semana, durante 4 
semanas. 

Os resultados 
mostraram que a 
terapia realizada 

usando o Wii Fit é 
eficaz para melhorar 

o equilíbrio e a 
independência nas 

AVD’s 

Taveggia et 
al. 

(2016) 
PUBMED 

Comparar os efeitos do 
treinamento 

eletromecânico da marcha 
e fisioterapia convencional 
no solo para recuperação 
funcional da marcha de 
indivíduos incapazes de 

andar independentemente. 

Amostra: 28 
GC: n = 15 
GE: n = 13 

GC: 60 minutos de 
tratamento convencional 
(Bobath) e 30 minutos 

de atividades 
destinadas a melhorar a 

caminhada. 
GE: 60 minutos de 

tratamento convencional 
(Bobath) e 30 minutos 
de treinamento RAGT. 

5 dias por semana, 
durante 5 semanas 

Ambos os 
tratamentos são 

eficazes na melhora 
do desempenho da 

marcha, embora 
apenas o tratamento 
experimental tenha 
produzido melhorias 

funcionais. 

Siglas: AVC: Acidente Vascular Cerebral; RV: Realidade Virtual; GC: Grupo Controle; GE: Grupo 
Experimento; RAGT: Robotic-assisted gait training (treinamento robótico de marcha); CPT: Fisioterapia 

Convencional; VRRT: Terapia de Reflexão de Realidade Virtual; EEG: Eletroencefalograma; FTST: 
Treinamento Específico da Tarefa Funcional; FAC: Classificação Funcional de Deambulação; AFO: A-ankle, 
F-foot, O-orthosis (órtese de tornozelo) TMR: treinamento robótico em esteira TRS: treinamento robótico 
sentado (SRT OTG: treinamento de marcha em solo EGT: treinamento de marcha com Ekso; AVD’s: 
Atividades de Vida Diária. 

Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

3.1 TECNOLOGIA INTERATIVA NO PROCESSO DA MARCHA. 

 

Os pacientes acometidos por AVC apresentam problemas na deambulação, 

condicionamento aeróbico e comprometimentos musculares, que prejudicam o 

desempenho das AVD’s e a independência, gerando restrições no convívio social e 

comprometimento na qualidade de vida, portanto, o treinamento funcional na marcha 

contribui de maneira geral na capacidade física desses pacientes e autonomia. A RV 

tem sido proposta para a reabilitação de pacientes neurológicos por proporcionar 

maior interação, motivação e prazer durante e execução das atividades durante o 

tratamento com exercícios específicos para as mais diversas finalidades (POMPEU, 

et al., 2014).  
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Nos últimos anos, os estudos desenvolvidos têm utilizado da tecnologia como 

treinamento da marcha em diversos casos, e a marcha assistida por robô (RAGT) está 

se tornando um meio muito utilizado, por se tratar de uma forma segura de 

treinamento, permitindo ajustes de velocidade, quantidade de suporte de peso 

corporal e força, otimizando intensidade do tratamento (BERGMANN, et al. 2018). 

 

3.1.1 Equilíbrio estático e dinâmico  

 

O equilíbrio é um processo complexo que depende da integração de vários 

sistemas que resultam em respostas neuromusculares necessárias para obter um 

melhor controle postural e manter o seu centro de massa corporal dentro dos seus 

limites de estabilidade.  

Nos estudos realizados por Karasu, Batur e Karatas (2018) e por Morone et al. 

(2014), destacaram o uso do Nitendo Wii Fit para reabilitação do equilíbrio de 

pacientes pós AVC. Ambos os estudos mostraram que a RV pode ser utilizada como 

coadjuvante no tratamento de equilíbrio, porem Morone et al. (2014), em seu estudo 

observou que o uso da RV associado ao tratamento obteve melhoras significativas 

quando comparada ao tratamento isolado, resultando também em uma caminhada 

35% mais efetiva e independente com menos riscos de queda no final do tratamento 

para grupo experimental. 

O estudo realizado por Silva et al. (2015), corrobora com Karasu, Batur e 

Karatas, (2018) e Morone et al. (2014), onde os autores trazem que um programa de 

reabilitação usando a RV agrega muitos resultados positivos ao tratamento por 

combinar elementos como locomoção, repetição e feedback, que segundo os autores 

podem ser difíceis de estimular em uma única sessão de terapia convencional. 

Lloréns et al. (2015) em seu estudo, verificou a eficácia de uma intervenção 

com RV associada a fisioterapia convencional em comparação com a fisioterapia 

convencional isolada no tratamento do equilíbrio num período de 4 semanas e 

observaram que o grupo que utilizou a RV obteve uma melhoria maior nos desfechos 

Escala de Equilíbrio de Berg e Teste de Caminhada de 10 metros, mostrando um 

melhor controle dos seus movimentos no cenário virtual.  

O resultado do estudo de Lee, Park e Park (2019) corroboram com Lloréns et 

al. (2015), onde trazem que o tratamento com RV fornecem motivação clara, além de 
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melhorar a plasticidade neural, fornecendo um ambiente seguro e enriquecido para 

realizar atividades funcionais específicas, através do aumento de repetições, 

intensidade de prática e motivação para cumprir a intervenção integrando estímulos 

somatossensoriais. 

No estudo realizado por In, Lee e Song (2016), os autores demonstraram que 

os pacientes submetidos ao tratamento através da terapia de reflexão com realidade 

virtual (VRRT) com movimentos de dorsiflexão, plantiflexão, adução e abdução do 

membro afetado, obtiveram uma melhora significativa no equilíbrio, na velocidade da 

marcha e a cadência dos pacientes com AVC.  

No estudo desenvolvido por Kim et al. (2016), os autores trazem que a RV 

contribui para reorganização das vias neurais no córtex cerebral pois permite o 

feedback visual e facilitação neural reeducando os movimentos das dos membros 

inferiores por meio da ativação do sistema nervoso central. Em concordância, Chen 

et al. (2016) apontam que a RV serve como um complemento no tratamento do 

equilíbrio estático e dinâmico em pacientes pós AVC, pois em seus estudos, não 

apresentou efeito significativo quando utilizada sozinha. 

Cannell et al. (2018), utilizaram um software do Jintronix Rehabilitation System, 

com jogos para melhora do equilíbrio em pé e sentado, exercícios de sentar e levantar, 

atividades em pé e marcha, não obtiveram diferenças significativa entre os grupos 

para as medidas de resultados utilizadas, exceto no teste de alcance lateral e no 

escore da MIF, onde o grupo iMCR apresentou melhorias em relação ao grupo 

controle.  

Porém no estudo realizado por Corbetta, Imeri e Gatti (2015), observaram que 

a reabilitação baseada na RV trouxe melhoras significativas ao tratamento em questão 

de velocidade da marcha, mobilidade e equilíbrio, pois seu sistema oferece feedback 

visual e auditivo que desempenham diversos aspectos motivacionais de controle e 

orientação dos segmentos corporais. 

No estudo desenvolvido por Yun et al. (2018), foi utilizado a RAGT para 

tratamento de pacientes que apresentavam lateropulsão pós AVC comparado com a 

fisioterapia convencional, onde o grupo que realizou a RAGT apresentou resultados 

superiores aos do outro grupo, apresentando melhoras significativas nos escores da 

lateropulsão e indicadores da função de equilíbrio, também foram aprimorados, 

fornecendo feedback continuamente usando RV.  
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Outro estudo semelhando, foi desenvolvido por Kim et al. (2019) que também 

apresentaram diferenças significativas em relação ao equilíbrio, o que levaram à 

melhora da marcha e postura no grupo RAGT + CPT, pois segundo os autores o 

RAGT, permite uma facilitação somatossensorial o que permite aos indivíduos a 

confiança de manter o equilíbrio com os olhos fechados, e permite uma descarga de 

peso para o lado afetado, o que resulta em padrões simétricos de marcha, diminuindo 

o medo de cair e realizando a transferência de peso, facilitando com segurança as 

melhorias na função dos membros inferiores. 

 

3.1.2 Funcionalidade 

 

O AVC é uma das maiores causas de incapacitação funcional no mundo, devido 

às sequelas e déficits neurológicos que instala ao paciente pós o AVC e essa perda 

da independência funcional é comum, pois passam apresentar uma marcha mais 

lenta, instável e com muito gasto energético.  

Mayr et al. (2018) em seu comparativo entre grupo RAGT versus treinamento 

convencional de marcha solo, não encontraram diferenças significativas com relação 

as suas medidas de resultados Emory Functional modificado Perfil de deambulação 

(mEFAP) que avalia a habilidade de locomoção e Rivermead Motor Index (RMI) que 

avalia mobilidade funcional, levantando a hipótese de que o treino com a Lokomat é 

eficaz no treinamento da marcha, mas se somada ao treino convencional pode 

apresentar resultados ainda mais positivos.  

O estudo realizado por Tamburella et al. (2019) através do uso da RAGT 

complementar a reabilitação convencional com atribuição de biofeedback, corrobora 

com Mayr et al. (2018) e demonstra uma redução significativa da espasticidade no 

quadril, joelho e tornozelo e melhorias na força muscular de maneira geral de 

membros inferiores em ambos os grupos de biofeedback, pois a caminhada assistida 

pela robótica fornece orientação constante nas articulações do quadril e joelho 

garantindo passos mais independentes. 

Buesing et al. (2015) em seu estudo, utilizaram um dispositivo robótico 

desenvolvido pela Honda R&D Corporation®, que fornece assistência independente 

com flexão e extensão do quadril durante o passo. Para eles, o torque de assistência 

gerado pelos atuadores SMA® transmitido para as coxas grupo SMA, os valores do 
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comprimento do passo no lado prejudicado durante os testes de velocidade de 

caminhada auto-selecionados foram significativamente maiores, e a assimetria 

espacial durante os testes de velocidade de caminhada rápida foi significativamente 

menor.  

Para Cho et al. (2018) o treinamento de marcha assistida por robô (RAGT), está 

se tornando cada vez mais eficaz na reeducação da função do controle e reeducação 

motora melhorando a atividade muscular, tônus muscular, amplitude de movimento, 

velocidade da marcha, capacidade funcional da marcha, independência da marcha e 

mobilidade na marcha, pois o RAGT suporta parcialmente ou totalmente o peso 

corporal o que permite um treinamento complexo e de alta intensidade que vem a ser 

difícil para o terapeuta alcançar sozinho. 

Forrester et al. (2016) e Yeung et al. (2018) realizaram estudos semelhantes 

avaliando a eficácia da robótica durante a biomecânica do tornozelo, onde observaram 

que o uso experimental do Ankleboot robotizado melhorou de forma duradoura a 

biomecânica da marcha e a função parética do tornozelo durante a caminhada 

independente em sobreviventes de AVC crônico demonstrando melhora significativa 

na capacidade de caminhar independente funcional, recuperação motora e velocidade 

de caminhada.  

Os robôs utilizados para reabilitação de tornozelo utilizam de combinação de 

informações cinemáticas e cinéticas que detectam a intenção de movimento, 

possibilitando um andar nivelado, subir e descer uma escada ou uma rampa através 

dos toques do calcanhar e fase do aplanamento do pé durante a marcha (SHI et al., 

2019). 

Bergmann, et al. (2018) e Calabrò et al. (2017) realizaram estudos semelhantes 

onde utilizaram RAGT associada a RV comparada ao uso apenas da RAGT como 

tratamento. Os autores observaram que velocidade de caminhada e equilíbrio 

apresentaram melhorias significativas em ambos os grupos, porem mostrou melhora 

maior em no grupo RAGT + RV, enquanto a força muscular melhorou principalmente 

no grupo que utilizou RAGT +RV, o qual também apresentou uma menor taxa de 

desistência durante o tratamento.  

Em concordância, Tedla et al. (2019) traz que o treino com a RAGT, facilita a 

simetria da marcha e o comprimento do passo, possibilitando velocidades mais 

rápidas, induzindo a melhora da cinemática articular durante a marcha, se tornando 
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eficaz em termos de suporte ajustável de peso corporal. Enquanto a RV, permite a 

observação dos movimentos corporais que facilita a recuperação motora e o 

desempenho na reabilitação, proporcionando um ambiente virtual similar ao 

vivenciado pelo paciente. (SANTOS et al., 2016; RODRIGUES-BARONI et al., 2014). 

Santos et al. (2018), realizaram um estudo através do dispositivo Lokomat, 

verificando a influência do treino convencional somado a RAGT no equilíbrio, 

coordenação e independência dos pacientes comparado a apenas treino 

convencional. Os autores não encontraram diferenças significativas entre os grupos, 

porem ambos obtiveram melhoras no equilíbrio e independência após o tratamento, o 

que segundo os autores, pode estar relacionado com a fase do AVC, tamanho da 

amostra e curto tempo de acompanhamento.  

Para Seo et al. (2018), pacientes com AVC crônico deve ser considerada com 

um propósito claro, pois o padrão de marcha após o AVC é mais facilmente trabalhado 

durante a fase aguda e subaguda, depois disso, o padrão e a função da marcha em 

pacientes com AVC crônico não mudam facilmente, sendo necessário um treinamento 

repetido, com focos específicos. 

Taveggia et al. (2016), em seu estudo utilizaram a RAGT (Lokomat) somado ao 

tratamento convencional versus tratamento convencional com foco no método Bobath, 

eles observaram que ambos os tratamentos resultaram em melhoria no desempenho 

da marcha, porem o grupo RAGT produziu melhorias funcionais superiores, 

apresentando aumento significativo da velocidade e nas habilidades motoras, 

representando uma recuperação motora mais duradoura.  

O estudo Wall et al. (2020), corrobora com Taveggia et al. (2016), onde 

observaram que o treino com a RAGT permite uma maior intensidade de treinamento 

e feedback sensorial, fornecendo distancias mais longas e mais passos durante o 

treinamento, sendo que o início precoce do treino de marcha especifico com a RAGT 

somada a terapia convencional tem se tornado uma combinação ideal pelos estímulos 

intensos e repetitivos que a RAGT promove. 

Calabrò et al. (2018), utilizaram a RAGT através do exoesqueleto Ekso 

comparada com terapia convencional. O Ekso é um dispositivo vestível para membros 

inferiores, que auxilia impulsionando o movimento das articulações do quadril e joelho, 

durante oito semanas consecutivas e observaram que o treinamento com a RAGT 

resultou numa melhora da velocidade marcha e equilíbrio dos participantes, 



 

65 
Práticas em fisioterapia sob o prisma das revisões sistemáticas (ISBN: 978-65-88712-06-1) 

melhorando também a qualidade de marcha, coordenação e desempenho quando 

comparada ao grupo convencional.  

Para Lee et al. (2017) a RAGT melhora os parâmetros espaço-temporais da 

marcha deambulando com mais eficiência, pois o aparelho auxilia na articulação na 

flexão do quadril durante a fase de balanço, aumentando a cadência e o comprimento 

da passada, resultando numa velocidade de marcha maior, aumentos na cadência e 

comprimento da passada.  

 

4 CONCLUSÃO  

 

Os sistemas de terapia interativa utilizados na reabilitação da marcha, como a 

Realidade Virtual e a Robótica, promoveram efeitos positivos nos desfechos 

analisados pelos diferentes estudos selecionados, os quais trazem que a utilização 

destes recursos, proporcionaram resultados relevantes na velocidade, no equilíbrio e 

força muscular, melhorando o desempenho funcional. 

De modo geral todas as terapias interativas, apresentadas neste estudo, foram 

benéficas em pacientes com AVC. Cabe destacar, no entanto, que o uso dessas 

terapias quando utilizada como uma ferramenta incrementadora da terapia 

convencional promove um efeito ainda mais positivo na reabilitação da marcha, do 

que quando utilizada isoladamente. 

Apesar dos resultados positivos mostrados nas pesquisas, ainda se faz 

necessário mais evidencias cientificas sobre o tema, com métodos mais padronizados 

para facilitar a comparação entre os estudos. 
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RECURSOS TERAPÊUTICOS NA SÍNDROME DA FIBROMIALGIA: UMA 

REVISÃO SISTEMÁTICA 

 

Fernanda de Mattos Nassif7 
Jaqueline Sueli Horodeski8 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A Fibromialgia (FM) é uma síndrome reumatológica idiopática 
caracterizada por sintomas como dor musculoesquelética crônica e difusa, 
generalizada e simétrica, fadiga, sono não restaurador, rigidez matinal, distúrbios 
cognitivos e presença de múltiplos pontos dolorosos à palpação, denominados tender 
points. A prevalência da doença na população em geral varia de 2% a 8%, com 
predominância feminina significativa. OBJETIVO: Investigar diferentes abordagens 
terapêuticas no tratamento da Fibromialgia. METODOLOGIA: Revisão Sistemática 
desenvolvida com base em artigos publicados no período de 2014 a 2020 nas bases 
eletrônicas PEDro, PubMed e SciELO, com buscas realizadas em periódicos 
nacionais e internacionais indexados e especializados na área da saúde, com 
disponibilidade gratuita para o acesso, sendo a qualidade interna dos estudos avaliada 
pelos critérios de elegibilidade da escala de PEDro e Jadad e classificados pelo fator 
de impacto e Qualis. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Dos 5.333 artigos identificados 
inicialmente, 15 artigos foram selecionados para a análise final. Diante das variáveis 
analisadas, método aplicado, intervenção, desfechos, diferentes intensidades, 
frequências e modo de aplicabilidade, os tratamentos envolvendo acupuntura, 
agulhamento a seco, Kinesio Taping, Tai Chi, meditação Mindfulness, consciência 
corporal, massagem terapêutica, osteopatia, terapia manual; pilates, alongamento 
muscular, exercício resistido, hidroterapia, calor, crioterapia, oxigenoterapia, 
estimulação vibrotátil e reabilitação virtual mostraram-se eficazes no tratamento da 
doença. CONCLUSÃO: Diante da natureza complexa da doença, as terapias e 
técnicas alternativas investigadas mostraram-se benéficas na redução da dor, fadiga, 
melhora da qualidade de vida e equilíbrio.  

 

Palavras-Chave: Dor. Fisioterapia. Fibromialgia. Qualidade de Vida. Reabilitação. 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Fibromyalgia (FM) is an idiopathic rheumatological syndrome 
characterized by symptoms such as chronic and diffuse, generalized and symmetrical 
musculoskeletal pain, fatigue, non-restorative sleep, morning stiffness, cognitive 
disorders and the presence of multiple tender points on palpation, called tender points. 
The prevalence of the disease in the general population varies from 2% to 8%, with a 
significant female predominance. OBJECTIVE: Investigate different therapeutic 
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approaches in the treatment of Fibromyalgia. METHODOLOGY: Systematic Review 
developed based on articles published from 2014 to 2020 in the electronic databases 
PEDro, PubMed and SciELO, with searches carried out in indexed and specialized 
national and international journals in the health area, with free availability for access, 
being the internal quality of studies assessed by the eligibility criteria of the PEDro and 
Jadad scale and classified by the impact factor and Qualis. RESULTS AND 
DISCUSSION: Of the 5,333 articles identified initially, 15 articles were selected for the 
final analysis. In view of the analyzed variables, applied method, intervention, 
outcomes, different intensities, frequencies and mode of applicability, treatments 
involving acupuncture, dry needling, Kinesio Taping, Tai Chi, Mindfulness meditation, 
body awareness, massage therapy, osteopathy, manual therapy; pilates, muscle 
stretching, resistance exercise, hydrotherapy, heat, cryotherapy, oxygen therapy, 
vibrotactile stimulation and virtual rehabilitation were effective in the treatment of the 
disease. CONCLUSION: In view of the complex nature of the disease, the investigated 
alternative therapies and techniques proved to be beneficial in reducing pain, fatigue, 
improving quality of life and balance. 

 

Keywords: Pain. Physiotherapy. Fibromialgia. Quality Of Life. Rehabilitation. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Fibromialgia (FM) é uma síndrome reumatológica idiopática caracterizada por 

sintomas como dor musculoesquelética crônica e difusa, generalizada e simétrica 

(ASSUMPÇÃO et al., 2018). Fadiga, sono não restaurador, rigidez matinal, distúrbios 

cognitivos e presença de múltiplos pontos dolorosos à palpação, denominados tender 

points, também caracterizam a doença (DA SILVA et al., 2015). Estimativas 

demonstram que a prevalência de fibromialgia na população em geral varia de 2% a 

8%, com predominância feminina significativa (JANZEN et al., 2019).   

O termo fibromialgia foi evidenciado pela primeira vez em 1976, por uma 

revisão de Hench, porém seu reconhecimento como síndrome ocorreu em 1981, após 

uma publicação de Yunus et al., os quais descreveram e caracterizaram o quadro 

clínico da doença (HEYMANN et al., 2017). 

Em 1990, o American College of Rheumatology (ACR) propôs critérios de 

classificação que contribuíram para a homogeneização do diagnóstico. Em 2010, 

estes critérios foram revisados levando em consideração dezoito áreas de dor e 

também outros sintomas como distúrbios de memória, cãibras abdominais, humor 

depressivo e cefaleia (AHMED et al., 2018). 
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Em 1992, a Organização Mundial da Saúde (OMS) a reconheceu como 

enfermidade (MARCHESINI STIVAL et al., 2014). 

Há duas variáveis que melhor definem a fibromialgia e sua sintomatologia: o 

Índice de Dor Generalizada (IDG) e a Escala de Gravidade dos Sintomas (EGS). Os 

critérios para diagnóstico da doença são preenchidos se o IDG ≥ 7 e escore na EGS 

≥ 5 ou IDG entre 3 - 6 e escore na EGS ≥ 9. Os sintomas devem estar presentes há 

pelo menos três meses, num nível similar, e não apresentar outra doença que 

justifique a existência da dor (GUI; PIMENTEL; RIZZATTI-BARBOSA, 2015). O 

diagnóstico ainda incluiu uma resposta aguda em pelo menos onze dos dezoito pontos 

dolorosos quando estes pontos são palpados digitalmente com uma pressão de 4 

kg/cm² (COLLADO-MATEO et al., 2015). 

Ainda que a fisiopatologia da doença não seja totalmente compreendida, um 

desequilíbrio no Sistema Nervoso Central (SNC) excitatório/inibitório tem sido 

considerado. Este desequilíbrio compreende o fenômeno da Síndrome de 

Sensibilização Central (SSC), o qual é uma amplificação da sinalização neural no SNC 

associada à hipersensibilidade à dor (SANTOS et al., 2018). 

Visto que a fibromialgia é uma desordem complexa, seu tratamento requer 

abordagem multidisciplinar, associando medidas farmacológicas e não 

farmacológicas (MORETTI et al., 2016). A Fisioterapia desempenha um papel 

importante no tratamento da doença, no controle da dor dos pacientes, ao mesmo 

tempo em que colabora para melhora de suas capacidades funcionais e qualidade de 

vida (PEREZ DE LA CRUZ E LAMBECK, 2016). 

Segundo a diretriz da Sociedade Brasileira de Reumatologia sobre a 

Fibromialgia (2004), o tratamento tem por objetivo alívio do quadro álgico, melhora da 

qualidade do sono, condicionamento físico, redução da fadiga, manutenção ou 

restabelecimento do equilíbrio emocional e o controle clínico específico de desordens 

associadas (JALES JUNIOR et al., 2015). Visa, também, a melhora da capacidade 

física na realização das Atividades de Vida Diária (AVD’s) e melhora da qualidade de 

vida do sujeito (DA SILVA SALAZAR et al., 2017). 

Diante do exposto, este estudo teve por objetivo investigar diferentes 

abordagens terapêuticas no tratamento da Fibromialgia. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

O estudo trata-se de uma revisão sistemática desenvolvido com base em 

artigos publicados no período de 2014 a 2020 nas bases eletrônicas PEDro, PubMed 

e SciELO. As buscas foram realizadas no período compreendido entre os meses de 

março a junho do ano de 2020, sendo utilizadas as seguintes palavras-chave: pain 

(dor), fibromyalgia (fibromialgia), physiotherapy (fisioterapia), rehabilitation 

(reabilitação) e quality of life (qualidade de vida), em periódicos nacionais e 

internacionais indexados e especializados na área da saúde, com disponibilidade 

gratuita para o acesso. 

A pesquisa foi realizada a partir de uma análise preliminar sobre o tema: 

recursos terapêuticos para alívio dos sintomas da Síndrome da Fibromialgia (SFM), 

utilizando descritores estabelecidos pelo DeCS (Descritores em Ciências da Saúde) 

da Biblioteca Virtual em Saúde, utilizando-se a seguinte estratégia de busca: 

fibromyalgia AND pain, fibromyalgia AND physiotherapy, fibromyalgia AND 

rehabilitation, fibromyalgia AND quality of life e physiotherapy In fibromyalgia.  

Os artigos identificados pela estratégia de busca inicial foram selecionados 

conforme os seguintes critérios de inclusão: estudos randomizados, randomizados 

controlados e de revisão com seres humanos.  

A qualidade interna dos estudos foi avaliada pelos critérios de elegibilidade da 

escala de PEDro (PEDRO, 2010) e escala de Jadad (JADAD et al., 1996), 

classificados pelo fator de impacto – métrica utilizada para avaliar as revistas 

científicas ao contabilizar as citações realizadas, que pontuassem maior que 1, e 

Qualis – método de análise e classificação da qualidade dos artigos stricto-sensu e 

das pesquisas científicas, sendo validados para esta pesquisa artigos acima de B2.  

A descrição dos critérios pela escala de PEDro foi realizada em dez categorias 

para identificar quais dos estudos controlados aleatorizados arquivados na base de 

dados PEDro pudessem ter validade interna, e que contivessem suficiente informação 

estatística para que os seus resultados pudessem ser interpretados. Para a presente 

pesquisa, um estudo classificado por PEDro é considerado insatisfatório se receber 

pontuação menor que 6 de 10 (<6/10). 

Os critérios descritos por Jadad et al. (1996) para avaliar a qualidade interna 

incluiu à randomização, o ocultamento duplo cego e a descrição de perdas e/ou 
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exclusões. Os resultados foram apresentados por pontuação, sendo 5 o número 

máximo de pontos. Um estudo é considerado de má qualidade se receber pontuação 

menor ou igual a 3 (≤3).  

Quanto aos critérios de exclusão, estabeleceram-se artigos repetidos, 

monografias, teses, publicações cujos textos não se encontravam disponíveis na 

íntegra e estudos que não coincidissem com o tema selecionado.  

Dados referentes aos artigos selecionados foram tabulados em uma planilha 

do Excel (Microsoft Office, 2010®), como título, plataforma de busca, revista científica, 

qualis e fator de impacto. Tal procedimento foi adotado a fim de identificar publicações 

repetidas e facilitar o processo de análise. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Identificados 5.333 artigos nas bases eletrônicas PEDro, PubMed, e SciELO, 

envolvendo recursos terapêuticos para alívio dos sintomas da Síndrome da 

Fibromialgia, melhora da qualidade de vida dos participantes e adesão ao tratamento. 

Contudo, apenas 36 estudos fizeram parte do escopo desta revisão. Após a leitura 

inicial, foram selecionados 15 artigos para a análise final. Os processos realizados na 

seleção dos artigos e os motivos de exclusão estão descritos na Figura 1. A descrição 

dos artigos selecionados nesta pesquisa, como autor do estudo, ano, amostra, 

objetivo, variáveis avaliadas/método aplicado, intervenção e principais resultados 

estão descritos no Quadro 1. 
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Figura 1 – Descrição do processo realizado para a seleção dos estudos analisados 

 
Fonte: As autoras (2020) 

 

Dos 15 estudos selecionados para análise final 14 são Ensaios Clínicos 

Controlados Randomizados (ECCR) e 1 estudo piloto experimental. Os estudos 

analisados envolveram 1.065 participantes ao total com idade ≥18 anos, sendo 

93,33% dos artigos com amostra do gênero feminino e 6,67 com amostra de ambos 

os sexos. O tamanho amostral variou de 20 a 226 pacientes. A grande maioria dos 

artigos apresentou resultados favoráveis à pesquisa na redução dos sintomas da 

doença apresentados pelos participantes, bem como melhora do bem estar e 

qualidade de vida dos mesmos. As intervenções realizadas foram aplicadas, em sua 

grande maioria, por fisioterapeutas, de curta a longa duração envolvendo técnicas e 

terapias diversificadas, incluindo tratamentos não farmacológicos, sendo alguns de 

características contínuas e outros de forma intervalada, alguns utilizando apenas uma 

técnica isolada e outros associados a exercícios e/ou outras abordagens, além de 

apresentarem diferentes intensidades, frequências e modo de aplicabilidade. 
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Quadro 1 – Descrição dos artigos selecionados 

ESTUDO AMOSTRA OBJETIVO 
VARIÁVEIS/ 

MÉTODO 
INTERVENÇÃO RESULTADOS 

Mist e 
Jones 
(2018) 

(n=30) 
GA=16 
GEG=14 

Testar o efeito 
do tratamento 
da acupuntura 
em grupo 
versus 
educação em 
grupo em 
pessoas com 
FM. 

Impacto da 
Fibromialgia 
(FIQR); dor (EVA) 
e fadiga (GIF). 

GA: Sessão de 
acupuntura em 
grupo 2 vezes por 
semana, cada uma 
com duração 
aproximada de 40 
min. GEG: 
Discussão em 
grupo sobre os 
capítulos de um 
livro sobre 
fibromialgia com 
foco no 
entendimento atual 
da etiologia, 
demografia e 
opções de 
tratamento 
farmacológico e 
não farmacológico. 

GA: Melhora clínica e 
estatisticamente 
significativa (p<0,001) 
nas pontuações totais 
do FIQR, redução 
média na dor em 
relação à linha de base 
(p<0,0001) e melhora 
clínica e 
estatisticamente 
significativa (p<0,001) 
no GFI. GEG: Melhora 
não significativa 
(p=0,50) no final do 
tratamento e no 
seguimento de 4 
semanas e piora não 
significativa (p=0,30) no 
GFI. 

Sanchez 
et al. 

(2016) 

(n=64) 
GAS=32 
GFC=32 

Comparar a 
eficácia do AS 
versus fita 
cruzada sobre 
a mobilidade 
da coluna 
vertebral, 
intensidade 
da dor e 
MTrPs nos 
músculos da 
coluna 
vertebral em 
pacientes com 
FM. 

Mobilidade da 
coluna (Sistema 
Spinal Mouse); 
intensidade da 
dor (EVA) e 
MTrPs nos 
músculos da 
coluna vertebral 
(algometria). 

Os participantes de 
ambos os grupos 
receberam 4 
sessões semanais 
de MTrPs e 4 
sessões semanais 
de terapia com fita 
cruzada. 

Mobilidade da coluna: 
Coluna torácica na 
posição ereta 
(p=0,009), coluna 
lombar na posição 
sentada e ereta 
(p=0,001), inclinação e 
flexão sacral na 
posição sentada 
(p=0,022), coluna 
torácica-lombar em 
flexão na posição 
sentada (p=0,004), 
inclinação e flexão 
sacral (p=0,039), 
coluna torácica 
(p=0,014) e coluna 
torácica-lombar na 
posição sentada 
(p=0,001). Intensidade 
da dor: Melhora 
significativa para o 
GAS (p<0,01) e GFC 
(p<0,016). Algometria: 
Músculo Latíssimo do 
Dorso (p=0,003); 
Multifídio (p=0,001); 
Quadrado Lombar 
porção superior 
superficial lateral direita 
(p=0,012) e porção 
lateral superficial 
inferior direita 
(p=0,024). 

Vayvay 
et al. 
(2016) 

(n=45) 
GL=15 
GPL=15 
GT=15 

Investigar os 
efeitos do 
Laser e 
Tapping na 
FM, na 
intensidade 
da dor, 
flexibilidade 
do tronco, 

Intensidade da 
dor (EVA); 
flexibilidade do 
tronco (2 testes); 
estado funcional 
e impacto da 
Fibromialgia 
(FIQR); 
ansiedade e 

GL: Aplicação de 
laser (3 min em 
cada ponto 
doloroso) e 
programa de 
exercícios. GPL: 
Aplicação de laser 
(placebo - sem 
fornecimento de 

GL: Diminuição da 
intensidade da dor na 
atividade (p=0,028) e à 
noite (p=0,04) e no 
nível de ansiedade 
(p=0,01), melhor 
estado geral de saúde, 
qualidade de vida 
(p=0,01) e estado 
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estado 
funcional, 
ansiedade, 
depressão e 
qualidade de 
vida. 

depressão (Beck 
Depression 
Inventory) e 
qualidade de vida 
(Short Form 36). 

energia) e 
programa de 
exercícios. GT: 
Aplicação de 
tapping (3 
semanas, 
substituído por um 
novo a cada 3-5 
dias) e programa 
de exercícios. Os 
exercícios foram 
realizados 1 vez ao 
dia, 5 vezes por 
semana. 

funcional (p=0,001). 
GPL: Diminuição da 
intensidade da dor à 
noite (p=0,001) e 
estado funcional 
(p=0,001). GT: 
Aumento da 
flexibilidade de tronco 
em flexão (p=0,03) e 
extensão (p=0,02), 
diminuição da 
intensidade da dor à 
noite (p=0,01) e estado 
funcional (p=0,01). 

Wang 
et al. 
(2018) 

(n=226) 
GTC=151 
GEA=75 

Determinar a 
eficácia das 
intervenções 
de Tai Chi em 
comparação 
com o 
exercício 
aeróbico. 

Impacto da 
Fibromialgia 
(FIQR); avaliação 
global do 
paciente (escala 
visual analógica); 
ansiedade e 
depressão 
(Escala 
Hospitalar de 
Ansiedade e 
Depressão – 
HADS); auto 
eficácia; 
estratégias de 
enfrentamento da 
doença; 
desempenho 
físico funcional; 
sono; qualidade 
de vida. 

GTC: Cada sessão 
de Tai Chi teve 
duração de 60 min, 
1 ou 2 vezes por 
semana, durante 
12 ou 24 semanas. 
GEA: As sessões 
de EA tiveram 
duração de 60 min, 
2 vezes por 
semana, durante 
24 semanas. 

GTC: Melhora 
estatisticamente 
significativa (p=0,03) 
nas pontuações do 
FIQR; ansiedade 
(p=0,006); auto eficácia 
(p=0,0004); estratégias 
de enfrentamento da 
doença (p=0,005); 
maior benefício 
(p<0,001) com a 
mesma intensidade e 
duração. 

Cash 
et al. 
(2015) 

(n=91) 
GC=51 
GT=40 

Realizar um 
estudo 
prospectivo 
randomizado 
de MBSR 
entre 
mulheres com 
FM. 

Dor (EVA); 
estresse (Escala 
de Estresse 
Percebido); sono 
(Stanford Sleep 
Questionnaire); 
fadiga (FSI); 
funcionamento 
físico e gravidade 
dos sintomas 
(FIQR). 

GC: Recebeu 
MBSR após a 
conclusão do 
estudo. GT: 
Recebeu MBSR, 
administrada em 2 
ciclos de 25 
mulheres cada, em 
sessões semanais 
de 2 h e 30 min, 
durante 8 
semanas. Os 
participantes foram 
ensinados e 
incentivados a 
praticarem as 3 
técnicas 45 
minutos por dia, 6 
dias por semana. 

Observadas reduções 
persistentes na dor 
(p<0,01) e gravidade 
dos sintomas (p<0,05). 
Efeitos significativos 
não foram observados 
no estresse percebido, 
sono, fadiga, 
funcionamento físico ou 
cortisol (p>0,223). 

Moretti 
et al. 

(2016) 

(n=15) 
GC=8 
GE=7 

Avaliar os 
efeitos da 
pompage 
como 
tratamento 
complementar 
ao EA e 
exercícios de 
alongamento 
sobre a dor, 

Dor (Questionário 
McGill de Dor); 
fadiga 
(Questionário de 
Fadiga de 
Chalder) e 
qualidade do 
sono (Inventário 
do Sono). 

GE: Realizada 
Pompage, EA e 

alongamentos. GC: 
Realizado apenas 
EA e 
alongamentos. 
Aplicadas 
pompages em 5 
repetições com 15 
s de manutenção e 

 
Observadas diferenças 
significativas (p<0,05) 
para dor mista para 
ambos os grupos após 
12 semanas de 
intervenção (RV2). 
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fadiga e a 
qualidade do 
sono em 
mulheres com 
FM. 

intervalos de 10 s. 
Realizados 
alongamentos 
passivos em 2 
repetições de 30 s 
e 10 s de intervalo. 

Albers 
et al. 
(2017) 

(n=49) 
GOI=19 
GOT=16 
GC=14 

Avaliar a 
eficácia de 
intervenção 
osteopática e 
do tratamento 
osteopático 
geral em 
indivíduos 
com FM. 

Dor (EVA); limiar 
de pressão-dor 
(algômetro 
portátil) e 
gravidade da 
doença (FIQR). 

GOI e GOT 
receberam 10 
tratamentos 
osteopáticos em 
um período de 12 
semanas. GC não 
recebeu nenhum 
tratamento 
osteopático. 

Os níveis de dor 
(p=0,122), o limiar de 
pressão-dor (p=0,067) 
e a gravidade da 
doença (p=0,622) 
foram semelhantes 
entre os 3 grupos, sem 
diferenças 
significativas. 

Komatsu 
et al. 

(2016) 

(n=20) 
GT=13 
GC=7 
 

Verificar os 
efeitos da 
prática de 
Pilates na dor 
e na 
qualidade de 
vida de 
mulheres com 
FM. 

Contagem de 
pontos sensíveis; 
número de 
regiões corporais 
dolorosas; nível 
de dor (EVA); 
impacto da 
Fibromialgia 
(FIQ); depressão 
(Inventário de 
Depressão de 
Beck) e 
ansiedade 
(Inventário de 
Ansiedade de 
Beck). 

GT: 2 sessões 
semanais de 1 h de 
Pilates, durante 8 
semanas, com 
divisão de 4 grupos 
com até 5 
pacientes cada. 
GC: Não recebeu 
nenhuma 
intervenção 
durante as 8 
semanas de 
tratamento do GT, 
além daqueles que 
já estavam 
recebendo. 

GT: Melhora 
estatisticamente 
significante na 
intensidade da dor e no 
número de regiões 
dolorosas (p<0,05). 
Fortes correlações 
foram encontradas 
principalmente entre o 
número de pontos 
sensíveis ativos e o 
FIQR (p<0,05). Não 
foram encontradas 
diferenças estatísticas 
em outras variáveis 
(p>0,05) ou no GC 
(p>0,05). 

Larsson 
et al. 

(2015) 

(n=130) 
GE=67 
GC=63 

Examinar os 
efeitos de um 
programa 
progressivo 
de exercícios 
resistidos em 
mulheres com 
FM. 

Força isométrica 
de extensão de 
joelho e flexão de 
cotovelo 
(dinamômetro); 
impacto da 
Fibromialgia e 
estado de saúde 
(FIQR); 
intensidade atual, 
incapacidade e 
aceitação da dor 
(EVA); qualidade 
de vida (SF-36); 
força de 
preensão manual; 
crenças para 
evitar o medo; 
impressão global 
de mudança 
(PGIC) e TC6. 

GE: Programa de 
exercícios 
resistidos 2 vezes 
por semana 
durante 15 
semanas, em 
grupos de 5 a 7 
participantes. GC: 
Terapia de 
relaxamento 2 
vezes por semana 
durante 15 
semanas, em 
grupos de 5 a 8 
participantes. 

GE: Melhorias 
significativas foram 
encontradas para força 
isométrica de extensão 
de joelho (p=0,010); 
flexão de cotovelo 
(p=0,02); estado de 
saúde (p=0,038); 
intensidade atual da 
dor (p=0,033); TC6 
(p=0,003); 
incapacidade para a 
dor (p=0,005); 
aceitação da dor 
(p=0,043) e PGIC 
(p=0,001). 

Perez de 
La Cruz 
e 
Lambeck 
(2016) 

 
(n=20) 
 

Avaliar os 
efeitos de um 
programa de 
Ai Chi à base 
de água na 
qualidade de 
vida 
relacionada à 
saúde de 
indivíduos 
com FM. 

Intensidade da 
dor (EVA) e 
qualidade de vida 
(SF-36). 

Total de 20 
sessões, 2 vezes 
por semana, 
durante as 10 
semanas; cada 
sessão teve 
duração de 45 
minutos, em grupo. 

Após 10 sessões de 
tratamento, melhorias 
significativas (p<0,05) 
foram encontradas em 
praticamente todas as 
variáveis em estudo, 
com diferenças 
significativas em 
valores como 
percepção da dor, 
vitalidade, saúde 
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mental, bem como 
melhora geral 
percebida na qualidade 
de vida. 

Jenssen 
et al. 
(2014) 

(n=129) 
GCQ=42 
GCF=43 
GC=44 

Examinar os 
efeitos em 
longo prazo 
de um 
programa de 
reabilitação 
na dor e na 
função física e 
examinar se 
esses efeitos 
diferem em 
ambiente 
quente ou frio. 

Dor (TPC) (EVA) 
(McGill's Pain 
Questionnaire); 
capacidade 
funcional (TC6); 
estado geral de 
saúde (FIQR); 
qualidade de vida 
(SF-36); 
ansiedade e 
depressão 
autorreferidas 
(HADS) e força 
de preensão 
(dinamômetro). 

GCQ e GCF: O 
mesmo programa 
de reabilitação foi 
aplicado em clima 
quente e frio, 5 dias 
por semana, 
durante 4 
semanas; 
realizados 
exercícios 
aeróbicos em terra 
e em águas 
quentes, 
alongamentos, 
relaxamento e 
educação do 
paciente. GC: Não 
teve intervenção. 

Dor (TPC): Diferença 
média entre o GCQ e 
GCF 1 ano após a 
intervenção (p=0,002); 
Dor (McGill): Diferença 
média entre o GCQ e 
GCF 3 meses após a 
intervenção (p<0,001); 
TC6: Diferença média 
entre o GCQ e GC 1 
ano após a intervenção 
(p=0,009); GCF e GC 
(p=0,025). Força de 
preensão: Diferença 
média entre o GCQ e 
GC 1 ano após a 
intervenção (p<0,001); 
GCF e GC (p=0,003). 
Aumento na atividade 
física (LTPAI) no GCF 
em comparação com o 
GCQ e GC (p≤0,027). 

Rivera; 
Salas; 
Hern 
(2018) 

(n=59) 
GCT=26 
GC=33 

Fornecer 
evidências 
adicionais 
sobre os 
efeitos da 
crioterapia 
nas 
manifestações 
clínicas de 
pacientes com 
FM. 

Dor (EVA); 
impacto da 
Fibromialgia 
(FIQR); Índice 
Combinado de 
Gravidade da 
Fibromialgia 
(ICAF) e (SF-36). 

GCT: Os pacientes 
foram tratados em 
dias alternados 
durante 3 
semanas. Em cada 
sessão foram 
introduzidos nas 
cabines do 
Cryosense TCT ™ 
durante 3 min, com 
temperaturas 
atingindo - 196 °C. 

A dor, após a lavagem, 
mostrou uma diferença 
significativa no GCT em 
comparação ao GC 
(p=0,013). Diferenças 
significativas foram 
observadas entre o 1º e 
do 2º período nas 
principais medidas de 
resultado: dor 
(p=0,015) e FIQ total 
(p=0,003). Os 
resultados do 1º 
período mostraram um 
efeito significativo na 
dor e no escore do FIQ 
de leucócitos 
(p<0,0001). 

Efrati 
et al. 

(2015) 

(n=48) 
GC=24 
GT=24 

Fornecer uma 
avaliação 
sobre o efeito 
da OHB na 
atividade 
cerebral e no 
bem-estar dos 
pacientes com 
FM e 
relacionar as 
alterações na 
atividade 
cerebral e 
melhoria nos 
sintomas da 
doença. 

Contagem de 
pontos dolorosos; 
limiar de dor 
(dolorímetro); 
comprometimento 
funcional (FIQ); 
gravidade dos 
sintomas 
(questionário 
SCL-90) e 
qualidade de vida 
(SF-36). 

O protocolo de 
OHB foi praticado 
em 40 sessões 
diárias, 5 dias por 
semana, 90 min 
cada, oxigênio a 
100% com quebras 
de ar a 2.0 ATA. 

A pontuação do limiar 
de dor melhorou 
significativamente após 
a OHB no GT 
(p<0,001) e no GC 
(p<0,001). O número 
de pontos sensíveis foi 
reduzido 
significativamente no 
GT (p<0,001) e no GC 
(p<0,001). O escore 
FIQ melhorou 
significativamente no 
GT (p<0,001) e no GC 
(p=0,05). O escore do 
SCL-90 melhorou 
significativamente no 
GT (p<0,01) e no GC 
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(p=0,05). O escore do 
SF-36 melhorou 
significativamente no 
GT (p<0,01) e no GC 
(p=0,05). 

Pujol 
et al. 
(2019) 

(n=63) 
GEV=33 
GS=30 

Testar o efeito 
da 
estimulação 
vibrotátil no 
alívio dos 
sintomas em 
pacientes com 
FM. 

Dor, fadiga, 
sintomas 
cognitivos e sono 
não restaurador 
(NRS); qualidade 
de vida e impacto 
na vida diária 
(FIQR); 
ansiedade e 
depressão 
(HADS). 

Aplicação de 
estimulação 
sensorial de corpo 
inteiro com 
estímulos 
mecânicos do tipo 
vibrotátil com 
duração diária total 
de 3 h, em um 
período de 2 h na 
hora de dormir e 1 
h antes do levantar. 

No quesito dor, fadiga e 
sintomas cognitivos, 
notou-se efeito geral 
significativo (p=0,012). 
A diferença entre 
estimulação vibrotátil e 
simulação para dor e 
fadiga foi 
significativamente 
maior no GEV do que 
no GS (p=0,004 para 
dor e p=0,002 para 
fadiga). As diferenças 
entre as duas 
intervenções foram 
notavelmente grandes 
quando a estimulação 
vibrotátil foi 
administrada 
primeiramente 
(p=0,00001). Já para o 
impacto na atividade 
diária obteve-se 
p=0,041 e a pontuação 
FIQR p=0,049. 

Collado-
Mateo 
et al. 
(2017) 

(n=76) 
GE=41 
GC=35 

Avaliar os 
efeitos da 
intervenção 
baseada no 
exergame nas 
habilidades de 
mobilidade, 
equilíbrio e 
medo de cair 
em mulheres 
com FM. 

Impacto da 
Fibromialgia 
(FIQR); 
habilidades de 
mobilidade 
(TUG); equilíbrio 
(alcance 
funcional e 
CTSIB) e medo 
de cair (escala 
analógica visual). 

GE: Realizou 8 
semanas de 
exercício físico 
baseado em RV, 2 
vezes por semana, 
1 h por sessão. 
GC: Não recebeu 
tratamento e 
continuou suas 
atividades 
habituais. 
Realizados 
exercícios em 
grupos de 3, cada 
um interagindo com 
seu próprio 
dispositivo. 

O GE foi 
significativamente mais 
rápido que o GC no 
teste de 
cronometragem 
(p<0,001). Houve 
também melhorias 
significativas no 
alcance funcional 
(p=0,005) e um medo 
reduzido de cair 
(p=0,048). Para o 
CTSIB, a melhora foi 
significativamente 
maior no GE apenas 
sob a condição de 
olhos fechados em uma 
superfície instável (p= 
0,036). Melhoria 
significativa foi 
observada no teste de 
FR (p=0,005). 

Fonte: As autoras (2020) 
Abreviações: GA=Grupo Acupuntura; GEG=Grupo Educação em Grupo; FM=Fibromialgia; FIQR= 
Fibromyalgia Impact Questionnaire; EVA=Escala Visual Analógica; GIF=Global Fatigue Index; 
min=minuto; GAS=Grupo Agulhamento a Seco; GFC=Grupo Fita Cruzada; AS=Agulhamento a Seco; 
MTrPs=Pontos Gatilho-Miofasciais; GL=Grupo Laser; GPL=Grupo Placebo Laser; GT=Grupo de 
Tapping; GTC=Grupo Tai Chi; GEA=Grupo Exercício Aeróbico; EA=Exercício Aeróbico; GC=Grupo 
Controle; GT=Grupo Tratado; MBSR=Mindfulness-Based Stress Reduction; FSI=Fatigue Symptom 
Inventory; h=Hora; GE=Grupo Experimental; s=segundos; GOI=Grupo Intervenção Osteopática; 
GOT=Grupo Tratamento Osteopático Geral; TC6=Teste de Caminhada de 6 minutos; PGIC=Patient 
Global Impression of Change; GCQ=Grupo Clima Quente; GCF=Grupo Clima Frio; TPC=Tender Point 
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Count; HADS= Hospital Anxiety and Depression Scale; LTPAI=Leisure Time Physical Activity Index; 
GCT=Grupo Crioterapia; ICAF=Combined Index of Severity of Fibromyalgia; GC=Grupo Crossover; 
OHB=Oxigenoterapia Hiperbárica; GEV=Grupo Estimulação Vibrotátil; GS=Grupo Simulação; 
GE=Grupo Exercício; TUG=Timed Up and Go; CTSIB=Clinical Test of Sensory Integration of Balance; 
RV=Reabilitação Virtual. 

 

A acupuntura na fibromialgia é aplicada como uma modalidade terapêutica no 

tratamento da doença. O estudo realizado por Mist e Jones (2018) sobre acupuntura 

evidencia melhora nos impactos negativos da doença. Dado o perfil da técnica, de 

fácil aplicabilidade, relativa baixa de efeitos colaterais, deve-se considerar uma opção 

de tratamento para pacientes que, de alguma forma, não obtiveram alívio dos 

sintomas da doença como dor e fadiga. Concomitante, para os autores Stival et al. 

(2014) a acupuntura mostrou ser eficaz na redução imediata da dor, uma vez que 

pode promover mudanças fisiológicas no organismo, na pressão sanguínea, nas 

atividades elétricas cerebrais e no tálamo, além de estimular a liberação de endorfinas 

e encefalinas, levando a uma resposta moduladora da dor, resultando em analgesia. 

Pode bloquear a aferência dolorosa através da inibição da atividade de neurônios 

transmissores da dor em nível medular e inibição nociceptiva por meio da ativação de 

sistemas supressores de dor segmentares e suprassegmentares.  

A Síndrome da Dor Miofascial é considerada a queixa mais comum entre 

pacientes com Fibromialgia. Os sintomas dolorosos são resultado da hiperalgesia de 

pequenos pontos-gatilho que irradiam dor para locais distantes. Para Sánchez et al. 

(2016) a terapia com agulhamento a seco reduz a algometria (medição da 

sensibilidade à dor causada por pressão) dos Pontos-Gatilho Miofasciais (MTrPs) nos 

músculos das regiões torácica e lombar. As abordagens com agulhamento a seco e 

bandagem elástica (kinesio taping) possuem efeito semelhante para mobilidade da 

coluna vertebral, contudo a técnica de agulhamento a seco apresentou grande 

melhoria. Simultaneamente, no estudo de Sánchez et al. (2018) com agulhamento a 

seco notou-se redução significativa da sensibilidade à pressão de MTrPs, na melhora 

da qualidade de vida, sono, ansiedade, depressão, fadiga e intensidade da dor, em 

comparação com a terapia de liberação miofascial, visto que a estimulação de 

agulhamento a seco em MTrPs induz efeitos antinociceptivos segmentais de curto 

prazo por um efeito residual na hiperalgesia, aliviando os sintomas da 

hiperexcitabilidade.  
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O tratamento a laser fornece efeitos terapêuticos na Fibromialgia e durante o 

período de cicatrização após uma lesão nervosa. A aplicação da bandagem elástica 

vem sendo adicionada em programas de tratamento por conta de sua eficácia na 

redução da dor, aumento da força muscular, proporcionando um efeito corretivo e 

interrompendo o espasmo tecidual. No estudo de Vayvay et al. (2016) tanto a 

aplicação da bandagem elástica, quanto do laser apresentaram efeito semelhante, 

uma vez que é preferível o uso da bandagem ao invés da aplicação do laser no 

programa de reabilitação por se tratar de uma técnica não invasiva. Respectivamente, 

o estudo de Maciel et al. (2018) confirma que a terapia a laser de baixa intensidade 

não foi capaz de promover efeitos adicionais para um programa de exercícios no 

tratamento da Fibromialgia, visto que é necessário melhor distribuição de energia em 

todos os músculos irradiados em estudo, maior quantidade de energia e saída de 

potência oferecidas a cada grupo muscular e com comprimentos de onda mais longos. 

Os termos movimento e função humana são conceitos-chave na reabilitação, 

já a consciência de movimento é um termo que pode ser descrito como sensibilidade 

às nuances do movimento, tomada de consciência de como os movimentos são 

realizados e vivenciados em relação ao espaço, tempo e energia, bem como, 

identificação das reações de movimento em relação às condições internas, ambientais 

e relacionais. Para os autores Wang et al. (2018) o exercício aeróbico, Tai Chi, é um 

dos tratamentos mais eficazes para a Fibromialgia. Uma maior duração da técnica 

resulta em maiores benefícios, e os pacientes têm maior probabilidade de frequentar 

as aulas. No estudo de Cash et al. (2015) aponta-se que a Redução do Estresse 

Baseada em Mindfulness (MBSR) pode ser eficaz no baixo impacto de alguns 

sintomas da doença, sendo considerada uma intervenção complementar à 

Fibromialgia. Segundo Bravo et al. (2019) terapias como Tai Chi, Qi Gong, Ioga, 

consciência corporal, método Rességuier podem melhorar uma ampla gama de 

sintomas da doença como dor, limiar de dor, número de pontos sensíveis, qualidade 

do sono, fadiga e ansiedade, visto que todas as terapias de consciência corporal 

envolvem a pessoa, incluindo todas as características do movimento – perspectivas 

físicas, psicológicas, fisiológicas e existenciais, com enfoque na respiração, equilíbrio 

postural e consciência. 

As técnicas manuais estão entre os recursos disponíveis no tratamento e alívio 

dos sintomas da Fibromialgia, isoladas ou associadas a outro exercício. Para Moretti 
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et al. (2016) a pompage associada a exercícios de alongamento e exercícios 

aeróbicos durante doze semanas para tratamento da Fibromialgia não apresentou 

efeitos benéficos relevantes, uma vez que melhorou apenas uma das dimensões de 

dor avaliadas, e nenhum efeito sobre a fadiga e o sono. Em contrapartida, os autores 

Yan-hui Li et al. (2014) constataram evidências positivas de que a massagem 

terapêutica com duração ≥5 semanas tem efeitos benéficos imediatos na melhora da 

dor, ansiedade e depressão em pacientes com Fibromialgia, uma vez que aplicada 

aos tecidos moles e conjuntivos, as alterações bioquímicas locais são estimuladas, 

auxiliando na melhorara da flexibilidade muscular e na modulação da circulação 

sanguínea e linfática local.  

Na prática fisioterapêutica, a terapia manual desempenha um papel importante 

no tratamento de pacientes com distúrbios musculoesqueléticos. Estudos revelam que 

dores crônicas nas costas, enxaquecas, ansiedade, hipertensão, depressão e outras 

condições físicas e psicológicas respondem positivamente a esta terapia. O estudo de 

Albers et al. (2017) avaliou a eficácia da intervenção osteopática e do tratamento 

osteopático geral em indivíduos com Fibromialgia, demonstrando que o tratamento 

pode ser benéfico para pacientes que sofrem da doença. Concomitante, o estudo 

realizado por Nicolás et al. (2020) concluiu que a aplicação de terapia manual em 

pacientes com fibromialgia realizada com pressão moderada por 15 minutos na 

musculatura cervical posterior diminuiu a percepção de dor, fadiga muscular, estado 

de tensão, ansiedade nos participantes e um sono reparador. 

A atividade física é uma modalidade benéfica na dor crônica, função física, sono 

e função cognitiva, demostrando bons resultados dentre as diferentes modalidades de 

exercícios, especialmente exercícios aeróbicos. O estudo de Komatsu et al. (2016) 

demonstra melhora na intensidade da dor, qualidade de vida e número de regiões 

dolorosas após o tratamento com o método Pilates, evidenciando ser um tratamento 

eficaz de fisioterapia para a síndrome. Para Assumpção et al. (2018) o programa de 

exercícios de alongamento muscular foi a modalidade mais efetiva na melhora da 

qualidade de vida, principalmente no funcionamento físico e na dor, com o mínimo de 

risco e alta praticabilidade, sendo o treinamento resistido a modalidade mais efetiva 

na redução da depressão em decorrência do aumento da atividade com um programa 

de exercícios proativo bem conduzido.  
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Diferentes tipos de exercícios são utilizados no tratamento da Fibromialgia e da 

dor crônica generalizada, como exercícios aeróbicos, treinamento de resistência, 

exercícios de flexibilidade e terapia de consciência corporal. Para Larsson et al. (2015) 

o exercício resistido progressivo centrado na pessoa mostrou-se um modo viável de 

exercício, melhorando a função muscular, o estado de saúde, a intensidade e controle 

da dor e a participação efetiva nas AVD’s. Concomitante, para Ericsson et al. (2016) 

exercícios resistidos progressivos centrados na pessoa contribuíram para a melhora 

da fadiga física em mulheres com Fibromialgia, uma vez que o programa de exercícios 

resistidos centrado na pessoa, contribuiu para a alta taxa de comparecimento e baixa 

ocorrência de efeitos adversos, pois a abordagem aumenta a autoeficácia e o senso 

de controle nos participantes. 

Dentre as modalidades de exercícios para o tratamento da Fibromialgia, a 

hidroterapia é considerada uma das intervenções mais recomendadas, pois combina 

propriedades físicas da água e benefícios do exercício, proporcionando melhora do 

bem-estar, condicionamento físico e dor. Zamunér et al. (2019) afirmam que a terapia 

com água pode ser recomendada como uma abordagem terapêutica não 

farmacológica para o tratamento de pacientes com Fibromialgia, melhorando sintomas 

como dor, fadiga e qualidade de vida. Esses efeitos terapêuticos são alcançados pelas 

mudanças fisiológicas causadas pelo exercício na água. Para Naumann e Sadaghiani 

(2014) a Balneoterapia (BT) e Hidroterapia (HT) oferecem uma ampla variedade de 

oportunidades de tratamento, que podem ser perfeitamente adaptadas às habilidades 

e preferências dos pacientes. 

O princípio básico da crioterapia de corpo inteiro é criar um estresse térmico 

que gere vasoconstrição e estimulação dos receptores térmicos da derme, diminuindo 

a temperatura da pele, com efeito analgésico e diminuição da condução nervosa. No 

estudo de Jenssen et al. (2014) houve redução da dor em pacientes com Fibromialgia 

até um ano após o programa de reabilitação de quatro semanas em um ambiente 

quente, e melhorias notáveis na função física um ano após o programa de reabilitação 

em ambas as situações e em baixas temperaturas. O estudo de Rivera et al. (2018) 

apresentou efeito significativo do leucograma na dor, impacto da doença e gravidade 

dos sintomas em um grupo de pacientes com Fibromialgia e sintomatologia grave. 

Verificou-se que a crioterapia através da redução dos níveis de oxidantes pode reduzir 

os danos musculares e acelerar a recuperação após a atividade física normal. Como 
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consequência, a dor e a fadiga podem melhorar substancialmente a redução da 

sintomatologia e a melhora da função física nesses pacientes, aliviando o estresse 

pela ativação das funções neuroendócrinas e metabólicas. Com base no estudo de 

Vitenet et al. (2017), a crioterapia de corpo inteiro é recomendada como uma 

abordagem clinicamente eficaz na melhoria da qualidade de vida relacionada à saúde 

em pacientes com fibromialgia. 

A Oxigenoterpia Hiperbárica (OHB) é considerada favorável em pacientes com 

síndrome de dor regional complexa, neuralgia trigeminal idiopática, fibromialgia e 

enxaqueca. O procedimento é realizado pela respiração intermitente de oxigênio a 

100% em uma câmara de pressão onde a pressão é superior a uma atmosfera 

absoluta (ATA). O estudo de Efrati et al. (2015) fornece evidências de que a OHB pode 

melhorar os sintomas e a qualidade de vida dos pacientes com Fibromialgia. A técnica 

pode induzir neuroplasticidade e retificar significativamente a atividade cerebral 

anormal em áreas relacionadas à dor de pacientes com a doença. Sabe-se que o OHB 

e os exercícios aeróbicos têm um papel promissor no controle da dor crônica. Esse 

papel é mediado por diferentes mecanismos que visam à redução da inflamação, 

disfunção mitocondrial e dor, que representam a espinha dorsal da patogênese dos 

distúrbios de dor crônica, especialmente a fibromialgia. Além de sua função de alterar 

a atividade cerebral, a OHB diminui o uso de medicamentos para o controle da dor, 

pois tem efeitos anti-inflamatórios, bem como reduz a sensibilidade aos estímulos 

dolorosos (EL-SHEWY et al. 2019). 

Uma maneira de estimular seletivamente o componente não nociceptivo do 

sistema somatossensorial é através de vibrações mecânicas. Os estímulos vibrotáteis 

são capturados por uma variedade de receptores generalizados da pele e do tecido 

musculoesquelético e transmitidos por fibras mielinizadas de grande diâmetro 

separadamente da via nociceptiva. No estudo de Pujol et al. (2019) com estimulação 

vibrotátil notou-se redução significativa da dor, fadiga, e melhora na qualidade do 

sono. Este feito observado e a fácil aplicação da técnica mostraram-se relevantes para 

continuidade no tratamento dos sintomas da doença. Concomitante, os autores Mateo 

et al. 2015 sugerem que a Vibração de Corpo Inteiro (VCI), é um tratamento adequado 

para a Fibromialgia como terapia principal ou quando adicionada a um programa de 

exercícios físicos, podendo melhorar o equilíbrio, o índice de incapacidade, a 

qualidade de vida, a fadiga e a dor nos pacientes. 
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Os exergames são jogos digitais que simulam a prática de exercícios físicos e 

replicam os movimentos utilizados na reabilitação física, como distração da dor ou 

prazer. Para Mateo et al. (2017) os exergames são eficazes na melhora das 

habilidades de mobilidade, equilíbrio e medo de cair em mulheres com Fibromialgia. 

Melhorias foram observadas no alcance funcional e no teste clínico de interação 

sensorial do equilíbrio com os olhos fechados em uma superfície instável. Os 

exergames têm o potencial de aumentar a capacidade de exercício, diminuir o impacto 

da fibromialgia, promover a adaptação cardiovascular, reduzir a fadiga dos membros 

inferiores e melhorar o limiar de dor em mulheres com fibromialgia. O uso de 

exergames na reabilitação vem ganhando cada vez mais aceitação nos planos 

terapêuticos, podendo ser realizado a domicílio e à distância. Em casa, a pontuação 

variável obtida no jogo informa a evolução do tratamento. Além disso, as variáveis de 

posicionamento dos membros inferiores e superiores são obtidas por meio de 

sensores infravermelhos que detectam e registram o desempenho alcançado pelos 

pacientes (CARVALHO et al. 2020). 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A Fibromialgia é um distúrbio complexo multissintomático sendo utilizados 

complementos alternativos como terapias adjuntas ao tratamento. Os principais 

objetivos são melhorar a capacidade de realizar as AVD’s, aumentar a função física e 

reduzir os níveis de dor, muitas vezes contribuindo para uma melhor qualidade de 

vida. As técnicas de acupuntura, agulhamento a seco, bandagem elástica, laser, 

osteopatia, terapia manual, pilates, alongamento, hidroterapia e oxigenoterapia 

mostraram-se eficazes na redução da dor. No quesito fadiga a meditação Mindfulness 

e o exercício resistido apresentaram efeito significativo. Na melhora da qualidade de 

vida a técnica Tai Chi, consciência corporal e massagem terapêutica foram eficazes, 

já na melhora do equilíbrio a estimulação vibrotátil e reabilitação virtual revelaram-se 

benéficas. 

 

 

 

 



 

86 
Práticas em fisioterapia sob o prisma das revisões sistemáticas (ISBN: 978-65-88712-06-1) 

REFERÊNCIAS 

 

AHMED, S. et al. The effect of occipital nerve field stimulation on the descending 
pain pathway in patients with fibromyalgia: A water PET and EEG imaging study. 
BMC Neurology, v. 18, n. 1, p. 1–10, 2018.  
 
ALBERS, J. et al. Effectiveness of 2 Osteopathic Treatment Approaches on Pain, 
Pressure-Pain Threshold, and Disease Severity in Patients with Fibromyalgia: A 
Randomized Controlled Trial. Complementary Medicine Research, v. 25, n. 2, p. 
122–128, 2018.  
 
ASSUMPÇÃO, A. et al. Muscle stretching exercises and resistance training in 
fibromyalgia: which is better? A three-arm randomized controlled trial. European 
Journal of Physical and Rehabilitation Medicine, v. 54, n. 5, p. 663–670, 2018.  
 
BRAVO, C. et al. Effectiveness of movement and body awareness therapies in 
patients with fibromyalgia: A systematic review and meta-analysis. European 
Journal of Physical and Rehabilitation Medicine, v. 55, n. 5, p. 646–657, 2019.  
 
CARVALHO, M. S. DE et al. Effects of Exergames in Women with Fibromyalgia: A 
Randomized Controlled Study. Games for Health Journal, v. 9, n. 5, p. 1–10, 2020. 
 
CASH, E. et al. U. S. Department of Veterans Affairs Women : Results of a 
Randomized Clinical Trial. Annals of Behavioral Medicine, v. 49, n. 3, p. 319–330, 
2015.  
 
CASTRO-SÁNCHEZ, A. M. et al. Effects of dry needling on spinal mobility and trigger 
points in patients with fibromyalgia syndrome. Pain Physician, v. 20, n. 2, p. 37–52, 
2017.  
 
CLARKE-JENSSEN, A. C. et al. Effect of a fibromyalgia rehabilitation programme in 
warm versus cold climate: A randomized controlled study. Journal of Rehabilitation 
Medicine, v. 46, n. 7, p. 676–683, 2014.  
 
COLLADO-MATEO, D. et al. Effects of whole-body vibration therapy in patients with 
fibromyalgia: A systematic literature review. Evidence-based Complementary and 
Alternative Medicine, v. 2015, 2015.  
 
COLLADO-MATEO, D. et al. Exergames for women with fibromyalgia: A randomised 
controlled trial to evaluate the effects on mobility skills, balance and fear of falling. 
PeerJ, v. 2017, n. 4, 2017.  
 
DA SILVA SALAZAR, A. P. et al. Electric stimulation for pain relief in patients with 
fibromyalgia: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. 
Pain Physician, v. 20, n. 2, p. 15–25, 2017.  
 
 



 

87 
Práticas em fisioterapia sob o prisma das revisões sistemáticas (ISBN: 978-65-88712-06-1) 

DA SILVA, M. M. et al. Effects of exercise training and photobiomodulation therapy 
(EXTRAPHOTO) on pain in women with fibromyalgia and temporomandibular 
disorder: Study protocol for a randomized controlled trial. Trials, v. 16, n. 1, p. 1–8, 
2015.  
 
EFRATI, S. et al. Hyperbaric oxygen therapy can diminish fibromyalgia syndrome - 
Prospective clinical trial. PLoS ONE, v. 10, n. 5, p. 1–25, 2015.  
 
EL-SHEWY, K. M. et al. Hyperbaric oxygen and aerobic exercise in the long-term 
treatment of fibromyalgia: A narrative review. Biomedicine and Pharmacotherapy, 
v. 109, n. August 2018, p. 629–638, 2019.  
 
ERICSSON, A. et al. Resistance exercise improves physical fatigue in women with 
fibromyalgia: A randomized controlled trial. Arthritis Research and Therapy, v. 18, 
n. 1, 2016.  
 
GERMANO MACIEL, D. et al. Low-level laser therapy combined to functional 
exercise on treatment of fibromyalgia: a double-blind randomized clinical trial. Lasers 
in Medical Science, v. 33, n. 9, p. 1949–1959, 2018. 
 
GUI, M. S.; PIMENTEL, M. J.; RIZZATTI-BARBOSA, C. M. Temporomandibular 
disorders in fibromyalgia syndrome: a short-communication. Revista Brasileira de 
Reumatologia (English Edition), v. 55, n. 2, p. 189–194, 2015.  
 
HEYMANN, R. E. et al. New guidelines for the diagnosis of fibromyalgia. Revista 
Brasileira de Reumatologia (English Edition), v. 57, n. S 2, p. 467–476, 2017.  
 
JADAD, A. R. et al. Assessing the quality of reports of randomized clinical trials: Is 
blinding necessary? Controlled Clinical Trials, v. 17, n. 1, p. 1–12, 1996. 
 
JALES JUNIOR, L. H. et al. Transcranial direct current stimulation in fibromyalgia: 
effects on pain and quality of life evaluated clinically and by brain perfusion 
scintigraphy. Revista Dor, v. 16, n. 1, p. 37–42, 2015.  
 
JANZEN, T. B. et al. A parallel randomized controlled trial examining the effects of 
rhythmic sensory stimulation on fibromyalgia symptoms. PLoS ONE, v. 14, n. 3, p. 1–
20, 2019.  
 
KOMATSU, M. et al. Pilates training improves pain and quality of life of women with 
fibromyalgia syndrome. Revista Dor, v. 17, n. 4, p. 274–278, 2016.  
 
LARSSON, A. et al. Resistance exercise improves muscle strength, health status and 
pain intensity in fibromyalgia-a randomized controlled trial. Arthritis Research and 
Therapy, v. 17, n. 1, 2015.  
 
LI, Y. H. et al. Massage therapy for fibromyalgia: A systematic review and meta-
analysis of randomized controlled trials. PLoS ONE, v. 9, n. 2, 2014.  
 



 

88 
Práticas em fisioterapia sob o prisma das revisões sistemáticas (ISBN: 978-65-88712-06-1) 

MARCHESINI STIVAL, R. S. et al. Acupuncture in fibromyalgia: a randomized, 
controlled study addressing the immediate pain response. Revista Brasileira de 
Reumatologia (English Edition), v. 54, n. 6, p. 431–436, 2014.  
 
MIST, S. D.; JONES, K. D. Randomized controlled trial of acupuncture for women 
with fibromyalgia: Group acupuncture with traditional Chinese medicine diagnosis-
based point selection. Pain Medicine (United States), v. 19, n. 9, p. 1–10, 2018.  
 
MORETTI, E. C. et al. Efeitos da pompage associada ao exercício aeróbico sobre 
dor, fadiga e qualidade do sono em mulheres com fibromialgia: um estudo piloto. 
Fisioterapia e Pesquisa, v. 23, n. 3, p. 227–233, 2016.  
 
NADAL-NICOLÁS, Y. et al. Effects of manual therapy on fatigue, pain, and 
psychological aspects in women with fibromyalgia. International Journal of 
Environmental Research and Public Health, v. 17, n. 12, p. 1–14, 2020.  
 
NAUMANN, J.; SADAGHIANI, C. Therapeutic benefit of balneotherapy and 
hydrotherapy in the management of fibromyalgia syndrome: A qualitative systematic 
review and meta-analysis of randomized controlled trials. Arthritis Research and 
Therapy, v. 16, n. 4, p. 1–13, 2014.  
 
PEDRO, E. DE; BRASIL, P. Escala de PEDro – Português (Brasil) 1. 2010. 
PÉREZ DE LA CRUZ, S.; LAMBECK, J. A new approach towards improved quality of 
life in fibromyalgia: a pilot study on the effects of an aquatic Ai Chi program. 
International Journal of Rheumatic Diseases, v. 21, n. 8, p. 1525–1532, 2018.  
 
PUJOL, J. et al. Testing the effects of gentle vibrotactile stimulation on symptom 
relief in fibromyalgia. Arthritis Research and Therapy, v. 21, n. 1, p. 1–11, 2019.  
 
RIVERA, J.; SALAS, J. S.; HERN, J. carried out in a cryosauna cabin. p. 2243–2250, 
2018.  
 
SANCHEZ, A. M. C. et al. Improvement in clinical outcomes after dry needling versus 
myofascial release on pain pressure thresholds, quality of life, fatigue, pain intensity, 
quality of sleep, anxiety, and depression in patients with fibromyalgia syndrome. 
Disability and Rehabilitation, v. 41, n. 19, p. 2235–2246, 2019.  
 
SANTOS, V. S. DOS S. DOS et al. Cognitive effects of transcranial direct current 
stimulation combined with working memory training in fibromyalgia: a randomized 
clinical trial. Scientific Reports, v. 8, n. 1, p. 1–11, 2018.  
 
VAYVAY, E. S. et al. The effect of Laser and tapping on pain, functional status and 
quality of life in patients with fibromyalgia syndrome: A placebo- randomized 
controlled clinical trial. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, v. 29, 
n. 1, p. 77–83, 2016.  
 
VITENET, M. et al. Effect of whole body cryotherapy interventions on health-related 
quality of life in fibromyalgia patients: A randomized controlled trial. Complementary 
Therapies in Medicine, v. 36, n. November 2017, p. 6–8, 2018.  



 

89 
Práticas em fisioterapia sob o prisma das revisões sistemáticas (ISBN: 978-65-88712-06-1) 

WANG, C. et al. Effect of tai chi versus aerobic exercise for fibromyalgia: 
Comparative effectiveness randomized controlled trial. BMJ (Online), v. 360, n. 
September 2016, p. 1–22, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

90 
Práticas em fisioterapia sob o prisma das revisões sistemáticas (ISBN: 978-65-88712-06-1) 

QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES RENAIS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

 
Franciele Ramos Filippim9 

Paty Pereira10 

 
RESUMO 

INTRODUÇÃO: A doença renal é caracterizada pela destruição dos néfrons, 
diminuindo a função renal e impossibilitando a realização das funções homeostáticas. 
Devido ao aumento das doenças crônicas que predispõe a doença renal, as 
nefropatias tornaram-se um problema social e econômico. A convivência com as 
consequências da patologia, desafiam a percepção do indivíduo sobre sua qualidade 
de vida. OBJETIVO: Avaliar os impactos da reabilitação fisioterapêutica na qualidade 
de vida de doentes renais. METODOLOGIA: Realizou-se uma revisão sistemática de 
literatura, nas bases de dados: Scielo, PEDro e PubMed, no período de março a julho 
de 2020, com os seguintes descritores: Insuficiência renal, exercícios terapêuticos, 
fisioterapia e qualidade de vida (Renal Insufficiency, Exercise Therapy, Physiotherapy 
and Quality of life). RESULTADOS E DISCUSÕES: Encontrados 2.233 artigos, após 
exclusões, selecionados 34 artigos, destes foram inclusos nos resultados 15 artigos. 
Todos os estudos tiveram como objetivo verificar os efeitos das terapias na qualidade 
de vida de doentes renais. CONCLUSÃO: Os exercícios terapêuticos melhoram a 
qualidade de vida, capacidade aeróbica e funcional, porém, faz-se necessário mais 
estudos com o tema. 
 
Palavras-Chave: Insuficiência renal. Fisioterapia. Qualidade de vida. 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Kidney disease is characterized by the destruction of the nephrons, 
decreasing kidney function and making it impossible to perform homeostatic functions. 
Because of the increase in chronic diseases that predisposes kidney disease, kidney 
diseases have become a social and economic problem. Living with the consequences 
of pathology, challenge the individual's perception of his quality of life. OBJECTIVE: 
What are the impacts of physiotherapy rehabilitation on the quality of life of kidney 
patients. METHODOLOGY: A systematic literature review was carried out in the 
databases: Scielo, PEDro and PubMed, from March to July 2020, with the following 
descriptors: Renal Insufficiency, Exercise Therapy, Physiotherapy and Quality of life. 
RESULTS AND DISCUSSIONS: 2,233 articles were found, after exclusions, 34 
articles were selected, of which 15 articles were included in the results. All studies 
aimed to verify the effects of therapies on the quality of life of renal patients. 
CONCLUSION: Therapeutic exercises improve quality of life, aerobic and functional 
capacity, however, further studies on the subject are needed.  
 
Keywords: Renal Insufficiency. Physiotherapy. Quality of life. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A doença renal é caracterizada por destruição dos néfrons, de forma 

progressiva, lenta e irreversível, diminuindo a função renal, incapacitando a realização 

de suas funções homeostáticas. Este processo inclui diversas nefropatias e apesar de 

ter sua causa desconhecida, a hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus são 

grandes causas associadas a esta condição, além de fatores de risco, como o 

tabagismo e dislipidemias (COSTA et al., 2019). 

Atualmente a doença renal é um grande desafio para a saúde pública, 

decorrentes do aumento das doenças crônicas que predispõe o desenvolvimento de 

desordens renais, tornou-se um problema social e econômico no mundo todo, devido 

suas comorbidades associadas e altos gastos. Quando o tratamento conservador não 

é suficiente ou o transplante renal não é possível, a alternativa é realização de 

hemodiálise ou diálise peritoneal. Estes dois métodos, apresentam resultados 

semelhantes ao do transplante, permitindo aumento na sobrevida destes pacientes, 

contudo, não substituem efetivamente a função renal (FASSBINDER et al., 2015). 

Diversos são os efeitos deletérios a saúde devido a própria doença, 

comorbidades e tratamento: processo inflamatório, desperdício proteico, com maior 

gasto de energia, fadiga intensa, distúrbios metabólicos que aceleram o processo de 

sarcopenia, consequentemente menor função, mobilidade, aumento da fragilidade e 

dependência destes pacientes. Também ocorre mudanças de hábitos de vida, com 

uso de medicamentos contínuos, restrição alimentar e menor contato social. Estes 

fatores podem predispor alterações cardiorrespiratórias, musculoesquelética, 

cognitivas e emocionais (ZELKO et al., 2019). 

A convivência com as consequências da doença e/ou de seu tratamento, 

desafiam a percepção do indivíduo sobre si, agravando sintomas físicos e emocionais, 

uma vez que é comum ocorrer conflitos existenciais e angústias neste período, 

contribuindo com o baixo status funcional, menor adesão aos tratamentos propostos 

e queda da qualidade de vida (BRONAS; PUZANTIAN; HANNAN, 2017). 

A atividade física em geral é relacionada com melhor qualidade de vida e 

capacidade física, considerada uma excelente forma de prevenção de doenças 

crônicas. Em pacientes renais, a realização de programas de exercícios pode 
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melhorar aspectos de saúde em geral, devendo ser incluídos ao tratamento de acordo 

com suas particularidades (QIU et al., 2017). 

A qualidade de vida é a percepção sobre sua posição na vida para cada 

indivíduo, no seu contexto cultural, relacionando suas expectativas e preocupações, 

portanto torna-se um conceito multidimensional e é utilizada para dimensionar os 

impactos de determinada doença sobre o indivíduo e seu bem-estar neste período 

(ZIMBUDZI et al., 2018). 

Deste modo, a presente pesquisa teve como objetivo verificar os benefícios das 

intervenções fisioterapêuticas utilizadas em doentes renais, com relação a qualidade 

de vida e seu contexto geral.  

 

2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

Realizou-se uma revisão sistemática de literatura, utilizando-se estratégia de 

busca primária e secundária em bases de dados computadorizadas, sendo estas: 

Scielo, PEDro e PubMed.  

O estudo teve como pergunta norteadora: Quais os impactos da reabilitação 

fisioterapêutica na qualidade de vida de doentes renais? A busca foi realizada no 

período de março a julho de 2020. Para a busca foram utilizados os seguintes 

descritores: Renal Insufficiency, Exercise Therapy, Physiotherapy, Quality of life. Com 

as seguintes combinações: Renal Dialysis or Renal Insufficiency and Quality of life, 

Exercise Therapy and Physiotherapy or Rehabilitation. 

Os critérios de inclusão adotados foram: artigos publicados no período de 2014 

a julho de 2020, estudos em espécie humana, clínicos randomizados, aleatórios e ou 

revisões sistemáticas, sem restrições de idiomas, periódicos com Qualis acima de B2, 

fator de impacto da revista de publicação do artigo acima de 1, os artigos clínicos 

randomizados, deveriam apresentar nota acima de 3 na escala Jadad e/ou artigos que 

apresentaram escala maior ou igual a 6 na escala Physiotherapy Evidence Database 

Scale (PEDro). Os critérios de exclusão foram: textos incompletos ou pagos, 

monografias, dissertações, teses e material em duplicidade. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

No levantamento total de artigos foram encontrados após aplicações de filtros 

2.233 artigos. Destes, excluídos um total de 2.182 artigos, pelos seguintes motivos: 

título não ter relação com o estudo, após leitura do resumo, não se enquadram aos 

critérios de inclusão do nosso estudo ou por publicação em duplicidade. A pesquisa 

resultou em 34 artigos, destes foram selecionados para inclusão nos resultados 15 

artigos, sendo destes 10 randomizados e controlados e 5 não randomizados. O 

fluxograma demostra o processo de busca e seleção dos artigos científicos que 

compõem esta revisão sistemática de literatura, representado abaixo: 
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Figura 1 – Fluxograma  

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2020) 

 

Nos estudos analisados em relação ao gênero dos pacientes observamos que 

houve predominância do sexo masculino, o número amostral oscilou de 8 a 189 

participantes, com idade de 42 a 77 anos. A grande maioria dos estudos e 

intervenções são realizadas em doentes renais crônicos que estão em hemodiálise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigos selecionados para leitura completa n = 34 
 

PubMed n = 23             Scielo n = 04                PEDro n= 07 
 

Artigos excluídos após a leitura n = 17 
 

 

Total de artigos identificados nas bases de dados n = 7.862 
PubMed n = 7.597      Scielo n = 158     PEDro n = 107 

Excluídos n = 2.182 
Título não ter relação com o estudo. Não se enquadram aos critérios de 

inclusão do nosso estudo. Publicação em duplicidade. 
PubMed n = 1.997       Sciel n = 86       PEDro n = 99 

 
 
 

    
 
 

 

Após aplicação de filtros de buscas (a partir do ano de 2014, texto completo 
e gratuito e espécie humana) nas bases de dados n = 2.233 

 
PubMed n = 2.036   Scielo n = 90   PEDro n = 107 

Artigos incluídos na revisão sistemática n = 15 

PubMed n = 7         Scielo n = 3          PEDro n = 5 

PEDro n= 03 
Desfecho não 

corresponde ao 
estudo 

Scielo n = 01 
Ensaio clínico não 

randomizado               

PubMed n = 13  
Desfecho não 

corresponde ao 
estudo  
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Também alguns estudos relataram comorbidades da amostra, sendo as mais 

relatadas: diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica. 

Dentre os estudos analisados houve divergências nos instrumentos utilizados 

para avaliar a qualidade de vida, sendo os questionários citados: Qualidade de vida 

euro 5 dimensões (EuroQol-5D), Instrumento de Qualidade de Vida em Doenças 

Renais (KDQoL-SF36), Qualidade de Vida da Organização Mundial da Saúde 

(WHOQOL) e o Inquérito de saúde forma curta (SF 36), sendo o SF -36 o mais citado 

nos artigos pesquisados. 

A duração das intervenções encontradas foi em média de 24 semanas, e na 

maioria eram realizadas 3 vezes durante a semana. O Quadro 1 representa o 

panorama geral dos artigos selecionados para esta revisão sistemática de literatura. 

 

Quadro 1 – Panorama geral dos artigos selecionados para esta revisão sistemática de literatura 
Autor/Ano Objetivo Amostra Intervenção Resultados 

Aoike, et al. 
(2018) 

 

Comparar os efeitos 
do exercício aeróbico 

em casa versus 
exercício aeróbico no 

centro, nas 
capacidades 

cardiopulmonares e 
funcionais, QV e 

qualidade do sono de 
pacientes com 

excesso de peso e 
não dialíticos com 

DRC. 

N = 40 
G1: 12 
G2: 13 
G3: 15 

G1: Caminhar em locais 
próximos à casa do 

paciente.  
G2: Exercícios aeróbicos, 

usando uma esteira.  
G3: Controle, sem nenhum 

exercício. 
*Duração de 24 semanas, 

3vezes na semana, em 
dias alternados. 

Dor corporal, percepção 
geral de saúde e vitalidade 
melhorada no G2. No G1, 

exceto funcionamento 
social, demais domínios 

aprimorados. Sem 
alterações no G3. VO2pico 
estimado alcançado após 
12 e 24 semanas para os 

grupos de exercício. 

Headley, et 
al. (2014) 

 

Determinar o efeito 
do treinamento físico 

de intensidade 
moderada a curto 
prazo na rigidez 

arterial em pacientes 
com doença renal 
crônica estágio 3. 

N = 46 
 

G1: 25                                                            
G2: 21 

 

G1: Treinamento aeróbico, 
3 vezes na semana durante 

16 semanas. 15 a 30 min 
de exercício contínuo. 

Progressão gradual até 
chegar em 55min. 
G2: Controle, sem 

exercícios. 

Os escores de 
Funcionalidade Física, 

Vitalidade e Dor Corporal 
foram melhores no grupo 
de tratamento, indicando 

uma melhoria nessas 
variáveis. VO2pico 
aumentou no grupo 

intervenção e no grupo 
controle, diminuiu. 

Bohm, et al. 
(2014) 

 

Comparar os efeitos 
do ciclismo 

intradialítico versus 
pedômetro na função, 
atividade física e QV. 

N = 43 
G1:20 
G2:23 

G1: ciclismo aumentando 
tempo gradualmente até 

60min, 3 vezes na semana.  
G2: caminhada com 
pedômetro, 10.000 

passos/dia. 
*Duração de 24 semanas, 
Borg (até 20pontos): 12 a 

14. 

Score componente físico 
foi maior no grupo 

pedômetro, componente 
mental sem diferenças ao 

longo do tempo. Na 
capacidade aeróbica sem 
diferenças entre grupos. 

Tomich, 
Bernardino, 

Ferreira 
(2014) 

 

Avaliar os efeitos da 
fisioterapia com base 

na prática de 
exercício 

supervisionado na 
capacidade funcional 

e QV de pacientes 
com DRC. 

N = 8 
G1: 8 

Aquecimento:5min. 
Exercício aeróbico 

(esteira/bicicleta):30 min, 
fortalecimento muscular: 15 

a 20 min, resfriamento 5 
min. Três vezes por 

semana, durante seis 
semanas. 

Houve aumento dos scores 
avaliados na QV pré e pós, 

porém, apenas papel 
emocional foi 

estatisticamente 
significativo. 
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Autor/Ano Objetivo Amostra Intervenção Resultados 

Lopes, et al. 
(2019) 

Comparar efeitos de 
altas e moderadas 

cargas do 
treinamento resistido 

intradialítico, na 
composição corporal, 

prevalência de 
sarcopenia, 

capacidade funcional, 
marcadores 

inflamatórios e QV 
em indivíduos em 

hemodiálise. 

N = 50 
G1: 14 
G2: 16 
G3: 20 

G1- carga alta, G2 – carga 
moderada: Treinamento 
resistido com cinco 
exercícios, utilizando faixa 
elástica e pesos. Carga 
ajustada de acordo com 
evolução, 40 min por 
sessão. 

G3: Alongamentos 
*Duração de 12 semanas, 3 
vezes na semana, durante 

as 2 primeiras horas de 
hemodiálise. 

O G1 apresentou 
diminuição da percepção 

da dor e aumento da 
função física, comparado 

aos demais grupos. 

Anding, et 
al. (2015) 

 

Estudos de longo 
prazo sobre o efeito 

de um programa 
estruturado de 
exercício físico 

durante a hemodiálise 
avaliando a adesão e 

o benefício clínico. 
 

N = 46 
G1: 19 
G2: 12 
G3: 15 

G1 – adesão alta, G2 – 
moderada e G3 – baixa: 

treinamento aeróbico com 
cicloergômetro e 

resistência com faixa 
elástica e pesos. *Duração 
de 12meses, 2 vezes na 

semana, 30 min, nas 
primeiras duas horas de 

diálise. 

 Os parâmetros de QV 
melhoraram 

significativamente nos 
aspectos de função física, 

limitações físicas e 
limitações emocionais nos 
grupos. A força muscular 

foi melhorada no grupo de 
alta adesão em relação aos 

demais. 

Schardong, 
et al. (2020) 

 

Avaliar o efeito da 
terapia de 

fotobiomodulação 
capacidade funcional, 
investigar os efeitos 

na espessura 
muscular, percepção 

de dor, fadiga e 
qualidade de vida em 

IR. 

N = 28 
G1: 14 
G2: 14 

 

G1:Terapia de 
fotobiomodulação, aplicado 
em monoterapia, entre a 2ª 

e 3ª hora de diálise, três 
vezes na semana, durante 
8 semanas. Aplicada em 

seis pontos demarcados no 
quadríceps e dois pontos 

no gastrocnêmico. 
G2: Controle, sem 

intervenção. 

No G1 aumento no bem-
estar emocional, 

funcionamento social, 
vitalidade e fadiga. A 
capacidade funcional 
melhorou, diferença 

significativa na distância 
percorrida e redução do 

tempo no sentar e levantar. 
Grupo controle sem 

alterações. 

Figueiredo 
et al. (2018) 

 

Avaliar os efeitos do 
treinamento 

inspiratório e aeróbico 
sobre parâmetros 

respiratórios, 
funcionais, 

biomarcadores 
inflamatórios, status 

redox e QV em 
pacientes em 
hemodiálise. 

N = 37 
G1:11 
G2: 13 
G3: 13 

G1: Treinamento 
inspiratório com Threshold, 

carga linear ajustada em 
50%da PiMAX, 3x15. 

G2: Cicloergômetro: 40min. 
G3: Combinado. 

Realizadas durante as 2 
primeiras horas de diálise, 

três vezes por semana, 
durante 8 semanas. 

Melhora dos domínios 
energia, fadiga, função 

física no grupo de terapia 
combinada. Os escores do 
domínio Dor aumentaram 

durante o período de 
controle antes do 

Treinamento inspiratório. 

Sanchez 
et al. (2018) 

 

Verificar a influência 
da fisioterapia 

intradialítica sobre a 
QV e a função 
respiratória em 

pacientes renais 
crônicos. 

N = 51 
Grupo 
único 

Alongamentos, exercícios 
circulatórios, resistidos e 

respiratórios em cinco 
repetições, utilizando 
padrões ventilatórios 

reexpansivos. 
24 sessões, 3 vezes na 

semana. 

Observou-se diferença 
estatística na QV geral 

antes e após a intervenção, 
bem como no domínio 

físico, psicológico e 
ambiental. 

Zhão et al. 
(2017) 

 

Avaliar o efeito do 
exercício aeróbico na 

gravidade da 
depressão e na QV 
dos pacientes em 

hemodiálise, 
investigando as 
alterações na 

interleucina-6 e 
interleucina -18. 

N = 189 
 

G1:63 
G2:63 
G3:63 

G1:20mg/dia de 
escitalopram. G2:20mg/dia 
de escitalopram e exercício 

aeróbico. 
G3:20mg/dia de placebo e 

exercício de bicicleta. 
*Durante 8 semanas, 
6vezes, 1 hora após a 

hemodiálise.  

QV e gravidade de 
depressão melhorada no 

grupo G3. Resultados 
sugerem que o exercício 

melhorou a QV, enquanto o 
medicamento causou 

efeitos colaterais no grupo 
G2. 



 

97 
Práticas em fisioterapia sob o prisma das revisões sistemáticas (ISBN: 978-65-88712-06-1) 

Autor/Ano Objetivo Amostra Intervenção Resultados 

Frih, et al. 
(2017) 

 

Analisar o efeito do 
programa combinado 

de treinamento de 
resistência e aeróbico 

nos resultados 
fisiológicos e 

psicológicos em 
pacientes submetidos 

à hemodiálise. 
 

N = 41 
G1: 21 
G2: 20 

G1: Exercícios de 
resistência, 12 a 15 

repetições. A cada mês a 
carga era aumentada. 

Exercício aeróbico com   
cicloergômetro e 

caminhada na esteira por 
20min.  Alongamentos e 

equilíbrio nos 10min finais. 
G2: Cuidados usuais. 

*Duração 16 semanas 4 
vezes na semana, 60 min 

por sessão. 

O G1 apresentou melhor 
desempenho físico, maior 
pontuação na avaliação 
nutricional e escores de 
componentes físicos e 
mentais do SF-36 em 

relação ao G2. Ansiedade 
e depressão diminuíram 

significativamente. 
 

Rhee, et al. 
(2019) 

 

Avaliar os efeitos 
físicos, psicológicos, 

laboratoriais e 
relacionados à diálise 

do exercício 
intradialítico. 

N = 22 
Grupo 
único 

Exercícios aeróbicos, com 
bicicleta, por 30 minutos. 

Resistidos com faixas 
elásticas. Duas a três 

séries de 10 a 15 
repetições  

*Duração de 6 meses, 2 
vezes na semana, durante 

diálise. 

Melhora significativa na 
percepção da dor. Este 

resultado indica que o valor 
do aspecto de dor corporal 
diminuiu com o passar do 
tempo. Melhora dos níveis 

de depressão, segundo 
inventário de depressão de 

Beck. 

Baggetta, et 
al. (2018) 

 

Testar o efeito de um 
programa, caseiro, de 
baixa intensidade de 
caminhada versus 
cuidados usuais 

sobre o desempenho 
físico e resultados 

clínicos, incluindo QV 
em pacientes em 

diálise. 

N = 115 
G1: 53 
G2:62 

G1:Exercício de baixa 
intensidade em casa: 2 

minutos de caminhada, 1 
minuto de descanso, 5 

repetições, realizada de 
manhã e à tarde.  

G2: Cuidados usuais 
* Realizado durante 6 

meses. 

A função cognitiva reduziu 
significativamente em 
pacientes do grupo 

cuidados usuais, enquanto 
permaneceu inalterada no 

G1. Não foram 
encontradas diferenças 

significativas nos demais 
domínios do KDQOL-SF. 

Wang, et al. 
(2014) 

Avaliar a eficácia da 
acupressão auricular 
na melhora da QV de 
pacientes com DRC. 

N = 62 
G1:31 
G2: 31 

G1: acupressão 
autogerenciada em 4 

pontos auriculares, cada 
ponto pressionado por 2 

minutos. 
G2: Cuidados 
convencionais. 

*Duração de 3 meses, 3 a 5 
vezes por dia. 

No braço de acupressão os 
escores do KDQOL-SF 
foram significativamente 
mais altos em comparação 
com os valores basais. No 
braço controle não 
melhorou 
significativamente. Score 
do SF-36 melhor no G1 
após 6 e 9 messes da 
intervenção. 

Calvo-Lobo, 
Neyra-

Bonhorquez, 
Seco-Calvo. 

(2019) 
 

Avaliar os efeitos do 
exercício aeróbico na 
função renal e na QV 

em pacientes com 
DRC. 

N = 9 
Grupo 
único 

Os pacientes realizavam 
atividades físicas, como 

caminhada rápida (30 min / 
dia) ou realização de 8.000 
a 10.000 etapas por dia. A 
medida do exercício físico 
realizado foi avaliada com 

um pedômetro 
acelerômetro, com um 
sensor de aceleração. 

Utilizado continuamente por 
1 mês. 

Foram observados 
aumentos estatisticamente 

significativos para os 
sintomas, efeitos, carga e 

domínios físicos do 
KDQOL-SF36 após 1 mês 
de exercício terapêutico. 
No entanto, o domínio 
mental não mostrou 

diferença estatisticamente 
significante. 

Legenda: QV: qualidade de vida, PiMAX: Pressão inspiratória máxima, IR: insuficiência renal, HD: 
hemodiálise renal, DRC: doença renal crônica, RM: repetição máxima. Min: minutos, N: número de 
amostra, G1: grupo1, G2: grupo2, G3: grupo3. KDQOL-SF36: Instrumento de Qualidade de Vida em 
Doenças Renais, SF 36: Inquérito de saúde forma curta. 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2020) 
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3.1 TRATAMENTOS FISIOTERAPÊUTICOS EM PORTADORES DE DOENÇAS 

RENAIS E PERCEPÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA 

 

A realização de terapias, como programas de exercícios para aprimorar ou 

reabilitar aspectos físicos e mentais, podem proporcionar efeitos benéficos em 

pacientes renais, em hemodiálise ou não, melhorando desempenho físico, qualidade 

de sono, diminuindo fadiga e níveis de ansiedade e depressão, portanto pode ser uma 

boa solução para prevenção e reabilitação nesta população. 

As intervenções na doença renal podem ocorrer durante a diálise ou em dias 

alternados, diversos estudos abordaram a temática, devido à preocupação em 

oferecer um tratamento excelente e garantir qualidade de vida adequada para esta 

população, apesar de não ser uma prática rotineira nos centros de tratamentos renais, 

muitos estudos mostraram que exercícios são benéficos para diversos aspectos 

relacionados à saúde, qualidade de diálise e qualidade de vida (GRAHAM-BROWN et 

al., 2016). 

 

3.1.1 Capacidade Aeróbica 

 

Doenças cardiovasculares são a principal causa de morte em pacientes renais. 

Sabe-se que baixos níveis de atividade física, associados a distúrbios resultantes da 

disfunção renal, como inflamação crônica, desordens metabólicas musculares e 

ósseos, anemia e acidose metabólica, ocasionam déficit na produção de energia, 

ocorrendo fadiga muscular, consequentemente, a realização de atividades físicas e 

do dia a dia tornam-se reduzidas. Estilo de vida sedentário associado com eventos 

adversos da doença, favorecem um maior declínio funcional, maus resultados 

cardiovasculares, hospitalizações e óbitos nesta população. Programas de exercícios 

podem contribuir para diminuição destas consequências e melhorar percepção de QV.  

O ensaio clínico de Aoike et al. (2018) demostrou que o grupo que realizou 

intervenção no centro de treinamento, com exercícios aeróbicos, obteve score maior 

do questionário SF-36 nos domínios dor, funcionamento físico, vitalidade e percepção 

geral de saúde, no grupo de exercício em domicílio, com caminhada, não havendo 

melhora no domínio emocional. Também obtiveram resultados no VO2 pico estimado 
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para sedentários, após 12 e 24 semanas para os grupos de exercícios, grupo controle 

sem alterações.  

Avaliar a capacidade de exercício é extremamente importante em pacientes 

com disfunção renal, realizando ou não hemodiálise, o VO2pico é um indicador 

independente de mortalidade, níveis acima de 17,5 ml/min/kg indicam melhor 

sobrevida nesta população (FASSBINDER et al., 2015). 

Em um estudo desenvolvido por Headley et al. (2014), os pesquisadores 

constataram que a intervenção com treinamento aeróbico em doentes renais estágio 

3, melhorou as variáveis de domínio da funcionalidade física, vitalidade, dor corporal 

e aumento no VO2pico (taxa máxima de consumo de oxigênio medida durante o 

exercício) no grupo intervenção, comparado com o grupo de cuidados usuais, após 

16 semanas.  

Para Yong et al. (2018) ao realizar exercício físico, é esperado uma melhora do 

VO2pico, uma vez que a capacidade aeróbica está diretamente associada com a 

capacidade total de exercício. O VO2pico reflete diretamente no aumento da 

capacidade pulmonar, uso de oxigênio pelos músculos devido ao estresse, decorrente 

do exercício e aumento do débito cardíaco. A morbidade e mortalidade são 

determinadas, nesta população através da diminuição da capacidade cardiovascular, 

pois o processo de transporte de oxigênio está relacionado com concentração de 

hemoglobinas e com a capacidade cardiovascular (ROGAN et al., 2017). 

Na pesquisa de Bohm et al. (2014) realizado um estudo comparativo entre duas 

intervenções, sendo caminhada com pedômetro em domicílio e ciclismo intradialítico. 

O autor relata que no grupo de caminhada em ambiente externo, as variáveis clima e 

descondicionamento do indivíduo interferiram nos resultados, e na intervenção com 

cicloergômetro o que pode ter interferido na progressão dos exercícios foi a dificuldade 

de mensurar a velocidade. Mesmo diante das interferências do estudo, seus 

resultados apresentaram positivo no instrumento SF-36 (p=0,02) para amostra que 

utilizou pedômetro. Em relação a capacidade aeróbica, não houve diferença no 

VO2pico entre grupos em nenhum momento do estudo.  

A inatividade física contribuiu para maior morbidade e mortalidade prematura 

em portadores de disfunção renal, principalmente em nível avançado da doença. A 

diminuição da tolerância ao exercício pode estar relacionada com causas reversíveis, 

como o descondicionamento físico, portanto, programas voltados a esta população 
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devem visar o aumento da capacidade física, com intensidade e constância de 

exercícios adequados, e consequentemente, uma melhora do condicionamento, da 

QV e funcionamento físico poderão ser significativos (ROGAN et al., 2017) 

3.1.2 Funcionalidade 

Doentes renais frequentemente apresentam declínio da capacidade funcional, 

na maioria das vezes, o tratamento adotado para esta condição está associado a 

hemodiálise renal, a qual pode contribuir para um estilo de vida sedentário e maior 

fragilidade. Portanto realizar exercícios físicos neste período pode trazer benefícios a 

saúde e consequentemente uma maior percepção de QV.   

Tomich, Bernardino e Ferreira (2014), identificaram melhora significativa na 

distância percorrida (p=0,00) e aumento de 50% nas repetições do teste de sentar e 

levantar (p=0,00), indicando melhor força em membros inferiores, equilíbrio e 

capacidade funcional após seis semanas de exercícios resistidos e aeróbicos, 

aplicados em dias alternados a hemodiálise.  

A diminuição de massa muscular em doentes renais é um problema comum, 

associada ao desperdício proteico, deficiência de vitamina D, anemia e desnutrição, 

ocasionando menor energia, gerando declínio funcional e sendo um preditor para 

redução da QV e aumento da mortalidade nestes pacientes. Uma medida eficaz para 

combater estes efeitos negativos é a realização de programas de exercícios físicos. 

(MEDEIROS et al., 2017) 

Lopes et al. (2019), constataram que o grupo de intervenção intradialítica com 

carga alta, apresentou diminuição de percepção da dor e aumento da função física no 

questionário KDQOL – SF, quando comparado ao grupo de carga moderada e grupo 

de alongamentos. No estudo de Anding et al. (2015), foi identificado que exercícios 

resistidos e aeróbicos durante a hemodiálise são benéficos, aumentando pontuações 

nos domínios de função física, limitações físicas e emocionais do questionário SF-36. 

Quando se tem uma alta adesão ao programa, a força muscular é melhorada em 

comparação ao grupo de média e baixa adesão. 

Muitos são os fatores relacionados a falta de adesão aos exercícios. Uma 

possível solução é implantar programas durante a diálise, com exercícios de 

resistência e aeróbicos individualizados.  Estudos demostram que a taxa de abandono 

é menor quando realizado durante a hemodiálise em relação ao treinamento domiciliar 

ou em centros de treinamentos. Essa conduta pode resultar em melhoras 
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significativas, diminuição da inatividade física, aumento de funcionalidade, QV e 

menor mortalidade (JAGANNATHAN et al., 2018). 

A adesão dos pacientes renais na realização dos exercícios propostos está 

diretamente relacionada com o apoio da equipe da unidade, possuindo uma grande 

influência nas escolhas dos pacientes. Portanto para uma boa adesão e 

aceitabilidade, é necessário investir em orientação e capacitação da equipe da 

unidade, gerando melhores benefícios aos pacientes que aceitarem participar dos 

programas de exercícios, uma vez que quanto maior a participação, menos inativo 

fisicamente será o paciente (THOMPSON et al., 2016). 

Schardong et al. (2020), na sua intervenção, utilizaram terapia de 

fotobiomodulação e observaram melhora na capacidade funcional, com diferença 

significativa na distância percorrida (p=0,01) e no teste de sentar-se e levantar, 

ocorrendo redução do tempo enquanto no grupo controle permaneceu sem 

alterações. Também foram encontrados resultados maiores no bem-estar emocional, 

funcionamento social, vitalidade e fadiga no grupo intervenção.  

O recurso eletrotermofototerápico pode ser utilizado quando o exercício ativo 

não é possível, pois não necessita de esforço voluntário e não gera estresse 

hemodinâmico. Pode ser utilizado durante a diálise, sendo benéfico na melhora na 

força muscular, aumento da capacidade funcional, percepção de QV e capacidade de 

exercício (SUZUKI et al., 2019). 

O estudo clínico realizado por Figueiredo et al. (2018), concluem que o 

treinamento muscular inspiratório combinado com o treinamento aeróbico durante a 

hemodiálise é mais eficaz comparado ao treinamento isolado na melhora dos 

domínios de função física, energia e fadiga do questionário KDQOL- SF. Para 

Sanchez et al. (2018), a intervenção intradialítica utilizando exercícios resistidos, 

circulatórios e respiratórios é eficaz para promover melhora geral da qualidade de 

vida, com diferença estatística significativa no domínio físico e percepção da dor, pré 

e pós intervenção (p =0,00). 

A doença renal geralmente causa a síndrome urêmica, que afeta outros 

sistemas, como o respiratório, incluindo complicações que levam a um 

comprometimento de seu funcionamento adequado e no muscular, ocasionando 

miopatia e perda da massa muscular. Estudos identificaram efeitos favoráveis no 

condicionamento e melhora da força muscular inspiratória em suas amostras. Para 
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amenizar tais complicações, programas utilizando treinamento muscular inspiratório, 

exercícios aeróbico e resistido são sugeridos (MEDEIROS et al., 2017). 

 

3.1.3 Aspectos Emocionais 

 

A presença de depressão e ansiedade em pacientes renais, afetam suas ações, 

podendo modificar o envolvimento do paciente, contribuindo com a inatividade física, 

suspensão de tratamentos adequados, maiores taxas de hospitalizações e risco de 

mortalidade. Este quadro pode ser reversível, através de programas de treinamentos 

físicos, quando bem aceito pelo paciente, sintomas são suprimidos de forma eficaz, 

melhorando qualidade de vida destes pacientes. 

Segundo Zhao et al. (2017), o treinamento com uso de bicicleta durante uma 

hora após hemodiálise, melhorou a gravidade da depressão em pacientes dialíticos 

no grupo que realizou somente exercício com a bicicleta.  Já no grupo de exercício, 

associado ao tratamento medicamentoso antidepressivo, o resultado foi menos 

eficiente devido aos efeitos colaterais do medicamento utilizado; onde os efeitos 

colaterais trouxeram prejuízos para intervenção. A depressão em pacientes renais 

está relacionada com o comprometimento funcional, diminuição da adesão aos 

tratamentos e maiores hospitalizações afetando prognóstico e QV. Ainda está 

relacionado a mortalidade precoce (PASCOE et al., 2017) 

No estudo de Frih et al. (2017), o grupo de intervenção, com exercícios 

resistidos e aeróbicos em dias sem hemodiálise, obteve scores maiores para os 

componentes físicos e mentais do questionário SF-36 e diminuição dos níveis de 

ansiedade e depressão após 16 semanas quando comparados ao grupo que realizou 

apenas cuidados usuais. Estudos relataram efeitos positivos na capacidade funcional, 

melhor quadro psicológico e menor risco de desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares em indivíduos saudáveis, utilizando exercícios aeróbicos. Para 

pacientes que realizam diálise, apesar da dificuldade de adesão, os resultados são 

semelhantes (MORAIS et al., 2019). 

Para Rhee et al. (2019), o exercício aeróbico combinado com resistido, durante 

a hemodiálise, melhora níveis de depressão em pacientes com doença renal, com 

diferença significativa (p=0,01) entre níveis basais e após 6 meses e melhora 

significativa na percepção da dor. Intervenções intradialíticas são eficazes para 



 

103 
Práticas em fisioterapia sob o prisma das revisões sistemáticas (ISBN: 978-65-88712-06-1) 

encorajar a execução de exercícios, diminuindo a inatividade física. Apresentando 

redução de níveis de ansiedade e depressão, melhorando aspectos psicológicos, 

diminuição da fadiga, melhor qualidade do sono e tolerância ao exercício, permitindo 

uma melhor QV (PU et al., 2019). 

No estudo de Baggeta et al. (2018), os autores realizaram intervenção em 

pacientes idosos em tratamento de hemodiálise, através de um programa de exercício 

de baixa intensidade, domiciliar, realizando caminhada, durante 6 meses. A função 

cognitiva reduziu nos participantes do grupo de cuidados usuais enquanto manteve-

se inalterada no grupo que realizou caminhada em casa. Não foram encontradas 

diferenças significativas entre grupos nos demais componentes do KDQOL-SF.   

Exercícios domiciliares devem ser incluídos aos programas de reabilitação nas 

unidades de diálise. Estudos demostraram ser eficaz o uso de exercícios de baixa 

intensidade em domicílio, como a caminhada, um método simples e que não requer 

grandes investimentos para sua realização e que pode contribuir para uma melhora 

e/ou estabilização dos desfechos relacionados a saúde, nas funções físicas e 

cognitivas (MALLAMACI; PISANO; TRIPEPI, 2020). 

Em outro estudo de Wang et al. (2014), que realizou intervenção com uma 

técnica nem tanto usual, a acupressão auricular, em pacientes diabéticos e portadores 

de DRC. Estimulando os pontos auriculares, de três a cinco vezes ao dia, por dois 

minutos cada ponto, com duração de três meses. Constataram aumento nos domínios 

avaliados por dois questionários: SF-36 e KDQOL-SF, indicando uma melhora na 

percepção de QV no grupo intervenção, já o grupo controle não houve melhoras. O 

mecanismo de efeitos da terapia de acupressão é incerto para a medicina ocidental, 

uma hipótese é que promova relaxamento através da pressão aplicada, ainda está 

relacionada com a estimulação de neurotransmissores, como a serotonina, 

melhorando aspectos emocionais (SHEN et al., 2017). 

Os autores Calvo-Lobo, Neyra-Bohorquez e Seco-Calvo (2019), avaliaram os 

efeitos do exercício aeróbico, utilizando caminhada rápida em pacientes renais, 

observando aumento estatisticamente significativo (p <0,05) para os sintomas, efeitos 

e domínios físicos do KDQoL-SF36 após 1 mês de intervenção. No entanto, o domínio 

mental não mostrou diferença estatisticamente significante. A inatividade física pode 

afastar doentes renais do convívio em sociedade, afetando o bem estar psicológico e 

percepção de QV. Programas de exercício podem reduzir esses efeitos, porém, 
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alguns estudos demostraram que não foi possível melhorar aspectos emocionais, 

portanto, uma abordagem multidisciplinar é necessária para compreender aspectos 

individuais, garantindo assim, melhora física e emocional (VANDEN WYNGAERT et 

al., 2020). 

 

4 CONCLUSÃO  

 

Os resultados obtidos demostraram que as intervenções fisioterapêuticas 

melhoram aspectos de QV, capacidade aeróbica e funcionalidade. Em relação aos 

aspectos emocionais, é necessária uma abordagem multidisciplinar para 

compreender percepções individuais, uma vez que em alguns estudos houve melhora 

significativa através da fisioterapia e em outros não.  

Observou-se também, que a maioria das pesquisas realizadas teve como 

amostra pacientes frágeis e com nível de dificuldade maior para execução dos 

programas propostos, porém apesar das dificuldades, as variáveis analisadas 

apresentaram melhorias. 

A implementação de exercícios terapêuticos mostrou-se viável. O tema ainda é 

objetivo de exploração devido a maioria das evidências cientificas focarem apenas em 

paciente que realizam hemodiálise e estão em níveis mais avançados da doença.  

Por isso ainda sugere-se que novos estudos sejam realizados, utilizando 

grupos de pacientes nas diversas fases da doença renal, sendo possível verificar 

aspectos prejudiciais de forma precoce e com isto, desenvolver medidas que 

colaborem para a melhoria na percepção de saúde e bem-estar do indivíduo.  
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RINITE ALÉRGICA EM ESCOLARES 

 

Helena Crestani Lins11 
Renata Campos12 

 

RESUMO 

Introdução: A rinite alérgica devido aos fatores de riscos não só afeta a qualidade de 
vida mas também levam à redução da produtividade no trabalho e são responsáveis 
pelo absentismo escolar. Objetivos: conhecer quais os fatores que contribuem para 
o agravamento da rinite alérgica em escolares e compreender como a fisioterapia 
pode ser usada para o controle dos sintomas. Metodologia: foi realizada revisão 
sistemática com busca criteriosa de estudos que abordaram fatores desencadeadores 
da rinite alérgica, reabilitação fisioterapêuticas e terapias complementares no período 
de 2014 à 2020, com disponibilidade gratuita ao acesso. As bases de dados 
eletrônicas analisadas foram: Pedro, Pubmed e Scielo. Foram incluídos ensaios 
clínicos randomizados controlados que abordassem reabilitação na fisioterapia, 
terapias complementares e medicação em pacientes com rinite alérgica. Resultados: 
foram identificados 7.727 estudos dos quais 30 foram incluídos para análise. Os 
ensaios clínicos randomizados controlados comprovam que através dos exercícios de 
reabilitação fisioterapêuticas e terapias complementares pode haver a diminuição dos 
sintomas, melhora o desempenho escolar, qualidade do sono e função cognitiva em 
pacientes que sofrem com a rinite alérgica. Conclusão: Conclui-se que a rinite 
alérgica tem efeitos potenciais no desempenho escolar de crianças o que pode 
comprometer o aprendizado. A fisioterapia possui técnicas que podem amenizar os 
sintomas, contudo ainda são poucos os estudos relacionados a reabilitação em 
pacientes com rinite alérgica. 

 

Palavras-chave: Rinite. Crianças. Escola. Alergias. Respiração. 

 

ABSTRACT 

Introduction: Allergic rhinitis due to risk factors not only affects quality of life but also 
leads to reduced productivity at work and is responsible for school absenteeism. 
Objectives: to know which factors contribute to the worsening of allergic rhinitis in 
schoolchildren and to understand how physiotherapy can be used to control 
symptoms. Methodology: a systematic review was carried out with a careful search 
for studies that addressed factors that trigger allergic rhinitis, physiotherapeutic 
rehabilitation and complementary therapies from 2014 to 2020, with free access to 
access. The electronic databases analyzed were: Pedro, Pubmed and Scielo. 
Randomized controlled clinical trials that addressed rehabilitation in physiotherapy, 
complementary therapies and medication in patients with allergic rhinitis were 
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included. Results: 7,727 studies were identified, of which 30 were included for 
analysis. Controlled randomized clinical trials prove that through physical therapy 
rehabilitation exercises and complementary therapies, symptoms can decrease, 
school performance, sleep quality and cognitive function improve in patients suffering 
from allergic rhinitis. Conclusion: It is concluded that allergic rhinitis has potential 
effects on school performance of children, which can compromise learning. 
Physiotherapy has techniques that can alleviate symptoms, however there are still few 
studies related to rehabilitation in patients with allergic rhinitis. 

 

Key-words: Rhinitis. Children. School. Allergies. Breathing. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A rinite alérgica (RA) é uma inflamação causada pelo mau funcionamento do 

sistema imunológico em resposta a uma hipersensibilidade a alérgenos na mucosa 

nasal, causando congestão nasal, espirros, coceira e rinorréia. A tríade nasal da RA 

é caracterizada por espirros repetitivos, coriza e congestão nasal e como perene ou 

sazonal a depender dos sintomas (KAWAUCHI et al., 2019). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-se que 400 

milhões de pessoas no mundo sofrem com rinite alérgica e no Brasil 37,2 % são 

crianças e adolescentes de acordo com o International Study of Asthma and Allergic 

Diseases in childhood (SAKANO et al., 2018). A RA tem se tornado um sério problema 

econômico pelo uso crônico de medicamentos e hospitalizações, além disso afeta a 

qualidade de vida, leva à redução da produtividade no trabalho e ao absentismo 

escolar (PROSSEGGER et al., 2019).  

Em relação a fisiopatologia da RA pode-se dizer que ela se inicia na cavidade 

nasal onde os alérgenos entram em contato com o organismo. As células brancas 

denominadas mastócitos e basófilos vão se ligar aos receptores da Imunoglobulina E 

especifica (IgE) e liberar mediadores químicos, como a histamina, leucotrienos e 

citocinas que podem causar o desenvolvimento de sintomas de rinite alérgica 

(TONGTAKO et al., 2018). A histamina é o principal mediador inflamatório envolvido 

no processo alérgico. A literatura demonstra que a histamina pode desencadear 

efeitos diversos na inflamação alérgica mediadas pelo receptor H1 responsável pelos 

sintomas inflamatórios e alérgicos, tais como vasodilatação, aumento da 

permeabilidade vascular, secreção de muco e broncoconstrição (VIEIRA, 2017). 

Importante ressaltar que na região sul do país os fatores desencadeadores como os 
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pólens têm importância na sensibilização da sintomatologia da RA de adultos e 

crianças, e reforça o papel dos irritantes da mucosa com especial ênfase aos 

poluentes e irritantes ambientais (SAKANO et al., 2018). 

Fatores de riscos foram estudados indicando que as áreas urbanizadas tendem 

a ter uma maior incidência de doenças respiratórias em comparação a áreas rurais, 

por terem maior exposição a fatores pró- inflamatórios como fumaças e produtos 

químicos de fábricas e apresentam sintomas respiratórios graves (SANCHEZ et al., 

2018). 

O tratamento conservador da RA inclui a terapia medicamentosa, entretanto, 

pode trazer efeitos adversos, como por exemplo, os anti-histamínicos de 1ª geração, 

embora sejam eficazes na redução dos sintomas, sua administração causa 

sonolência, diminuição do desempenho psicomotor, inibição das funções neurais da 

histamina e afetam o ciclo do sono (KAWAUCHI et al., 2019). Os de 2ª geração são 

mais indicados por serem considerados não sedativos, e ajudam no controle dos 

sintomas, tem melhor perfil de segurança, não causam eventos adversos e melhoram 

a qualidade de vida (FITZSIMONS et al., 2015). 

Como método auxiliar à terapia medicamentosa, a fisioterapia exerce um papel 

fundamental no controle da sintomatologia da RA através de exercícios elaborados e 

planejados, constituindo-se um processo de reabilitação fisioterapêutico eficaz no 

controle das exacerbações da doença (PROSSEGGER et al., 2019; 

JANYACHAROEN et al., 2015). 

Embora os exercícios de reabilitação são eficazes no tratamento dos sintomas 

da RA, a fototerapia e acupuntura também podem auxiliar pois essa terapia tem 

reduzido os números de células inflamatórias, reduzindo os sintomas melhorando a 

qualidade de vida dos pacientes e trazendo benefícios para a saúde do paciente que 

sofre com a rinite alérgica. A fototerapia intranasal é a abordagem mais adequada 

para o tratamento da RA reduzindo localmente o número de células inflamatórias e o 

nível de mediadores (ALYASIN et al., 2016; SUN et al., 2016; MI et al., 2018). 

Tendo em vista que a RA pode afetar negativamente à saúde, este estudo tem 

o objetivo de conhecer quais os fatores que contribuem para o agravamento da rinite 

alérgica em escolares e compreender como a fisioterapia pode ser usada para o 

controle dos sintomas. 
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2 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa foi uma revisão sistemática realizada a partir, da busca criteriosa 

de estudos que abordassem a RA em escolares. As bases de dados eletrônicas 

analisadas foram: Scielo, Pubmed e Pedro no recorte temporal dos últimos 05 anos 

(2014 a 2020) com disponibilidade gratuita para o acesso. Os artigos selecionados à 

partir dessa busca obrigatoriamente tinham que ser ensaios clínicos randomizados 

(ECR) com critérios Jadad (≥3) nas bases da Scielo e Pubmed e qualificação na Pedro 

maior ou igual a 6 quando os artigos eram selecionados da base Pedro.  

Na avaliação dos critérios de Jadad foi necessário avaliar a randomização, 

vendamento e perdas de seguimento para a inclusão dos estudos atribuindo um ponto 

para cada resposta positiva e zero ponto para cada resposta negativa e mais um ponto 

se a randomização e o vendamento fosse apropriado e zero caso não fosse. Os 

resultados foram apresentados por pontuação entre 0 a 5 pontos, considerando de 

má qualidade os estudos com pontuação menor ou igual a três e avaliação do fator 

de impacto de cada revista incluída no estudo com pontuação maior que 1. 

Já na avaliação da qualidade dos estudos na base de dados da escala Pedro, 

os ECR foram avaliados através dos critérios da Pedro. O objetivo da escala de 

qualidade Pedro é auxiliar os usuários da base de dados bem como avaliar a descrição 

estatística que contém informações para que os resultados possam ser interpretáveis. 

A escada de Pedro vai de uma pontuação de 1 a 10, se numa leitura do ensaio não 

for satisfeito esse critério não recebe pontuação, dentre os critérios da escala são eles: 

1- origens dos sujeitos; 2- alocação aleatória; 3- alocação secreta; 4- intervenções 

terapêuticas; 4,7- resultados- chaves; 5,7-cegamento; 8- grupos alocados; 9- analise 

de intenção de tratamento; 10- comparação estatísticas. No caso do estudo incluído 

a pontuação desejada é igual ou maior que 6, que alcançam os critérios satisfeitos 

para o estudo. 

Para os artigos que não eram ECR, adotou-se como critério Qualis ≥ que B2 e 

ou Fator de impacto (FI) ≥ 1. O Qualis é um sistema brasileiro de avaliação de 

periódicos desenvolvida pela coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível 

superior (CAPES). 

Os descritores utilizados para a busca dos artigos foram usados a partir do 

Decs, sendo: Rinite, crianças, escola, alergias, respiração, esses descritores foram 
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associados na busca pelo descritor booleano and. A combinação de palavras foi feita 

de acordo: Rinite and Crianças; Rinite and Escola; Rinite and Respiração; Rinite and 

Alergias. Ainda de acordo com o Decs, os descritores em inglês utilizados foram: 

Rhinitis and Children; Rhinitis and School; Rhinitis and Breathing; Rhinitis and 

Allergies. 

Os artigos incluídos descreviam sobre os seguintes domínios: sintomatologia 

da RA, absentismo e presenteismo na escola, tratamento, qualidade de vida, 

exacerbação da RA pela poluição, fisioterapia e terapias complementares.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na busca sistemática nas bases de dados foram identificados 7.727 artigos, 

que após a leitura dos títulos foram excluídos 7.646. Através da busca criteriosa nas 

bases de dados da Scielo foram encontrados 144 artigos e incluídos 12 que passaram 

pelo Qualis maior ou igual a B2 e fator de impacto maior que 1 e Jadad maior que 3, 

os demais artigos foram excluídos por não cumprir esses critérios. Desta forma na 

base de dados da Pubmed foram encontrados 3.303 artigos somente 68 foram 

incluídos e os demais excluídos por não cumprir os critérios do Qualis, fator de impacto 

e Jadad. Já na busca de dados na base Pedro 4.280 artigos foram encontrados e 

somente 1 incluído com score 6/10 e os demais excluídos pois não cumpriam os 

critérios de inclusão. 

Foram selecionados 81 artigos através da seleção por título e resumo, 46 

artigos completos para elegibilidade e 35 que foram lidos na íntegra. Para a escrita 

dos resultados foram selecionados 30 textos completos para análises qualitativa com 

grande importância para integrar a revisão. Dos 30 estudos incluídos na pesquisa, 15 

artigos para compor os resultados, dentre eles 11 eram ECR a qualidade do 

vendamento avaliada pela escala de Jadad indica que são apropriados para análise e 

4 de revisão sistemática com características apropriadas para o estudo e outros 15 

artigos para compor a discussão (Figura 1). 
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Figura 1 – Estratégia de seleção dos estudos 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2020) 

 

Dos 15 estudos incluídos especificamente nos resultados, 3 avaliaram o efeito 

das medicações para a RA e trouxeram resultados positivos quanto a administração 

de medicamentos, principalmente os de 2 geração que não afetam a função cognitiva 
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e são eficazes no controle dos sintomas nasais da RA demostrando melhoras na 

manutenção e qualidade de vida sem afetar a memória, ciclo circadiano do sono e não 

comprometimento grave do desempenho social, comportamental e escolar. 

Dois estudos analisaram o impacto RA no desempenho escolar através do 

questionário Asthma Rhinits Screeming Questionnaire (ARSQ). O baixo desempenho 

escolar foi positivamente associado ao quadro de RA, as condições socioculturais e 

ambientais limitam a melhora da RA e traz efeitos emocionais adversos, ansiedade, 

hostilidade e sintomas respiratórios descontrolados e desempenho escolar inferior ao 

desejável. 

Três estudos avaliaram os fatores de riscos ambientais para o desenvolvimento 

da RA, através do questionário International Study of Asthma and Allergies in 

Childhood (ISAAC) e banco de dados Secury Anonymised Information Linkage (SAIL), 

foram avaliados os sintomas associados e dados educacionais em escolares, os 

estudos trouxeram resultados negativos quanto a poluição do ar em regiões urbanas 

e exposições a curto e médio prazo. A poluição atmosférica na região central tem 

interferido na saúde dos escolares aumentando os sintomas da RA, e afetando os 

resultados educacionais. 

Quatro estudos avaliaram o papel da fisioterapia no controle da sintomatologia 

de alergias respiratórias. Nos referidos estudos dois trouxeram resultados positivos 

quanto aos exercícios de reabilitação demonstrando melhoras nos sintomas da RA. 

Os exercícios ao ar livre em ambientes naturais, e exercícios planejados, jogos e 

atividades lúdicas mostraram que houve redução da inflamação alérgica das vias 

aéreas e melhora na postura corporal. Outro estudo foi através da fototerapia no 

tratamento da RA. a mistura de UVA, UVB e luz visível reduziu localmente o número 

de células inflamatórias e níveis de mediadores, e reduziu significante os sintomas 

clínicos da RA. Um estudo avaliou a RA mal controlada devido fatores de risco que 

podem influenciar na RA, e mostra a importância da presença de um profissional como 

o fisioterapeuta para tratar e prevenir de doenças alérgicas, sendo fundamental para 

o controle, reconhecimento e identificação de sintomas com potencialidade para  

melhorar as comorbidades alérgicas. 

Três estudos avaliaram o tratamento da RA com técnicas de acupuntura 

conhecida como terapia complementar na fisioterapia. Os resultados com o 

agulhamento alcançou efeitos persistentes com melhoras dos sintomas nasais, 
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qualidade de vida e redução de doses de medicamentos, o resultado foi confiável e 

eficaz para o tratamento clínico da RA. 

Todos os estudos analisados descreveram seus métodos para o controle dos 

sintomas da RA na maioria dos estudos foram intervencionistas e os grupos controles 

eram orientados por questionários. O tempo de intervenção entre os estudos variou 

entre 1 semana até 12 meses, e a frequência variou de 1 a 3 vezes por semana 

predominando em 3 vezes por semana, o tempo de intervenção não influenciou nos 

resultados. Todos os dados avaliados nos estudos podem ser visualizados na tabela. 

(Quadro 1). 

 

Quadro 1 – Síntese do conteúdo dos 15 artigos selecionados para esta revisão. 

Autor Ano 
Amostra  
GE GC 

Característi
-cas da 
amostra 

Intervenção 
Tempo 

interven
-ção 

Principais 
variáveis 
avaliadas 

Desfechos 
significativos 

Tipo 
de 

estu
-dos 

Mizen et al. 
202
0 

18.241 
 
 

escolares 
tratados 

com saúde 
respiratória 

Análise de 
dados 

secundário no 
Banco de dados 

(SAIL) dados 
educacionais 
dos alunos 

2009                                                            
2015 

Determinar 
o impacto 
agudo da 
exposição 

da poluição 
do ar na 

realização 
educacional
, a curto e 

médio 
prazo. 

A poluição do ar a 
curto prazo afeta 
negativamente os 

resultados 
educacionais dos 

alunos. 

RS 

Brzek et al. 
201
9 

GE: n= 90 
 
 
 

GC: n= 
102 

 
 

Pacientes    
com 

diagnóstico    
de sintomas 

alérgicos 

GE: atividades 
reabilitação 
moderada e 

vigorosa, jogos 
e exercícios 
planejados. 
GC: tempo 
sedentário 

3 vezes 
por 

semana 
durante 

12 
meses 

Investigar a 
postura 

corporal em 
pacientes 

com 
alergias 

respiratória
s associada 

ou não a 
atividade 

física. 

A atividade 
reabilitação pode 

influenciar a 
postura corporal 
adequada e evita 
anormalidades na 

postura 

ECR 

Kawauchi et 
al. 

201
9 

683 

Pacientes 
com RA 

sazonal e 
perene 

GE: uso do anti-
h1 bilastina 

20mg e cetrizina 
10mg  

GC: placebo 

1 vez ao 
dia 

durante 
14 dias 

Avaliação 
da eficácia 
de anti-h1 

para o 
tratamento 
de RA do 
ponto de 
vista das 

propriedade
s não 

sedativas. 

Anti-h1 de 2ª 
geração não 
demostram 

propriedades 
sedativas e não 

afeta o ciclo 
circadiano do sono. 

ECR 

Prossegger 
et al. 

201
9 

GE: n= 18 
 
 

GC: n= 22 
 
 

Pacientes 
com 

sensibilizaçã
o à 

alérgenos e 
RA 

GE: programa 
de exercícios 

com 
caminhadas 
guiadas por 
GPS.     GC 
:aulas com 

fisioterapeutas 
sobre alergias. 

1 vez ao 
dia 

durante 
10 dias 

Avaliação 
dos efeitos 

do 
exercícios 
recreativos 
ao ar livre 

na 
inflamação 

das vias 
aéreas e 

O programa de 
caminhadas 

reduziu a 
inflamação alérgica 
das vias aéreas em 
pacientes com RA. 

ECR 
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Autor Ano 
Amostra  
GE GC 

Característi
-cas da 
amostra 

Intervenção 
Tempo 

interven
-ção 

Principais 
variáveis 
avaliadas 

Desfechos 
significativos 

Tipo 
de 

estu
-dos 

sintomas 
alérgicos 

em 
pacientes 
com RA. 

Mi  et al. 
201
8 

GE: n= 31 
 
 

GC: n= 30 
 

Pacientes 
com RA 

persistente 
moderada a 

grave 

Aplicação de 
Pontos de 

acupuntura na 
região 

esfenopalatina 
real e simulada. 

2 vezes 
por 

semana 
durante 

4 
semana

s 

avaliar a 
ventilação 

nasal e 
diminuição 

da  
secreção 
glandular. 

A acupuntura no 
SPA mostrou 
melhoras dos 

sintomas nasais. 

ECR 

Sanchez, 
Sanchez e 
Cardona 

201
8 

382 

Pacientes 
com asma e 

RA em 
áreas rurais 
e urbanas 

Questionário 
para avaliar 

sintomas de RA 
( ARSQ) 

2014 
2016 

Observar 
diferenças 

na 
gravidade e 

no 
tratamento 

da RA 

As condições 
ambientais de cada 

região limitam a 
melhora da RA, 

sintomas 
respiratórios 

descontrolados, 
desempenho 

escolar inferior. 

RS 

Butz et al. 
201
7 

222 

Pacientes 
pediátricos 
com asma 
VPC e RA 

sob 
intervenção 
de controle 

de 
emergência 

visitas de 
acompanhamen

to médico em 
um período de 7 

dias. 

1 vez na   
semana  
durante 

6   
meses 

Avaliação 
da 

comorbidad
e alérgica, 
gravidade 

da RA com 
teste IGE 

para 
alérgenos. 

A falta de 
reconhecimento 

dos sintomas 
explica a alta 

associação entre 
asma e RA de VPC 

ECR 

Kim et al. 
201
7 

51.746 

RA, 
associada a 
diferença no 
desempenh
o escolar. 

Questionário 
sobre a história 
da RA, faltas na 

escola e 
desempenho 

escolar 

2009 
2013 

Avaliação 
de fatores 

associados 
ao baixo 

desempenh
o escolar 

O desempenho 
escolar foi 

associado a RA 
com efeitos 
emocionais 

adversos como 
ansiedade, 
hostilidade, 

impulsividade e 
depressão. 

RS 

Wandalsen  
et al. 

201
7 

GE: n= 
105 

 
GC: n= 

105 
 

Pacientes 
com RAP 
moderada 

grave 

GE: associação 
dexclorfeniramin

a 0,4 mg/ml e 
betametasona 
0,05 mg/ml DB  
GC: associação 

entre 
desloratadina 
0,5mg/ml e 

predisolona 4 
mg/ml DP 
Placebo 

Intervalo 
de 8 

horas 
durante 

1 
semana 

Associação 
DP no 

controle 
dos 

sintomas 
agudos 
nasais e 

extranasais 
comparada 

a DB 

Os dois grupos 
foram iguais com 

relação ao 
sintomas nasais, 

sonolência 2 vezes 
maior com DB piora 

na função 
cognitiva, memória 

e desempenho 
psicomotor. 

ECR 

Alyasin et 
al. 

201
6 

GE: n= 34 
GC: n= 35 

Pacientes 
com RA 

persistente, 
leve, 

moderada a 
grave 

GE: realizado a 
fototerapia  

 GC: fototerapia 
placebo 

3 vezes 
por    

semana 
durante 

2 
semana

s 

Avaliação 
da 

fototerapia 
de curto 
prazo e 

seus efeitos 
na RA. 

A fototerapia foi 
eficaz para o 
tratamento   

reduzindo os 
sintomas da RA 

moderada a grave. 

ECR 
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Autor Ano 
Amostra  
GE GC 

Característi
-cas da 
amostra 

Intervenção 
Tempo 

interven
-ção 

Principais 
variáveis 
avaliadas 

Desfechos 
significativos 

Tipo 
de 

estu
-dos 

Sun et al. 
201
6 

GE: n= 49 
 

GC: n= 49 

Pacientes 
com RA 

moderada a 
grave 

GE: 
agulhamento 

quente retidas 
por 30 minutos 
nos pontos de 
acupuntura. 

GC: 
Administração 

de loratadina 10 
mg/dia Placebo 

3 vezes 
na 

semana 
durante 

4 
semana

s 

Avaliação 
entre os 

dois 
métodos 

terapêutico
s. 

O agulhamento 
quente alcançou 

efeito persistente e 
a loratadina, foi 

eficaz na redução e 
alivio dos sintomas 

da RA a longo 
prazo. 

ECR 

Berger et al. 
201
5 

547 

Pacientes 
com SAR e 

RAP e 
sintomas 

persistentes 

GE:Administraç
ão assistida do 
aerossol BDP 

uma vez ao dia 
de 80ug/dia 
GC: placebo 

1 vez 
por dia 
durante 

6 
semana

s 

Controle 
dos 

sintomas  
reflexivos  

da manhã e 
noite da 

PAR e SAR 

Melhora dos 
sintomas nasais da 
PAR e SAR e não 
comprometeu o 

desempenho 
social, 

comportamental e 
escolar. 

ECR 

Janyachaoe
n et al. 

201
5 

GE: n= 13 
 

GC: n= 13 

Pacientes 
com RA 

GE: programa 
de exercícios 

aquáticos. 
GC: educação e 

vida normal. 

3 vezes 
na 

semana 
durante 

6 
semana

s 

Avaliação 
do efeito de 
6 semanas 
e exercícios 
aquáticos 
no SNA, 
PNIF e 
função 

pulmonar. 

Os exercícios 
aquáticos alcançou 
melhoras no SNA, 
PNIF e na função 
pulmonar, e são 
indicados para 

pacientes com RA. 

ECR 

Cao et al. 
201
4 

120 
Pacientes 
com RA 

recorrente 

GE: pacientes 
com acupuntura 
mais medicação 

e acupuntura 
com 

estimulação 
com força tripla. 
GC: pacientes 

com acupuntura 

1 vez ao 
dia 

durante 
10 dias 

Avaliar a 
eficácia a 

curto prazo 
e na 

prevenção 
a longo 

prazo de 
RA tratada 

com 
estimulação 
tripla forte 
em Dazhui 
(GV 14). 

Os resultados de 
tripla forte foram 
superiores aos 

outros tratamentos 
e eficaz no 

tratamento clinico 
da RA. 

ECR 

Nicolussi et 
al. 

201
4 

139 

Prevalência 
de doenças 
respiratórias 
alérgicas em 
escolares. 

Questionário 
(ISAAC)  para 

avaliar sintomas 
associados a 

RA. 

2009  
2010 

Avaliação 
de sintomas 
associados 

a 
indicadores 
de poluição 

do ar em 
região 
urbana 

A poluição 
atmosférica na 
região central 

interfe na saúde 
das 

crianças,aumentan
do os sintomas da 

RA. 

RS 

RA-rinite alérgica: VPC- muito mal controlada: DP- desloratadina, predinisolona:  DB- 
dexclorfeniramina,betametasona: RAP- rinite alérgica perene: SAR- rinite alérgica sazonal: ARSQ- 
questionário de sintomas de rinite alérgica: ISAAC- international study of asthma and allergies in 
childhood: SAIL- secure anonymised information linkage: IgE- imunoglobina E: ECR- ensaio clinico 
randomizado: RS- revisão sistemática; ANTI-H1- antihistamínico; SNA-sistema nervoso autônomo; 
PNIF-pico de fluxo inspiratório; GE- grupo estudo; GC- grupo controle;  BDP- dipropionato de 
beclometasona; PAR- rinite alérgica perene;  SPA- ponto de acupuntura  esfenopalatina. 

 

O IV Consenso Brasileiro sobre Rinites de 2017 define: Rinite é a inflamação e 

ou disfunção da mucosa de revestimento nasal, e é caracterizada por alguns dos 

sintomas nasais: obstrução nasal, rinorréia anterior e posterior, espirros, prurido nasal 



 

119 
Práticas em fisioterapia sob o prisma das revisões sistemáticas (ISBN: 978-65-88712-06-1) 

e hiposmia. O Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA, 2016), trata-se de um 

guideline feito por especialistas em colaboração com a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) e afirma que a Rinite Alérgica afeta entre 10% a 40% da população, 

estimando que a prevalência da Rinite Alérgica reportada por pacientes está em torno 

de 2% a 25% em crianças e de 1% a mais de 40% em adultos (OLIVEIRA, 2019). 

A prescrição medicamentosa é fundamental para o controle processos 

alérgicos, e a associação de anti-histamínicos (anti-h1) e corticosteróides 

desempenham um papel importante na melhora dos sintomas causados pela RA e na 

qualidade de vida, pois os anti-h1 são considerados um antagonista da histamina e 

ajudam a diminuir os sintomas alérgicos (KAWAUCHI et al. 2019; BERGER et al., 

2015). 

Dentre uma grande variedade de anti-h1 usado para o controle dos sintomas 

nasais causados pela RA, os anti-h1 não sedativos são conhecidos por serem de 

segunda geração e mais indicados, pois atendem aos requisitos para o tratamento da 

RA sem causar eventos adversos que venham prejudicar a qualidade de vida da 

criança. Kawauchi et al. (2019) descrevem que o anti-h1 de 2ª geração mais solicitado 

é a bilastina e fexofenadina, além disso, o uso reduziu os sintomas nasais e foi eficaz 

para tratamento de rinite alérgica perene. Os resultados obtidos pelo estudo de 

Wandalsen et al. (2017) evidenciam que o tratamento da associação da desloratadina 

e predinisolona (DP) de (2,5ml) causaram diminuição dos sintomas nasais como 

obstrução nasal, rinorreia, espirros e prurido nasal; e os extranasais sendo prurido 

ocular, prurido em palato, hiperemia ocular e lacrimejamento. As crianças maiores de 

6 anos receberam o dobro da dose (5 ml) e tiveram o mesmo resultado, mas a DP foi 

capaz de controlar os sintomas agudos da RA e apresentar menores eventos 

adversos enquanto a dexclorfeniramina e betametasona (DB) apresentou sonolência 

duas vezes maior em relação ao tratamento.  

Segundo Berger et al. (2015) o uso do dipropionato de beclometasona (BDP) 

em crianças entre 4 e 11 anos apresentaram diminuição dos sintomas nasais reflexivo 

total, instantâneo após 6 semanas de tratamento e as crianças entre 6 e 11 anos 

melhora nos sintomas individuais, mas ambas as idades obtiveram controle dos 

sintomas nasais maiores do que com o placebo e o BDP foi considerado bem tolerado 

nos pacientes pediátricos. Embora o tratamento com BPD tenha sido eficaz no 

controle dos sintomas nasais da RA, o uso a longo prazo traz eventos adversos graves 
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a saúde, a saber, complicações sistêmicas, inibição do crescimento da criança 

associado a uma taxa de crescimento mais lenta, diminuição da densidade mineral 

óssea, miopatia, catarata, glaucoma, hipertensão, hiperglicemia e pele fina, por isso, 

deve haver um controle de doses na administração deste medicamento.  

Dessa forma, todos os tratamentos farmacológicos foram eficazes no controle 

dos sintomas nasais da RA em crianças, com fundamental importância no controle da 

sintomatologia e qualidade de vida das crianças em idade escolar. Como descrevem 

Fitzsimons et al. (2015), o uso dos anti-h1 de segunda geração é preferível para o 

tratamento da RA devido seu melhor perfil de segurança, incluindo o lado cognitivo e 

anti muscarínico mínimo efeitos e uma maior duração e mais prescritos para crianças 

por ter menor probabilidade de efeitos colaterais graves. 

Entretanto, deve haver um cuidado no uso das medicações, o 

acompanhamento médico é de suma importância para o paciente compreender os 

sintomas e fazer um tratamento adequado para que possa ter melhor resultado e 

trazer o mínimo possível de interações medicamentosas para ele.  Apesar dos 

benefícios inegáveis da terapia medicamentosa, Hoyte et al., (2018) descrevem que 

os efeitos colaterais destes medicamentos antihistamínicos devido as suas 

propriedades sedativas podem lentificar os processos cotidianos como, por exemplo, 

o desempenho escolar e trazer um impacto negativo na qualidade de vida 

principalmente na qualidade do sono sendo um dos fatores que contribui para o fraco 

desempenho da criança além de apresentar mais ansiedade, depressão, fadiga e 

sinais de disfunção cognitiva. 

O desempenho escolar pode ser influenciado por diversos fatores relacionados 

aos processos alérgicos causados pela RA. Os estudos de Kim et al. (2017) e Sanchez 

et al., (2018) apontam exatamente o impacto que a RA tem causado no desempenho 

escolar das crianças como a interferência na qualidade de vida. 

Kim et al. (2017) avaliaram escolares entre 12 e 18 anos durante 12 meses por 

meio do questionário International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) 

e variáveis de desempenho escolar. Os resultados demonstram que a RA não 

interferiu na ausência escolar, mas foi correlacionada com o baixo desempenho 

escolar devido aos sintomas irritantes causados pela doença, entre os mais relatados 

foram rinorréia, obstrução nasal, espirros e alterações do sono que induzem a fadiga 

diurna dificultando a função cognitiva. Além disso, as comorbidades secundarias à 
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RA, como sinusite e disfunção secundária da trompa de Eustáquio podem causar 

deficiências auditivas e interferir no processo de aprendizagem. Os fatores 

socioeconômicos também influenciaram na relação da doença e desempenho escolar, 

bem como os níveis de stress e sintomas irritantes. Por fim, os autores concluem que 

o desempenho escolar é uma das questões mais importantes na adolescência, porque 

terá um efeito determinante no futuro, e a RA está associada ao baixo desempenho 

escolar devido aos sintomas causados por ela que interferem no aprendizado.  

Um ponto a ser questionado sobre a exacerbação da RA pode ser a poluição. 

Tem-se a premissa que as áreas urbanas, por possuírem uma quantidade de 

poluentes mais concentrados do que a área rural, possa influenciar nas crises de RA. 

Sanchez et al., (2018) ao avaliarem o impacto da rinite alérgica no desempenho 

escolar em crianças entre 6 a 14 anos, devido as alterações ambientais das áreas 

urbanas e rural, por meio do questionário de sintomas de RA, Asthma, Rhinits 

Screening Questionnaire (ARSQ), e da espirometria realizada no início e após o 

acompanhamento, verificaram que os moradores da área rural tiveram melhor controle 

da RA e toleraram maior redução de medicamentos e do que moradores urbanos. 

Além disso, a rinite alérgica pode ter um impacto na qualidade de vida muito maior do 

que o causado pela asma.  Na área urbana, identifica-se alta exposição a irritantes 

ocasionando sintomas respiratórios mais graves, sendo necessário uma quantidade 

maior de medicamentos para obter o controle dos sintomas nasais do que os que 

vivem na área rural.  

A RA afeta todas as idades, e o tratamento adequado é um ponto de extrema 

importância para o controle dos sintomas a fim de evitar complicações na idade adulta. 

Mesmo com tratamento, a RA pode afetar o aprendizado, a produtividade e o sono. 

Loekmanwidjaja et al. (2018) relatam que o distúrbio do sono e os sintomas 

relacionados a RA causam dificuldades de concentração, queda do rendimento 

escolar e sonolência diurna quando o sono é mais afetado pela congestão nasal grave, 

leva à parassonias, roncos e distúrbios da respiração. 

Liu et al. (2020) afirma que os mediadores inflamatórios, incluindo a histamina 

são liberados na RA e tem influência direta no sistema nervoso central (SNC), 

contribuindo para distúrbios do sono e sonolência diurna. A congestão nasal é 

considerada um dos principais fatores que interfere na qualidade do sono e induz a 

sonolência diurna. 
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Nanda et al. (2016) afirmam que crianças com doenças alérgicas têm a maior 

proporção de desenvolver comportamentos internalizantes conhecidos como 

distúrbios pessoais, retraimento, depressão, transtornos emocionais e inferioridade 

nos anos em idade escolar, e  que  podem ser atribuída ao estresse de longo prazo 

associado aos sintomas e tratamento da RA. Dessa forma, o acompanhamento e o 

tratamento adequado para doenças alérgicas previnem maiores riscos para a saúde 

mental da criança e diminuem o risco de desenvolver comportamentos internalizantes 

na primeira infância.  

Como já mencionado a exposição à poluição atmosférica tem aumentado nas 

regiões urbanas devido alta concentração de polos industriais e, a exposição a esses 

poluentes tem afetado o desenvolvimento cognitivo de escolares que residem nessas 

regiões. Os estudos de Mizen et al. (2020) e Nicolussi et al. (2014) esclarecem o 

impacto que a exposição a poluentes irritantes tem afetado a saúde da criança e 

agravado as condições respiratórias como a RA. 

Mizen et al. (2020) pesquisaram escolares entre 15 e 16 anos de 23 escolas 

localizadas na região urbana e descreve que a poluição afetou o desenvolvimento 

físico e mental das crianças e agravou os sintomas da RA, além disso, a exposição 

de dióxido de nitrogênio (NO2) teve um impacto prejudicial sobre o nível educacional, 

incluindo esquecimento, falta de atenção e erros/ descuidados que são habilidades 

importantes usadas no aprendizado e nos exames acadêmicos. Ainda relatam que é 

provável que as atuais medidas de isolamento social, devido a covid-19, tenham 

melhorado a qualidade do ar em muitas cidades. Achados similares foram registrados 

por Nicolussi et al. (2014) que descrevem a prevalência de RA em alunos com idade 

de 7 anos, em regiões urbanas com maior concentração de poluentes, 

comprometendo a qualidade do ar, juntamente com outros fatores biológicos, 

econômicos e sociais, que representam importantes agravantes para doenças 

alérgicas.   

Noh et al. (2016) relatam que a exposição por Ozônio (O3), Monóxido de 

carbono (CO), NO2, Dióxido de enxofre (SO2) e Materiais particulados (PM10) estão 

associados a asma e a RA. Pessoas entre 6 e 19 anos são mais afetados por se 

envolverem em atividade ao ar livre. Nesse contexto, To et al. (2020) dizem que a 

exposição durante os primeiros 3 anos de vida representa um período crítico de 

desenvolvimento imune que pode modular as respostas e as células imunes e, assim, 
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influenciar o risco de alergia e outras doenças imunológicas mais tarde na vida, 

afirmam ainda, que as exposições a poluentes agravam a função pulmonar e sintomas 

da asma e da RA em crianças.  

D’Amato et al. (2015) relatam que as crianças são suscetíveis aos efeitos da 

poluição do ar porque seus pulmões e sistema imunológico estão se desenvolvendo, 

são mais ativos em ambientes com altos níveis de poluentes do ar e recebem doses 

mais altas de poluentes do ar em comparação a adultos. Os autores ressaltam que a 

redução da exposição à poluição evita episódios de asma que podem ser abordados 

pela saúde pública e estratégias com objetivo de diminuir a exposição devem ser 

implementadas. 

Fica nítido o papel da poluição na RA e com a exacerbação dos sintomas, bem 

como a necessidade de prescrição de medicamentos para controle da RA. Entretanto, 

a Fisioterapia, pode exercer um importante papel no controle dos sintomas da RA. 

Para testar isso, Tongtako et al. (2018), Prossegger et al. (2019), Janyacharoen et al. 

(2015), e Alyasin et al. (2016) avaliaram pacientes com técnicas da fisioterapia para 

melhorar a sintomatologia da RA. 

Tongtako et al. (2018) incluíram em seu estudo 33 pacientes com RA acima de 

18 anos de idade, com o objetivo de avaliarem os efeitos do treinamento de exercícios 

aeróbicos moderado com suplementação de vitamina C sobre os sintomas da RA. Os 

pacientes foram divididos em 3 grupos: I) controle sedentarismo, II) treinamento 

aeróbico e III) treinamento aeróbico com suplementação de vitamina C. O treinamento 

dos exercícios foi de 30 minutos por sessão 3 vezes por semana durante 8 semanas. 

As sessões consistiam em 5 minutos de aquecimento, alongamento e caminhada ou 

corrida com intensidade de 65% a 70% da frequência cardíaca, por aproximadamente 

40 minutos. Após as 8 semanas de treinamento os avaliadores observaram a 

diminuição nos sintomas da RA, redução do fluxo nasal e pico de fluxo inspiratório 

nasal em ambos os grupos de intervenção. O estudo mostrou que o treinamento 

aeróbico tem um efeito benéfico em pacientes com RA. 

Prossegger et al. (2019), afirmaram que os exercícios moderados  podem 

melhorar a inflamação alérgica das vias aéreas e qualidade de vida em pacientes que 

sofrem com os sintomas da RA. Os autores avaliaram 40 participantes acima de 18 

anos de idade, 18 participantes do grupo de exercícios e 22 participantes do grupo 

controle, todos passaram por uma aula com um fisioterapeuta sobre doenças 
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respiratória e foram divididos em dois grupos: de exercícios de inverno   em um 

período de 10 dias e o outro grupo mantiveram sua rotina diária pessoal com níveis 

mais elevados de poluição do ar e menos exercícios. Os exercícios para o grupo de 

estudo foram compostos por caminhadas, caminhadas com raquetes de neve guiadas 

por um GPS de 3 a 5 horas, e sessões de esqui durante todo dia. Os resultados deste 

estudo demonstraram que os exercícios de inverno ao ar livre em temperaturas 

moderadamente frias em nível de altitudes têm um efeito benéfico sobre a inflamação 

alérgica das vias aéreas em pacientes com RA em ambos os grupos. O programa de 

10 dias de exercícios reduziu a inflamação alérgica e podem ser recomendados para 

pacientes com bom controle da doença. 

Além dos exercícios aeróbicos para o controle da sintomatologia da RA outros 

exercícios também têm mostrado sua eficácia no controle das inflamações alérgicas, 

dentre eles, os exercícios aquáticos conhecidos como terapia de piscina ou 

hidroterapia. 

Janyacharoen et al. (2015), avaliaram 26 pacientes com RA com idade acima 

de 18 anos, foram divididos em dois grupos onde realizaram exercícios aquáticos no 

departamento de fisioterapia. Os exercícios consistiram em 30 minutos de exercícios 

3 vezes por semana durante 6 semanas e foi composto por aquecimento, exercícios 

e relaxamento. Após 6 semanas de exercícios aquáticos os dados mostraram os 

benefícios de exercícios aquáticos no pico de fluxo nasal inspiratório em pacientes 

com RA, houve menor estimulação no sistema nervoso autônomo, essa melhora 

induziu a glândula mucosa do nariz reduzir a secreção melhorando a coriza nasal.  

Alyasin et al. (2016), através de práticas integrativas e complementares em 

fisioterapia apontam a fototerapia eficaz para o tratamento da RA. Foram avaliados 

69 pacientes com RA persistente moderada a grave, divididos em dois grupos: 

fototerapia e placebo. O grupo placebo recebeu somente luz visível e o de fototerapia 

com Rhinolight, a luz emitida consistia em mais de 70% de luz visível e 25% de UV-A 

e menos de 5% de luzes UV-B e foi emitida através de um cabo de luz especial na 

superfície tratada, no período de 2 a 3 minutos. Cada cavidade nasal foi irradiada 3 

vezes por semana durante 2 semanas. A fototerapia foi eficaz na melhora da 

qualidade de vida geral dos pacientes com redução dos sintomas clínicos da RA, além 

de reduzir o número de células inflamatórias e o nível de medidores da RA, portanto, 

a fototerapia foi um procedimento terapêutico eficaz para o tratamento da RA. 
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As doenças alérgicas têm afetado centenas de pessoas, Brzek et al. (2019) 

relatam que outro problema epidemiológico que afeta uma proporção significativa de 

crianças e jovens são os problemas posturais do corpo, as crianças e adolescentes 

desde os mais jovens escolhem formas sentadas de passar o tempo livre em frente 

de computadores ou tv. A mobilidade passiva torna-se a causa do desequilíbrio 

muscular, que pode ser um fator de risco para anormalidades na postura corporal. 

Aconselham que pelo menos 30 minutos de atividade física moderada é um bom 

estimulo para o desenvolvimento da criança não só em termos posturais mas em todas 

as áreas. As alterações posturais relacionadas a RA foram observadas por Neiva et 

al. (2018) que descreveram que o estreitamento do espaço aéreo faríngeo levaria a 

projeção frontal da cabeça causando alterações posturais devido problemas alérgicos. 

Almeida et al., (2019), descrevem que a respiração nasal é muito importante se 

comparada à do adulto, a respiração nasal na criança auxilia no crescimento dos 

ossos centrais de face e na organização funcional de toda a musculatura relacionada 

à respiração e a mastigação. Além disso, a respiração oral exige diversas adaptações 

musculares e posturais para se adequar a uma nova forma de respirar, mastigar e até 

mesmo de deglutir os alimentos. 

O uso de terapias complementares como uma adjuvante à terapia 

medicamentosa também pode ser observado como potencial no caso da acupuntura 

que pode trazer benefícios para a saúde de uma população alérgica. 

Cao et al. (2014) avaliaram 120 casos de pacientes com RA em três grupos, 

sendo: I) acupuntura, II) acupuntura + medicação (loratadina 10 mg – 1x/dia por 30 

dias) e III) estimulação com força tripla (agulhamento forte, ventosa e moxa – 1x/dia 

nos primeiros três dias e depois uma vez cada dois dias). Os pontos de acupuntura 

centraram-se em Dazhui (GV14), Fengchi (GB20), Baichui (GV20) e Yintang (GV29) 

uma vez ao dia. O tratamento teve duração de 10 dias e foi observado após 6 meses 

do término do tratamento, diminuição dos sintomas como prurido nasal, obstrução 

nasal, espirros, rinorreia nos três grupos, entretanto, o grupo de força tripla obtiveram 

os melhores resultados no tratamento da RA e mostrou maior controle da 

sintomatologia a longo prazo. 

Sun et al. (2016) apontam a segurança e eficácia do uso da agulha aquecida 

para RA, no estudo 98 pacientes entre 18 à 60 anos com RA fizeram 12 sessões de 

agulhamento quente por 4 semanas e acompanhamento adicional de 6 meses. Os 
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participantes foram divididos em dois grupos:  um recebeu o agulhamento quente na 

qual as agulhas foram inseridas nos pontos de acupuntura e retiradas em 30 minutos 

com paciente sentado e o outro grupo recebeu somente a medicação loratadina 10 

mg/dia por 4 semanas consecutivas. O estudo demonstrou que o grupo de 

agulhamento obteve alcance mais persistente para a melhora da RA reduzindo os 

sintomas e melhorando a qualidade de vida. 

Mi et al. (2018) que também avaliou a acupuntura 2 vezes por semana durante 

4 semanas em 61 pacientes com idade de 18 à 65 anos com RA moderada a grave, 

sendo os participantes divididos nos grupos: acupuntura real (tratamento) e o outro 

com acupuntura simulada (efeito placebo). As agulhas foram inseridas no arco 

zigomático e entre o processo coronóide e côndilo mandibular, paciente na posição 

sentada com duração de 5 minutos. O resultado obtido pela acupuntura foi eficaz no 

tratamento da RA, pois reduziu os sintomas nasais, e melhoraram a qualidade de vida 

e tiveram redução na dose de medicamentos. Ao estimular o local da aplicação a 

acupuntura diminuiu a sensibilidade dos nervos sensoriais nasais, equilibrou o sistema 

nervoso autônomo, diminuiu a sensação do sistema nervoso central e atenuou a 

hiperresponsividade nasal geral.  

Desta forma, a acupuntura pode ser promissora no uso em RA, sendo uma 

forma de terapia que estimula pontos através da inserção de agulhas filiformes e que 

poderiam melhorar os distúrbios respiratórios, função pulmonar e ser aplicada como 

um complemento aos medicamentos convencionais (LIU et al., 2020). Chen et al. 

(2016), destaca que a acupuntura pode melhorar a função do sistema imunológico 

dos pacientes e ter um efeito considerável que pode inibir reações alérgicas, ativar 

sua função de sistema de defesa e o tônus muscular brônquico do paciente é reduzido. 

Scadding (2015) descreve que a RA geralmente faz parte de um processo inflamatório 

sistêmico associado a outras condições inflamatórias, e um bom controle da RA pode 

facilitar o manejo dos sintomas alérgicos. 

Uma das lacunas mais importantes no tratamento da RA, segundo Butz et al. 

(2018), é a falta do reconhecimento dos sintomas de alergia. É importante explorar 

essa discordância já que muitas vezes a asma e a RA tem processos inflamatórios 

interrelacionados no trato respiratório superior e inferior e podem trazer confusão na 

anamnese. O aumento da secreção nasal associada a RA pode resultar na liberação 

de mediadores inflamatórios nas vias aéreas inferiores. Além disso, o edema da 
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concha nasal pode resultar na inalação direta e substâncias irritantes, alérgenos e ar 

frio causando broncoconstrição, esses fatores explicam a alta associação entre a RA 

e a asma mal controlada.  Doenças crônicas infantis e manifestações clínicas trazem 

limitações funcionais e comprometimento das dimensões e sociabilidade, nesse 

ambiente o fisioterapeuta pode estabelecer cuidados da saúde e favorecer a atenção 

integral e desenvolver um trabalho de prevenção que possa atender a todos que 

necessitam de estratégias diferenciadas e acolhimento. Afirmam ainda que uma 

criança com doença crônica complexa apresenta diversos aparelhos e sistemas 

comprometidos, nessa perspectiva se torna urgente a abordagem multiprofissional, 

com destaque para a ação sinérgica de fisioterapeutas (MADUREIRA et al., 2019). 

O fisioterapeuta pode auxiliar no diagnóstico funcional respiratório destes 

pacientes, corroborando para uma prática mais interprofissional, proporcionando 

melhoras na capacidade funcional, na qualidade de vida e nos sintomas relacionados 

às doenças.  

 

4 CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que a terapia medicamentosa é fundamental para o controle da 

exacerbação da doença, entretanto, pode haver efeitos colaterais com seu uso. 

Poluentes são fatores que exacerbam a doença e os moradores urbanos estão mais 

propensos ao desenvolvimento de doenças respiratórias alérgicas.  Buscar formas 

alternativas no controle da RA é primordial e a fisioterapia pode contribui neste 

processo seja pelos métodos convencionais de reabilitação por meio dos exercícios 

aeróbicos ou pelas terapias complementares e integrativas na fisioterapia que 

evidenciam melhora no desempenho escolar, qualidade do ciclo circadiano do sono e 

função da cognitiva.  

Contudo ainda são poucos os estudos relacionados a reabilitação em pacientes 

com RA, uma avaliação mais detalhada pode garantir que os pacientes que sofrem 

com os sintomas da RA recebam tratamento adequado, podendo minimizar a carga 

dos sintomas e levar a um aumento na qualidade de vida. 
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FISIOTERAPIA NO DESMAME DA VENTILAÇÃO MECÂNICA DO PACIENTE 

CLÍNICO: REVISÃO SISTEMÁTICA 

 

Jaqueline Gonçalves de Almeida13 
Elton Dias Pinheiro14 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A ventilação mecânica é uma técnica utilizada dentro das Unidades 
de Terapia Intensiva. Considera-se difícil o desmame, quando o paciente apresenta 
uma ou mais falhas na extubação ou quando é realizado o início do desmame e não 
há como concluir o processo. Entre os principais objetivos da VM estão a manutenção 
de trocas gasosas para que haja diminuição do trabalho ventilatório, até que o estado 
clinico que decorreu da utilização da VM seja compensada ou resolvida. OBJETIVOS: 
analisar as técnicas e relatos trazidos pelos escritores, visando qual a melhor 
estratégia para reduzir tempo de VM e as formas mais eficientes para realizar o 
desmame. MATERIAIS E METODOS: Trata-se de uma revisão sistemática, utilizando 
as plataformas Pedro, Pubmed e Scielo, selecionando artigos de 2014 a 2020. As 
palavras chaves foram: Weaning and mechanical ventilation, mechanical ventilation 
and parameters, desmame da ventilação mecânica e fisioterapia and desmame. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Analisou-se os índices preditivos mais utilizados para 
desmame, a utilização dos sedativos em relação ao tempo de desmame, a 
comparação dos testes de respiração espontânea, os métodos utilizados para diminuir 
o tempo e a permanência da VM e quais as complicações geravam falhas no 
desmame. CONCLUSÃO: Os índices preditivos para o desmame auxiliam os 
profissionais na tomada de decisão para o desmame, em que a maioria dos autores 
relatam que para realização do TRE é utilizado o modo ventilatório PSV. Colocando a 
disfunção cardíaca como uma das maiores ocorrências para falha do desame.  
 
Palavras-Chave: Desmame precoce. Fisioterapia. Desmame do respirador. 
Ventilador Mecânico.  

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Mechanical ventilation is a technique used within Intensive Care 
Units. Weaning is considered difficult, when the patient shows one or more extubation 
failures or when weaning starts and there is no way to complete the process. Among 
the main objectives of MV are the maintenance of gas exchange so that there is a 
decrease in ventilatory work, until the clinical condition that resulted from the use of 
MV is compensated or resolved. OBJECTIVES: to analyze the techniques and reports 
brought by the writers, aiming at what is the best strategy to reduce MV time and the 
most efficient ways to carry out weaning. MATERIALS AND METHODS: This is a 
systematic review, using the Pedro, Pubmed and Scielo platforms, selecting articles 
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from 2014 to 2020. The key words were: Weaning and mechanical ventilation, 
mechanical ventilation and parameters, weaning from mechanical ventilation and 
physiotherapy and weaning. RESULTS AND DISCUSSION: The most used predictive 
indexes for weaning, the use of sedatives in relation to the time of weaning, the 
comparison of spontaneous breathing tests, the methods used to decrease the time 
and permanence of MV and the complications were analyzed. generated failures in 
weaning. CONCLUSION: Predictive indexes for weaning assist professionals in 
making weaning decisions, in which most authors report that the PSV ventilatory mode 
is used to perform the SBT. Placing cardiac dysfunction as one of the greatest 
occurrences for failure of the weaning. 

 

Keywords: Early weaning. Physiotherapy. Weaning from the Respirador. Mechanical 
Ventilation.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A ventilação mecânica é uma técnica muito utilizada dentro das Unidades de 

Terapia Intensiva (UTI’s), sendo um dos métodos mais fundamentados em evidências 

cientificas. O processo para remoção da ventilação mecânica invasiva (VMI) ocupa 

aproximadamente cerca de 40% de todo o tempo do suporte ventilatório, 

caracterizando certa dificuldade, tanto para o profissional, quanto ao paciente. Quanto 

mais difícil for remover o paciente do suporte ventilatório, maiores podem ser as 

complicações, podendo prolongar as internações hospitalares, aumentando assim 

custos ou mortalidade, afetando diretamente a qualidade de vida do indivíduo, o que 

há um grande interesse para a diminuição da permanecia em ventilação mecânica 

invasiva (SÁNCHEZ-MACIÁ et al., 2019).  

A maior permanência nas UTI’s em VMI, além de acarretar em um maior 

aumento de custos, associa-se diretamente a um elevado índice de mortalidade, 

sendo benéfico o uso de estratégias que acelerem a retirada da prótese ventilatória o 

mais breve possível, assim que o paciente apresentar sinais de estabilidade e 

recuperação. A internação de um paciente em estado crítico na UTI varia cerca de 2 

a 13 dias, dependendo da gravidade do caso e do perfil de cada indivíduo 

(BARCELLOS; CHATKIN, 2020).  

São vários os benefícios da ventilação mecânica (VM), mas há uma grande 

associação as múltiplas complicações devido ao seu uso prolongado, como danos 

pulmonares, lesão de vias áreas e risco de pneumonia associada a ventilação 

mecânica. Por isso há um grande interesse para que seja interrompida a ventilação 
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mecânica o mais breve possível. Mas este processo só pode ser concluído se o 

indivíduo conseguir manter uma ventilação apropriada (ORTEGA et al., 2017). 

Considera-se difícil o desmame quando o paciente apresenta uma ou mais 

falhas na extubação. Quando é realizado o início do desmame e não há como concluir 

o processo, mesmo o paciente cumprindo os requisitos para retirada do suporte 

ventilatório. A remoção do paciente da ventilação mecânica pode estar associada há 

uma recuperação precoce, resultando em custos menores no tratamento na unidade 

de terapia intensiva. Antes de iniciar este processo deve-se analisar se o motivo que 

levou o paciente a ventilação mecânica já está resolvido e avaliar se o quadro do 

mesmo é estável, pois apesar do agente primário ser a insuficiência respiratória, a 

falha no desmame poderá acontecer por condições como alterações da condição 

mental, instabilidade hemodinâmica, distúrbios eletrolíticos, sobrecarga de volumes e 

desiquilíbrios do sistema acidobásico (ORTEGA et al., 2017). 

Entre os principais objetivos da VM estão a manutenção de trocas gasosas para 

que haja diminuição do trabalho ventilatório, até que o estado clinico que decorreu da 

utilização da VM seja compensada ou resolvida. E para que isto ocorra de maneira 

correta o paciente e o ventilador devem estar em uma sincronia adequada.   

O modo VCV (ventilação controlada a volume) está associada as asssincronias 

resultantes de fluxo ou volume corrente inadequados. Os modos PSV e PCV 

(ventilação com a pressão controlada) estão associados a modos em que o fluxo e o 

volume podem variar de acordo com maior ou menor esforço do indivíduo, o que pode 

melhorar o conforto.  

Para o desmame da ventilação mecânica temos os modos PAV (ventilação 

proporcional assistida) e NAVA (ventilação assistida neurologicamente ajustada). Nos 

modos PAV e NAVA a força nas vias aéreas tem alterações proporcionais ao esforço 

realizado pelo paciente, sendo que no modo NAVA o apoio inspiratório é coincidente, 

onde há inserção de um cateter esofagogástrico pelo nariz, já o modo PAV, mais 

especificamente no PAV +, o apoio inspiratório é ajustado ao trabalho respiratório 

efetivado pelo indivíduo, com aplicações de micropausas no final da inspiração 

(HOLANDA et al., 2018).  

Nos previsores para obter sucesso em um desmame estão o índice de 

respiração rápida e superficial (IRRS ou Índice de Tobin), onde divide-se a frequência 

volume corrente (VC) pela respiratória (Fr), sendo este um método muito utilizado por 
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ser de fácil interpretação e aplicabilidade. Um índice preditivo para desmame descrito 

por Yang e Tobin no ano de 1991, avalia a mecânica respiratória através do volume 

corrente e a frequência respiratória mensurando-se em uma respiração espontânea 

por 60 segundos conectado a um ventilômetro antes do teste de respiração 

espontânea (TRE). Os valores menores que 105ciclos/l predizem um sucesso no 

procedimento de desmame (SOUZA; LUGON, 2015). 

Os pacientes que necessitam da ventilação mecânica, antes da retirada da 

mesma passam por uma avaliação chamada de teste de respiração espontânea 

(TRE). Os modos mais comuns do TRE são a ventilação por tubo T e a ventilação 

com suporte pressórico (PSV), que tem uma duração de 30 minutos a duas horas. 

Uma técnica estatística sugeriu que O TRE é o método mais ideal para avaliar se o 

paciente está pronto para o desmame, sendo que outra estatística avaliou que o PSV 

traz taxas mais altas de desmames bem-sucedidos que o TRE-T (SUBIRÀ et al., 

2019). 

Em pacientes internados nas UTI’s quando há uma falha na extubação é 

necessário realizar uma reintubação. Nos últimos tempos investe-se em estudos que 

relatem os melhores preditores para realização do desmame, para que de maneira 

geral diminuía as taxas de falha para desmamar o paciente (KUTCHAK, et al., 2017).  

Os objetivos desta revisão bibliográfica foram analisar as técnicas e relatos 

trazidos pelos escritores dos artigos, visando qual a melhor estratégia para redução 

do tempo de ventilação mecânica e quais são as formas mais eficientes para realizar 

o desmame da ventilação mecânica. 

Os objetivos específicos foram examinar as associações dos índices preditivos 

para desmame, analisar o resultado do uso de sedativos em relação ao tempo de 

desmame da VM, comparar a utilização dos testes de respiração espontânea em Tubo 

T X PSV, analisar os métodos utilizados para diminuir o tempo e a permanência da 

ventilação mecânica e analisar a falha de desmame no paciente clínico. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

Trata-se de uma revisão sistemática sobre o desmame da ventilação mecânica, 

onde utilizou-se de artigos publicados entre os anos de 2014 a 2020. A busca dos 

artigos foi no período do início do mês de abril ao final do mês de maio, onde teve 
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como os bancos de dados utilizados as plataformas Scielo, Pedro e Pubmed, em que 

os termos utilizados para busca foram: Weaning and mechanical ventilation, 

mechanical ventilation and parameters, desmame da ventilaçao mecanica e 

fisioterapia and desmame. 

Foram selecionados para realizar esta revisão sistemática um total de 31 

artigos. Sendo colocado 12 artigos randomizados como exigência, em que selecionei 

14 ensaios clínicos randomizados para esta revisão. Os artigos randomizados 

deveriam cumprir os critérios de qualis igual ou superior a B2 e fator de impacto (FI) 

maior que 1 (um). Utilizou-se a escala dos critérios de Jadad para avaliação dos 

artigos, onde a pontuação deveria ser igual ou superior a 3 (três). A escala de Jadad 

soma um total de 0 a 5 pontos de três perguntas: se há descrição da randomização; 

se há descrição dos vendamentos e se há descrição de perdas, sendo que nas duas 

primeiras alternativas é somado mais um ponto se apropriado, ou menos um ponto se 

não apropriado. Outra escala utilizada para pontuar os artigos foi a Escala de Pedro, 

com pontuação maior ou igual a 6/10, sendo que este valor já estava presente na base 

de dados Pedro quando se realizava a pesquisa dos artigos.  

Os outros 18 artigos deveriam cumprir apenas um dos critérios, enquadrando-

se em um qualis igual ou superior a B2 ou a um fator de impacto acima de 1.  

Para compor os resultados foram selecionados 15 artigos, onde os mesmos 

foram selecionados a partir dos objetivos específicos traçados para esta revisão 

sistemática. Para a discussão foram selecionados artigos que tinham relação com o 

resultado. 

Os critérios de inclusão foram artigos publicados a no mínimo cinco anos, que 

se enquadrassem nos critérios do qualis, FI e as escalas Jadad e Pedro, e que 

trouxessem relatos, métodos e técnicas sobre o desmame da ventilação mecânica.  

Os critérios de exclusão foram artigos publicados a mais de cinco anos, com 

critérios inferiores aos propostos, apenas resumos, que não se enquadrassem no 

tema, e que que trouxessem relatos com menores de 18 (dezoito) anos.  

Foram encontrados 7.996 artigos nas plataformas, sendo excluídos no total 

7.966, por não se enquadrarem no tema proposto, mantendo a revisão bibliográfica 

com 31 artigos. 
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Figura 1 – Fluxograma  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020) 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Quadro 1 – Resultados  
AUTOR/ANO OBJETIVO AMOSTRA INTERVENÇÃO RESULTADOS 

Souza e Lugon /2015 Calcular o índice de 
respiração rapida e 
superficial tradicional 
com o IRRS nos 
parametros de VM 

109 Estudo observacional 
prospectivo. O IRRS 
foi randomizado pelos 
dois métodos, 
comparando os 
valores dos dois 
métodos utilizados. 

Os dois meios 
utilizados do IRRS 
para o desmame 
demonstram utilidade 

Gaudry, et al/ 2017 Analisar a utilização da 
loxapina como 
influenciador na 
duração no desmame 
da VM  

102 Dividido em grupo 
placebo e 
randomizado, 
pacientes aptos 
agitados recebiam a 
loxapina ou 
aleatoriamente  

Não houve 
diminuição no tempo 
de desmame 

Hetland, et al/2017 Analisar a intervenção 
musical, exposição a 
sedativos para iniciar o 
desmame e seu tempo 
de duração 

307 Estudo randomizado, 
em que utilizou-se 
uma escala visual 
para ansiedade e 
sedativos através de 
um score. 

Estudos sobre este 
assunto devem ser 
realizados para um 
melhor entendimento 
desses fatores 

Teixeira, et al/2015 Avaliar o teste de 
respiração espontanea 
no modo PAV, PSV e 
tubo T. 

160 Estudo randomizado, 
separado em grupo 
PAV, PSV ou tubo T 
para análise com 
relação ao TRE. 

O modo PAV é uma 
alternativa apropriada 
para uso do TRE. 

Subira, et al /2019 Avaliar o TRE com 30 
minutos de pressão de 
suporte x TRE em 2 
horas de ventilação em 
T. 

1.153 Individuos 
randomizados, 
submeteram-se a um 
TRE de 2 horas ou 
TRE de 30 minutos 
utilizando suporte 
pressorico de 8cm 
H20 

Individuos que 
permanecerm em 
TRE por 30 minutos 
tiveram taxa de 
sucesso na 
extubação  

Pellegrini, et al/2018 Comparar o TRE em 
relação ao uso do Tubo 
T e modo PSv 

190 Individuos foram 
randomizados, sendo 
30 minutos em PSV 
ou tubo T a 10cm H20 

O TRE em modo PSV 
é mais eficiente em 
pacientes enfermos 

McCaughey, et al/ 2019 Avaliar o programa de 
treinamento do FES 
abdominal em 
indivíduos críticos em 
VM 

20 Os indivíduos foram 
divididos em grupo 
ativo e controle para 
aplicação do FES, 
durante 30 minutos, 2 
vezes por dia por 5 
dias. 

O grupo ativo 
permaneceu menos 
tempo em VM 

Machado et al/ 2017 Avaliar o exercício 
passivo no 
cicloergômetro, 
associado a fisioterapia 
convencional em 
relação ao tempo de 
internação dos 
pacientes. 

38 Estudo randomizado, 
dividido em grupo 
controle, em que 
realizou fisioterapia 
convencional e grupo 
de intervenção, que 
utilizou fisioterapia 
convencional e 
cicloergômetro. 

Não houve diferença 
significativa em 
relação ao tempo de 
VM e internação na 
UTI dos indivíduos 
entre os grupos.  
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AUTOR/ANO OBJETIVO AMOSTRA INTERVENÇÃO RESULTADOS 

Perkins et al. /2018 Analisar individuos com 
dificuldade no 
desmame, em relação 
ao desmame com 
extubação precoce.    

364 Estudo randomizado, 
dividido em  dois 
grupos, protocolo de 
extubação para 
ventilação não 
invasiva e protocolo 
padrão 

O grupo de 
extubação com 
auxílio da ventilação 
não invasiva 
facilitadora, 
necessitou de menos 
tempo de ventilação 
invasiva.   

Taniguchi et al. /2015 Analisar o desmame 
realizado por 
fisioterapeutas com o 
desmame SmartCare 

70 Estudo randomizado, 
em que dividiu-se 
duas amostras de 35 
participantes, um 
grupo sendo 
desmamado de 
maneira convencional 
e outro utilizando 
smartcare 

O protocolo realizado 
por fisioterapeutas 
diminui o tempo de 
desmame em relação 
ao sistema 
automático, pois 
analisa-se as 
dificuldades de cada 
indivíduo 

Roche-Campo et al  
2018 

Avaliar o ciclo cardíaco 
durante o desmame. 

67 Estudo randomizado 
controlado, em que 
utilizou-se a 
ecocardiografia 
realizada para 
avaliação do ciclo 
cardiaco no começo 
do desmame  e fim da 
tentativa de 
desmamar 
consecutivamente. 

A função diastólica 
isolada teve 
associações a um 
desmame prolongado 
e o comprometimento 
do relaxamento do 
ventrículo esquerdo, 
podendo ser 
considerado um 
preditivo para falha 
no desmame.  

Shin, et al. /2017 Avaliar os preditores de 
falha de desmame em 
indivíduos submetidos a 
VMP 

127 Revisão retrospectiva 
das características 
laboratoriais e clinicas 
de indivíduos que 
permaneceram em 
VM por um tempo 
superior a 21 dias. 

Causas respiratórias 
e alto índice no score 
SOFA no 21º dia de 
VM pode predizer 
falha no desmame. 

Theerawit, et  al. 2018 Analisar parâmetro 
ultrassonográficos de 
função diafragmática 
em relação aos 
preditores de desmame 

68 Recrutamento de 
indivíduos que 
necessitavam de VM, 
utilizando a 
ultrassonografia e 
preditores como 
TPIAdia, fração de 
espessamento do 
diafragma, diferença 
de DT e amplitude 
respiratória no final de 
um TRE. 

A amplitude 
inspiratória de pico de 
diafragma (TPIdia) 
demonstrou ser um 
preditor de sucesso 
no desmame da VM.  

Dubo, et al. /2019 Analisar alterações da 
pressão venosa central 
(PVC), relacionando a 
falha no desmame após 
um TRE. 

204 Indivíduos foram 
submetidos a um teste 
de TRE, incluindo 
avaliação as cegas de 
PVC e dois minutos 
após o teste de TRE. 

Ao aumentar a PVC 
em que já se iniciou 
um TRE pode resultar 
em risco para falha 
de extubação.  

Li; Zhan e Wang /2016 Analisar o desfecho de 
indivíduos submetidos a 
ventilação mecânica 
prolongada 

157 Estudo prospectivo, 
realizado em um 
hospital na China por 
28 dias consecutivos.  

A idade e disfunção 
cardíaca crônica são 
fatores significantes 
para falha no 
desmame da VM.  

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

 



 

139 
Práticas em fisioterapia sob o prisma das revisões sistemáticas (ISBN: 978-65-88712-06-1) 

3.1 EXAMINAR AS ASSOCIAÇÕES DOS ÍNDICES PREDITIVOS PARA DESMAME 

 

A utilização dos índices preditivos para o sucesso no desmame pode reduzir 

falhas no processo ou complicações de reintubação, avaliando diferentes tipos de 

função da mecânica pulmonar. Participaram do estudo 109 pacientes, sendo 65 

desmamados com sucesso, 36 foram a óbito e cerca de 10,7 % de reintubação. Os 

parâmetros avaliados foram o cálculo do índice de Tobin, Fr/Vt. (SOUZA; LUGON, 

2015).  

Segundo Lopes et al. (2017) utilizasse os índices preditivos para realização do 

desmame da ventilação mecânica em casos que se considera difícil de desmamar o 

paciente, nestes estão inclusos o índice de respiração rápida e superficial (IRRS), 

pressão inspiratória máxima (PImáx) e pressão expiratória máxima (PEmáx), pois a 

utilização destes índices podem diminuir o tempo de VM do indivíduo. A VM 

prolongada é algo comum para pacientes que estão em estado crítico, e representa 

um maior consumo substancial de recursos dentro da unidade de terapia intensiva 

(UTI), leitos, além da questão emocional e financeira depositada sobre os familiares 

(MUZAFFAR, et al., 2017). Ortega et al., (2017) aponta que a interrupção da VM o 

mais breve possível auxilia na proteção das vias aéreas, desde que o paciente consiga 

manter uma ventilação espontânea. Há vários índices utilizados para realização do 

desmame da VM, sendo o IRRS bem conhecido e utilizado. A pressão inspiratória 

máxima vem sido utilizada para avaliação do esforço respiratório, porém demonstra 

um baixo índice para realização do desmame pela questão de uma baixa reprodução 

entre diversos ventiladores e pacientes. A utilização da VM prolongada as vezes se 

faz necessária, acarretando em custos e riscos maiores de complicações ao indivíduo. 

Para realização do desmame deve-se levar em conta vários preditores, não apenas o 

julgamento clínico, o que auxiliaria na tomada de decisão. Entre os preditores que 

demonstram resultados significantes para o desmame estão o volume minuto (vm), 

força inspiratória negativa (NIF), pressão inspiratória máxima (PIM), complacência 

estática (Cstat), frequência respiratória, índice de oxigenação e pressão, sendo mais 

utilizado o índice de Tobin (SILVA, et al., 2015). 
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3.2 ANALISAR O RESULTADO DO USO DE SEDATIVOS EM RELAÇÃO AO TEMPO 

DE DESMAME DA VM  

 

No estudo Gaudry et al. (2017) coloca que a agitação é um desfecho que ocorre 

com grande frequência dentro da UTI. Analisou-se uma amostra de 87 pacientes, 

sendo separado 48 indivíduos no grupo loxapina e 39 no grupo placebo. Em relação 

ao grupo placebo, o que utilizou a loxaprina permitiu melhor controle da agitação 

durante o desmame da VM, embora não tenha afetado o tempo de duração do 

desmame. Entretanto, no estudo de Hetland et al. (2017) aponta que o desmame da 

VM necessita de um maior esforço respiratório, o que pode ocasionar aumento da 

ansiedade, aumento o tempo da VM. Analisou uma amostra de 307 pacientes em que 

se utilizou associações preditivas de música, ansiedade e exposição a sedativos para 

testes de desmame, em que o estudo trouxe resultados em que estes preditivos não 

influenciaram a duração dos testes de desmame da VM.  

A analgesia e sedação estão presentes nos tratamentos dos pacientes críticos, 

estando a sedação associada a um maior tempo de ventilação mecânica, maior tempo 

de permanência dentro das UTI’s e um maior índice de mortalidade. Pacientes que 

estão em ventilação mecânica que recebem os sedativos no período noturno podem 

ter um atraso na extubação em relação ao período diurno. Uma maior administração 

de sedativos a noite em relação ao dia ainda não está definida, sendo que os autores 

correlacionam com a questão de sono do indivíduo, mudança de plantão e 

configurações do ventilador (MEHTA et al., 2016).  

 

3.3 COMPARAR A UTILIZAÇÃO DOS TESTES DE RESPIRAÇÃO ESPONTÂNEA 

EM TUBO T X PSV 

 

Segundo Teixeira et al. (2015), a falha no desmame da VM pode aumentar a 

permanência do indivíduo na UTI, acarretando em complicações associadas a VM, 

sendo o teste de respiração espontânea (TRE) um método para avaliação do 

desmame. O estudo randomizado envolveu uma amostra de 160 participantes, 

distribuídos entre grupos PAV, PSV ou Tubo T, sendo concluído que o PAV é uma 

alternativa apropriada em relação os modos Tubo T e PSV para o uso do TRE. No 

estudo realizado por Subirà et al. (2019) inclui dois grupos randomizados, sendo 578 



 

141 
Práticas em fisioterapia sob o prisma das revisões sistemáticas (ISBN: 978-65-88712-06-1) 

indivíduos para um TRE com tubo T e 575 para TRE de 30 minutos com PS 8cmH20 

–PSV. Tendo como resultado uma taxa maior de sucesso na extubação bem-

sucedidas no grupo PSV. Em uma amostra de 190 pacientes randomizados, 99 

participaram do grupo Tubo T e 91 do grupo PSV, sendo que o estudo demonstrou 

que o TRE no PSV pode ser mais eficiente em pacientes mais enfermos (PELLEGRINI 

et al., 2018). 

O desmame precoce da VM traz benefícios relevantes para cada paciente, 

sendo que o processo de falha no desmame acarreta em uma maior duração da VM, 

assim como maior tempo de internação e mortalidade dentro da UTI. O teste de 

respiração espontânea é um teste sem o uso da VM em que se utiliza a respiração 

ambiente do indivíduo antes da extubação, em que avalia-se o risco de desmame do 

paciente, pois quando o processo de desmame é falho os resultados são 

consequências adversas, como a extubação com reintubação de emergência, 

acarretando em grandes riscos aos pacientes (DUBO et al., 2019). O desmame da 

VM é o processe em que de maneira gradual retira-se o paciente do ventilador e tira-

se o tubo endotraqueal. A realização do desmame pode representar cerca de 42% de 

todo tempo que o indivíduo permanece em VM, durante o TRE pode acontecer um 

aumento do esforço cardíaco e de oxigênio no miocárdio, sendo recomendado a 

utilização da radiografia de tórax para uma melhor análise e confirmação dos casos 

clínicos (ANTÔNIO et al., 2017).  

 

3.4 ANALISAR OS MÉTODOS UTILIZADOS PARA DIMINUIR O TEMPO E A 

PERMANÊNCIA DA VENTILAÇÃO MECÂNICA 

 

Perkins et al. (2018) coloca que cerca de um terço dos pacientes necessita de 

mais de uma tentativa de TRE e tem um desmame difícil. Em seu estudo randomizado 

recrutou-se uma amostra de 364 indivíduos, divididos em dois grupos, sendo que o 

grupo de extubado com auxílio da ventilação não invasiva facilitadora, necessitou de 

menos tempo de ventilação invasiva. No estudo de McCaughey et al. (2019), 

intervenções que fortalecem a função respiratória durante a VM tendem a reduzir o 

tempo da mesma. No estudo realizado a amostra foi de 20 indivíduos, em que foi 

dividido em grupo ativo e controle, sendo que o grupo ativo recebeu eletroestimulação 

FES e teve menor tempo de duração e permanecia da VM e UTI. Machado et al. 
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(2017), aponta em seu estudo que os pacientes em estado crítico têm uma maior 

permanência dentro das UTI’s, predispondo de complicações associadas a falta de 

mobilidade ao leito. Utilizando uma amostra de 38 pacientes, divididos em grupo 

controle e de intervenção avaliou-se a fisioterapia convencional e exercícios passivos 

de ciclorgômetro, demonstrando que houve aumento da força muscular no grupo de 

intervenção, não observando altercações no tempo de VM e UTI. Como o processo 

de desmame envolve grande complexidade, a utilização de computadores favorece 

que os protocolos sejam adotados com segurança. Em uma amostra de 70 indivíduos, 

sendo dois grupos de 35 participantes. O protocolo realizado por fisioterapeutas 

diminui o tempo de desmame em relação ao sistema automático, pois analisa-se as 

dificuldades de cada indivíduo (TANIGUCHI et al., 2015).  

Indivíduos internados nas UTI’s desenvolvem certo grau de fraqueza muscular, 

assim como o repouso prolongado afeta diretamente na dependência funcional e 

redução da qualidade de vida. Tendo como consequência uma maior permanência 

dentro da UTI e maior tempo na VM. Quando se associa a fisioterapia convencional 

com um programa de reabilitação multimodal, envolvendo trabalho da força muscular, 

resistência e mobilidade, os pacientes apresentam uma melhora maior em questão de 

desmame da VM, assim como em alta hospitalar (VERCELES et al., 2018). Entretanto, 

Adam et al. (2017) analisou uma revisão sistemática sobre a duração da permanência 

dentro da UTI em ensaios clínicos aleatorizados (ECA), sendo que no estudo realizado 

por Duan et al. (citado por ADAM et al., 2017), o grupo de protocolo teve um menor 

tempo de permanência na UTI. Porém, Luan et al. (citado por ADAM et al., 2017), não 

obteve resultados estatísticos significativos de tempo de permanência em grupos 

progressivos e imediato.  

 

3.5 ANALISAR A FALHA DE DESMAME NO PACIENTE CLÍNICO 

 

Segundo Roche-Campo et al. (2018) uma das falhas no desmame é a disfunção 

cardíaca. O desmame é um processo parecido com as fases ativas de contração e 

relaxamento ventricular, o que se assemelha ao ciclo cardíaco. Em seu estudo utilizou 

a ecocardiografia para avaliar o ciclo cardíaco durante o desmame de 67 pacientes, 

em que se analisou que a função diastólica isolada teve associações a um desmame 

prolongado e o comprometimento do relaxamento do ventrículo esquerdo, podendo 
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ser considerado um preditivo para falha no desmame. No estudo de Theerawit et al. 

(2018) também podemos observar a disfunção diafragmática como uma causa de 

falha no processo de desmame, em que se utiliza a ultrassonografia como preditor 

para um resultado ao desmame. No estudo com uma amostra de 68 indivíduos, 

observou-se que a amplitude inspiratória de pico de diafragma (TPIdia) demonstrou 

ser um preditor de sucesso no desmame da VM. Cerca da metade dos indivíduos 

falham ao desmame devido a disfunção cardíaca. Em questão coloca-se o TRE para 

avaliar o risco de falha de desmame no paciente, observando respostas fisiológicas 

em relação ao aumento da pressão venosa central (PVC) atribuído a descontinuação 

da ventilação com pressão positiva. Em uma amostra de 204 pacientes, 165 foram 

extubados após o TRE, sendo analisado que ao aumentar a PVC em que já se iniciou 

um TRE pode resultar em risco para falha de extubação (DUBO et al., 2019). Segundo 

Shin et al. (2017) para os pacientes que se encontram em uma ventilação prolongada 

(VMP) realizar o processo de desmame é mais difícil e o risco de morte é mais 

elevado. Os autores analisaram os preditores de falha em pacientes na VMP. Em 127 

indivíduos, 41 foram desmamados com sucesso, concluindo que uma pontuação 

elevada na avaliação sequencial da insuficiência orgânica (SOFA) no 21º dia de VM 

pode predizer falha no desmame. No estudo realizado por Li, Zhan e Wahg (2016), de 

157 indivíduos que estavam VMP, 81 permaneceram em VM na UTI. Em 28 dias 

seguidos na UTI, uma pequena quantidade foi desmamada, sendo a idade e disfunção 

cardíaca crônica são fatores significantes para falha no desmame da VM.  

No estudo realizado por Stripoli et al. (2019), a utilização da oxigenoterapia de 

alto fluxo promove uma melhora da oxigenação e diminuiu o trabalho respiratório dos 

pacientes em estado crítico. No que se diz respeito a questão dos pacientes que se 

encontram em alto risco de falha para desmame, a oxigenoterapia na traqueostomia 

não demonstra resultados satisfatórios para o impulso neuro-ventilatório, frequência 

respiratória, troca gasosa ou o trabalho respiratório em relação ao oxigênio após 

desconectar o paciente do ventilador para o alto fluxo. Ortega et al. (2017) aponta em 

seu estudo que a eletromiografia veem se tornando um achado de grande utilidade 

para a avaliação dos pacientes que encontram-se em ventilação mecânica. Pois 

analisa-se a atividade diafragmática de cada indivíduo realizando uma correlação 

entre a atividade mais elevada e a falha de desmame. Bernardes Neto et al. (2019) 

aponta que a fraqueza muscular relacionada com a fraqueza dos músculos 
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respiratórios, acarretando na diminuição da capacidade vital associada a ventilação 

mecânica.  Sendo a falha no desmame muitas vezes está associada a uma fraqueza 

muscular. A aplicação de um protocolo especifico resultam em menores taxas de falha 

no desmame, levando a um sucesso na extubação. 

 

4 CONCLUSÃO  

 

Através da realização desta revisão sistemática pode-se analisar que a 

utilização dos índices preditivos para o desmame auxiliam os profissionais na tomada 

de decisão para desmamar o paciente, assim, obtendo um índice maior de sucesso 

para a técnica, pois, em indivíduos que permanecem por longos períodos em VM a 

complicações associadas ao acarretamento no sistema respiratório, assim como 

motor, sendo que em casos mais extremos pode-se evoluir para o óbito do indivíduo. 

Através da revisão da literatura observou-se que a maioria dos autores relatam o TRE 

como sendo o mais utilizado pelos profissionais para o desmame do paciente, sendo 

de fácil utilização e aplicabilidade, e o modo ventilatório PSV (ventilação com suporte 

pressórico) sendo o mais confortável para o indivíduo.  Colocando que a disfunção 

cardíaca está entre as maiores ocorrências para falha do desame nos pacientes 

internados nas UTI’s. Por fim, pode-se analisar que quanto mais recente for iniciado o 

desmame no paciente, quando o mesmo encontra-se apto, mais rápida será sua 

recuperação e menos complicações serão geradas para seus sistemas.   
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REABILITAÇÃO NA CARDIOPATIA CONGÊNITA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

 

Mariana de Mattos Nassif15 
Jaqueline Sueli Horodeski16 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: As cardiopatias congênitas (CC) podem ser definidas como 
malformações cardíacas que ocorrem no período embrionário, associadas ou não a 
fatores genéticos e/ou alterações cromossômicas. Crianças, adolescentes e adultos 
com CC frequentemente apresentam comprometimento do estado funcional de saúde 
e consequentemente da qualidade de vida. OBJETIVO: Investigar diferentes 
abordagens na reabilitação da cardiopatia congênita. METODOLOGIA: Revisão 
sistemática desenvolvida com artigos publicados no período de 2014 a 2020 nas 
bases eletrônicas PEDro, PubMed e SciELO. A busca foi realizada no período 
compreendido entre março a agosto de 2020, em periódicos nacionais e internacionais 
indexados e especializados na área da saúde, com disponibilidade gratuita para o 
acesso. A qualidade interna dos estudos foi avaliada pelos critérios de elegibilidade 
da escala de PEDro e Jadad, classificados pelo fator de impacto e Qualis. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Intervenções como a adição de uma entrevista 
motivacional, treinamento intervalado de alta intensidade, exercício domiciliar, tele 
reabilitação cardíaca baseada em exercícios e treinamento de atenção plena 
mostraram efeitos positivos sobre os parâmetros fisiológicos da capacidade funcional 
e, portanto, podem ser um complemento útil à terapia clínica atual, minimizando os 
efeitos da doença. CONCLUSÃO: A cardiopatia congênita, além de comprometer o 
desenvolvimento neuropsicomotor de lactentes, tem efeitos negativos na vida de 
crianças e adolescentes, eles apresentam baixa capacidade funcional, mas não são 
completamente sedentários. Os adultos também sofrem com os efeitos da patologia, 
pois tem-se um comprometimento na capacidade de exercício em comparação a 
controles saudáveis. 

 

Palavras-Chave: Adolescente. Cardiopatias Congênitas. Criança. Fisioterapia. 
Qualidade de Vida.  

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Congenital heart disease (CHD) can be defined as cardiac 
malformations that occur in the embryonic period, associated or not with genetic 
factors and / or chromosomal changes. Children, adolescents and adults with WC often 
have impaired functional health and, consequently, quality of life. OBJECTIVE: 
Investigate different approaches in the rehabilitation of congenital heart disease. 
METHODOLOGY: Systematic review developed with articles published from 2014 to 
2020 in the electronic databases PEDro, PubMed and SciELO. The search was carried 
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out in the period from March to August 020, in national and international journals 
indexed and specialized in the health area, with free availability for access. The internal 
quality of the studies was assessed by the eligibility criteria of the PEDro and Jadad 
scale, classified by the impact factor and Qualis. RESULTS AND DISCUSSION: 
Interventions such as the addition of a motivational interview, high-intensity interval 
training, home exercise, exercise-based cardiac rehabilitation and mindfulness training 
showed positive effects on the physiological parameters of functional capacity and, 
therefore, can be an useful complement to current clinical therapy, minimizing the 
effects of the disease. CONCLUSION: Congenital heart disease, in addition to 
compromising the neuropsychomotor development of infants, has negative effects on 
the lives of children and adolescents, they have low functional capacity, but are not 
completely sedentary. Adults also suffer from the effects of the pathology, as there is 
a compromise in their exercise capacity compared to healthy controls. 

 

Keywords: Adolescent. Child. Congenital heart disease. Physiotherapy. Quality of 
Life.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As cardiopatias congênitas (CC) podem ser definidas como malformações 

cardíacas que ocorrem no período embrionário, associadas ou não a fatores genéticos 

e/ou alterações cromossômicas (BARROS; DIAS; NINA, 2014). São uma 

anormalidade na estrutura ou função cardiocirculatória, podendo resultar em morte 

intrauterina, na infância ou na idade adulta (PINTO et al., 2015).  

Estas cardiopatias foram identificadas a partir do século XVII, mediante relatos 

ocasionais que procuravam correlacionar os sintomas clínicos com descobertas de 

autópsia (BELO; OSELAME; NEVES, 2016).  

As malformações congênitas representam a segunda principal causa de 

mortalidade em bebês menores de um ano de idade, sendo as CC as mais frequentes 

e com alta mortalidade no primeiro ano de vida (CATARINO, et al., 2017). Há uma 

prevalência, no Brasil, que varia de cinco a 12 por 1.000 nascidos vivos, 

representando um problema maior de Saúde Pública pelo mundo, sendo a principal 

causa de morte entre malformações congênitas (PATRÍCIA, et al., 2014). 

Alguns fatores de risco podem aumentar a probabilidade da incidência de 

defeitos cardíacos congênitos, como fator materno, histórico familiar, consumo de 

álcool, exposição a toxinas ambientais e infecções (BELO; OSELAME; NEVES, 2016).  

A CC pode impactar no desenvolvimento motor cognitivo e de linguagem dos 

lactentes. Sabe-se que o desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM) pode sofrer 
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influências tanto de fatores biológicos, psicológicos, sociais, quanto ambientais 

(PAULA, et al., 2020). Quando mensurados peso e altura, crianças com CC se 

apresentam abaixo da média normal para a idade, visto a alteração no 

desenvolvimento que as CC causam nesses indivíduos (PERES, et al., 2014). 

Os adolescentes com doença coronariana frequentemente apresentam 

comprometimento do estado funcional de saúde e consequentemente da qualidade 

de vida. Dessa forma, o treinamento físico é indicado visando seus benefícios na 

capacidade funcional e na força muscular, levando, assim, a uma melhor qualidade 

de vida (MCKILLOP et al., 2018). 

Lamentavelmente, 21% e 76% dos adolescentes e adultos jovens não praticam 

os devidos cuidados cardiológicos, predispondo estes indivíduos a um atraso no 

reconhecimento de novos problemas cardíacos (MACKIE et al., 2018). 

A fisioterapia cardiorrespiratória é responsável pela avaliação e o manejo do 

comprometimento físico e funcional, limitações de atividades e restrições de 

participação resultantes do comprometimento das funções corporais e estruturas do 

sistema cardiovascular e pulmonar como resultado de uma doença, lesão ou outras 

condições (OKASHEH et al., 2019). 

A avaliação da capacidade funcional em pacientes com cardiopatia é uma 

importante ferramenta clínica para diagnóstico, quantificação de sintomas, 

prognóstico e avaliação da resposta ao tratamento (SCHAAN et al., 2017).  

Apesar dos benefícios da reabilitação cardíaca, como aumento do pico de VO2, 

capacidade de resistência ou a habilidade de manter a atividade física por longos 

períodos de tempo, melhoria da função endotelial, reserva de fluxo miocárdico, 

redução do tabagismo, peso corporal, lipídios sanguíneos e pressão arterial as taxas 

de adesão são baixas (MCMAHON et al., 2018). A baixa autoeficácia, baixa motivação 

e restrições de tempo são barreiras relatadas à participação na reabilitação tradicional 

(WAY et al., 2020). Perante o exposto, este estudo tem por objetivo investigar 

diferentes abordagens na reabilitação da cardiopatia congênita. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

Trata-se de uma revisão sistemática desenvolvida com artigos publicados no 

período de 2014 a 2020 nas bases eletrônicas PEDro, PubMed e SciELO. A busca foi 
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realizada no período compreendido entre março a agosto de 2020 e foram utilizadas 

as seguintes palavras-chave: Congenital heart disease (Cardiopatias congênitas), 

Quality of Life (Qualidade de vida), Child (Criança), Adolescent (Adolescente), 

Physiotherapy (Fisioterapia), em periódicos nacionais e internacionais indexados e 

especializados na área da saúde, com disponibilidade gratuita para o acesso. 

A pesquisa foi realizada a partir de uma análise preliminar sobre o tema 

reabilitação na cardiopatia congênita na infância, adolescência e fase adulta, 

utilizando descritores estabelecidos pelo DeCS (Descritores em Ciências da Saúde) 

da Biblioteca Virtual em Saúde, utilizando-se a seguinte estratégia de busca: Heart 

Diseases AND Adolescent, Heart Diseases AND Child, Heart Diseases AND 

Physiotherapy, Congenital heart disease, Adolescents with congenital heart disease. 

Os artigos identificados pela estratégia de busca inicial foram selecionados 

conforme os seguintes critérios de inclusão: Estudos randomizados controlados, 

aleatórios, estudos transversais, prospectivos e de revisão com seres humanos.  

A qualidade interna dos estudos foi avaliada pelos critérios de elegibilidade da 

escala de PEDro (PEDRO, 2010) e escala de Jadad (JADAD et al., 1996), 

classificados pelo fator de impacto – métrica utilizada para avaliar as revistas 

científicas ao contabilizar as citações realizadas, que pontuassem maior que 1, e 

Qualis – método de análise e classificação da qualidade dos artigos stricto-sensu e 

das pesquisas científicas, sendo validados para esta pesquisa artigos acima de B2.  

A descrição dos critérios pela escala de PEDro foi realizada em dez categorias 

para identificar quais dos estudos controlados aleatorizados arquivados na base de 

dados PEDro poderão ter validade interna, e que contenham suficiente informação 

estatística para que os seus resultados possam ser interpretados. Um estudo 

classificado por PEDro para a presente pesquisa é considerado insatisfatório se 

receber pontuação menor que 6 de 10 (<6/10). 

Os critérios descritos por Jadad para avaliar a qualidade interna foram à 

randomização, o ocultamento duplo cego e a descrição de perdas e/ou exclusões. Os 

resultados foram apresentados por pontuação (máximo de 5 pontos). Um estudo é 

considerado de má qualidade se receber pontuação menor ou igual a 3 (≤3).  

Quanto aos critérios de exclusão, estabeleceram-se artigos repetidos, 

monografias, teses, publicações cujos textos não encontravam-se disponíveis na 

íntegra e estudos que não coincidissem com o tema escolhido.  
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Dados referentes aos artigos selecionados foram tabulados em uma planilha 

do Excel (Microsoft Office, 2013®), como título, plataforma, revista científica, qualis e 

fator de impacto. Tal procedimento foi adotado a fim de identificar publicações 

repetidas e facilitar o processo de análise. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Foram selecionados 473.748 artigos nas bases eletrônicas PEDro, PubMed e 

SciELO, abrangendo diferentes abordagens na reabilitação cardíaca, 

desenvolvimento motor, capacidade funcional e cardiorrespiratória de crianças, 

adolescentes e adultos com cardiopatia congênita. Todavia, apenas 35 estudos 

fizeram parte do escopo desta revisão. Após a leitura inicial, foram selecionados 15 

artigos para a análise final. Os processos realizados na seleção dos artigos e os 

motivos de exclusão estão descritos na Figura 1. A descrição dos artigos selecionados 

nesta pesquisa, como estudo, desenho, amostra, objetivos, variáveis/método, 

intervenção e principais resultados estão na Quadro 1. 

 

Figura 1 – Descrição do processo realizado para a seleção dos estudos analisados. 

 
Fonte: As autoras (2020) 

 

Dos 15 estudos selecionados para análise final, 11 são ensaios clínicos 

controlados randomizados, 1 ensaio clínico multicêntrico randomizado, 1 estudo piloto 
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controlado randomizado e 2 estudos observacionais transversais. Os estudos 

analisados envolveram 1.885 participantes, incluindo crianças, adolescentes e 

adultos, de ambos os sexos. O tamanho amostral variou de 18 a 324 pacientes nos 

estudos. A grande maioria dos artigos mostraram efeitos positivos sobre os 

parâmetros fisiológicos da capacidade funcional, sendo um complemento útil à terapia 

clínica atual em pacientes com cardiopatia congênita. As intervenções foram 

realizadas por fisioterapeutas, fisiologistas do exercício e médicos cardiologistas, 

geralmente de curta a longa duração entre 8 semanas a 52 semanas, envolvendo a 

adição de uma entrevista motivacional, treinamento intervalado de alta intensidade, 

exercício domiciliar, tele reabilitação cardíaca baseada em exercícios e treinamento 

de atenção plena para minimizar os efeitos da doença. 

 

Quadro 1 – Descrição dos artigos selecionados 

ESTUDO 
AMOSTR

A 
OBJETIVOS 

VARIÁVEIS/MÉTOD
O 

INTERVENÇÃO RESULTADOS 

Paula et al. 

(2020) 
(n=18) 

Investigar a 
influência da CC 
no 
desenvolvimento 
neuropsicomotor 
de lactentes 

Informações dos 
dados clínicos 
maternos (relatório de 
alta hospitalar e da 
caderneta de saúde 
da criança); 
desenvolvimento de 
crianças (BSID-II); 
categorizar os 
domicílios e seus 
moradores em 
classes sociais 
(CCEB) 

Dados 
coletados 
individualmente, 
em uma sala do 
setor, por cerca 
de 90 min. 
Respeitou-se o 
cansaço e o 
estresse do 
lactente com 
pausas durante 
a avaliação, 
sem 
necessidade de 
reagendamento
s 

Houve correlação 
das escalas com 
as variáveis 
quantitativas: 
escala motora 
com o peso (p = 
0,02) e com uso 
de oxigenoterapia 
(p = 0,009); 
variáveis 
qualitativas: 
escala motora e 
condição 
socioeconômica 
(p = 0,015), 
escala motora e 
CIA (p = 0,023) e 
escala da 
linguagem e CIA 
(p = 0,038) 

Schaan et 
al. 

(2019) 
(n=25) 

Avaliar o nível de 
atividade física e 
a capacidade 
funcional de 
crianças e 
adolescentes 
com CC 

Peso e altura 
(balança digital 
eletrônica com 
estadiômetro); estado 
nutricional (IMC); 
nível de atividade 
física (IPAQ); FR; 
dispneia e fadiga 
(escala Borg); PA 
(esfigmomanômetro); 
FC e SatO2 
(oxímetro); exames 
laboratoriais 

TC6min 
realizado em 
um corredor de 
20 m marcado a 
cada metro; 
todos os 
pacientes foram 
submetidos a 
um estudo 
ecocardiográfico 
transtorácico 
abrangente, em 
repouso na 
posição supina, 
com métodos 
convencionais 

A capacidade 
funcional foi 
menor que a 
prevista em 
ambos os grupos 
(p < 0,001); a 
média de 
distância no 
TC6min foi menor 
do que o previsto 
(p = 0,005); 
encontrou‑se 

correlação entre 
o TC6min e o 
número de 
procedimentos 
cirúrgicos 
realizados (p = 
0,022) 
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ESTUDO 
AMOSTR

A 
OBJETIVOS 

VARIÁVEIS/MÉTOD
O 

INTERVENÇÃO RESULTADOS 

Dulfer et al. 

(2014) 

(n=93) 
GI – 56 
GC – 37 

Avaliar os efeitos 
de um programa 
de exercícios 
padronizados no 
prazer esportivo 
e gastos com 
lazer em 
adolescentes 
com CC  

Dados bibliográficos 
(entrevista); prazer no 
lazer (questionário 
Groningen); LTS ativo 
e passivo (entrevista 
semiestruturada); 
gastos com lazer; 
comportamento em 
saúde e 
conhecimento da CC 
(questionário 
Roterdã) 

GI: 3 sessões 
de treinamento 
de 1 h semanal, 
durante 3 
meses; 10 min 
de treinamento 
cardiovascular 
aeróbico 
dinâmico de 
aquecimento, 
40 min de 
treinamento 
específico e 10 
min de 
resfriamento 

GI versus GC não 
mudaram seu 
prazer esportivo 
de pré-avaliação 
(p = 0,34); GI 
reduziu seu LTS 
passivo (p < 
0,01); melhorias 
no prazer 
esportivo e 
conhecimento da 
doença de GI e 
GC (p < 0,05); GI 
e GC não 
relataram 
alteração do LTS 
ativo (p = 0,99); 
ambos relataram 
menos tempo 
assistindo 
televisão (p < 
0,05); menor 
participação do 
GI em atividades 
esportivas (p < 
0,01) 

Opotowsky 
et al.  
(2018) 

(n=33) 
CR – 18  
SOC – 15 

Comparar os 
efeitos do 
tratamento 
padrão incluindo 
incentivo ao 
exercício e a 
participação em 
um programa 
clínico típico de 
RC em ACHD 

Capacidade de 
exercício, atividade 
física, qualidade de 
vida, estado de saúde 
auto relatado, por 
meio de 
acelerômetro; testes 
laboratoriais; 
questionário MLHFQ; 
escalas visuais 
analógicas; escala de 
auto eficácia de 
Resnick; CPET e 
cicloergometria 

RC – 2 sessões 
por semana 
durante 12 
semanas, 2 h 
de duração, 
consistindo em 
exercícios 
aeróbio e de 
força por 60 min 
e educação. 
Além de 3 
sessões 
semanais de 
treinamento de 
exercícios em 
casa de 40 min. 
SOC – Podem 
receber 
qualquer outro 
treinamento de 
exercício 
clinicamente 
indicado ou 
outra 
intervenção 

O pico de VO2 
aumentou no 
grupo CR em 
comparação com 
SOC (IC 95%); 
houve uma 
melhora não 
significativa na 
taxa de trabalho 
(p = 0,13). Entre 
os participantes 
com basal > 5, 
houve melhora de 
5 pontos em 
72,7% e 28,6% 
para CR e SOC, 
respectivamente 
(p = 0,047). A 
reabilitação 
cardíaca também 
foi associada a 
uma melhor auto 
avaliação da 
saúde geral (p < 
0,04) 

McKillop et 
al. 
(2018) 

(n=36) 
GC – 18 
GI – 18 

Avaliar uma 
intervenção de 
MI para melhorar 
a AFMV em 
adolescentes 
com DCC 

Estágio de mudança 
e auto eficácia 
(pesquisa de auto 
relato); motivação 
para AF (questionário 
Prontidão); aptidão 
aeróbica (Teste de 
Aptidão Aeróbica 
Canadense 
Modificado); 
flexibilidade (sentar e 
alcançar), força 
muscular (força de 

GC: Intervenção 
de 12 semanas; 
60 min de 
AFMV diária. 
GI: Intervenção 
de exercício 
individualizada 
+ intervenção 
quinzenal por 
telefone durante 
3 meses de 
exercício 
individualizado 

Auto eficácia e 
estágio de 
mudança não 
diferiram entre os 
grupos (p = 0,66); 
não houve 
diferenças 
significativas 
entre os grupos 
quanto ao 
sedentarismo (p = 
0.75), leve (p = 
0,35), moderado 
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ESTUDO 
AMOSTR

A 
OBJETIVOS 

VARIÁVEIS/MÉTOD
O 

INTERVENÇÃO RESULTADOS 

preensão) e 
resistência muscular 
(curvatura parcial); 
QVRS (PedsQL) 

e sessões de MI 
adaptadas 

(p = 0,21), 
vigoroso (p = 
0,75) ou 
moderado a 
vigoroso (p = 
0,32); nem na 
mudança de 
AFMV (p = 0,05); 
nem para a QV 
global (p = 0,58) 
ou QV total 
relacionada à 
saúde (p = 0,64) 

Klausen et 
al. 
(2016) 

(n=158) 
GC – 77 
GI – 81 
 

Avaliar os 
benefícios e 
malefícios da 
adição de uma 
intervenção em 
saúde à 
educação em 
saúde e 
aconselhamento 
em adolescentes 
com DCC 

Pico de VO2 (teste 
cardiorrespiratório em 
bicicleta ergométrica); 
taxa média de troca 
respiratória e FCmax; 
atividade física 
(avaliada usando um 
acelerômetro e 
questionário 
eletrônico); QVRS 
(Paediatric Quality of 
Life Inventory 
questionnaire) 

45 min de 
educação em 
saúde em grupo 
e 15 min de 
aconselhamento 
com os pais; a 
intervenção 
consistiu em um 
aplicativo móvel 
de 52 semanas 
na internet, 
baseada em 
SMS, 10 
minutos de 
atividade de alta 
intensidade 

Em 1 ano, o pico 
médio de VO2 foi 
de 43,2 (DP 9,7) 
no GI e 46,3 (DP 
10,1) no GC; 
minutos gastos 
por dia em 
atividade física 
moderada a 
vigorosa de GI 
40,3 (DP 21,8) 
em comparação a 
41,3 (22,9) de GC 

Villelabeitia 
Jaureguiza
r et al. 

(2016) 

(n=72) 
MCT – 36 
HIIT – 36 

Comparar os 
efeitos do MCT 
versus HIIT na 
capacidade 
funcional e na 
qualidade de 
vida de pacientes 
com DAC 

Esforço máximo de 
exercício (TECP); 
esforço sustentado, 
VO2, FC (teste 
ergométrico com 
cicloergômetro); PA, 
carga de trabalho, 
parâmetros 
metabólicos, 
cardíacos, 
ventilatórios e 
eletrocardiográficos 
(ECG); VT1 e VT2 
(método equivalente 
ventilatório por 
Skinner); TC6min; 
HIIT (SRT); QV 
(questionário SF-36); 
QVRS (Mac New 
Heart Disease) 

Cicloergômetro 
- 40 minutos por 
sessão, 3 dias 
por semana 
(total de 24 
sessões em 2 
meses) 

O HIIT resultou 
em um aumento 
significativamente 
maior de pico de 
VO2 (p < 0,05); o 
limiar aeróbico 
aumentou 21% 
no HIIT e 14% no 
MCT; aumento 
significativo (P < 
0,05) da distância 
no TC6min no 
HIIT 

Petersen et 
al. (2020) 

(n=164) 
GAD – 82 
GBD – 82 

Avaliar se uma 
dose mais alta 
de treinamento 
físico na 
reabilitação 
cardíaca 
baseada em 
exercícios pode 
afetar as 
melhorias na 
capacidade 
aeróbia e na 
força muscular 

FCmax e carga de 
trabalho máxima 
(teste de esforço 
físico); pico de VO2 
(respiração a 
respiração usando o 
Jaeger Master 
Screen); volume 
(sensor digital); 
pressão barométrica, 
umidade e 
temperatura 
(registradas 
automaticamente); 
teste de exercício 

GAD: Sessões 
de exercícios de 
1 h, 3 vezes por 
semana durante 
12 semanas (36 
sessões) 
GBD: Sessões 
de exercícios 2 
vezes por 
semana durante 
8 semanas (16 
sessões). O 
mesmo 
protocolo 
padronizado de 

Diferenças 
estatisticamente 
significativas 
entre os grupos 
em favor do GAD 
em todos os 
resultados: pico 
de VO2; carga de 
trabalho máxima; 
força muscular 
isométrica e 
potência 
muscular (IC de 
95%); GAD: pico 
de VO2 (p = 
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cardiopulmonar 
(cicloergômetro); 
protocolo de rampa; 
parâmetros de troca 
gasosa 
(simultaneamente 
respiração a 
respiração); força 
muscular isométrica 
(cadeira 
dinamométrica 
ajustável)  

exercício e 
intensidade, 
incluindo 
treinamento 
aeróbio e de 
força muscular, 
foi usado em 
todos os 
participantes 

0,01), carga de 
trabalho máxima 
(p ≤ 0,02), força 
muscular 
isométrica (p ≤ 
0,02) e potência 
muscular (p ≤ 
0,03); melhorias 
na capacidade de 
exercício mostrou 
uma diferença 
média de (p = 
0,1) em favor do 
GAD 

Pattyn et 
al. 
(2016) 

(n=163) 
AIT – 80 
ACT – 83 

Comparar os 
efeitos de um 
AIT e ACT, 
aptidão física, 
função endotelial 
periférica, fatores 
de risco 
cardiovascular e 
QV de pacientes 
com DAC 

Altura e peso 
(estadiômetro e uma 
balança); IMC 
(kg/m²); TECP/pico 
de VO2 (bicicleta 
ergométrica); 
atividade física/gasto 
energético (monitor 
multissensorial 
corporal); resposta 
galvânica da pele, 
temperatura e fluxo 
de calor 
(acelerômetro de dois 
eixos); vasodilatação 
dependente do 
endotélio da artéria 
braquial direita 
(ultrassom); amostras 
de sangue coletadas; 
QV (SF-12) 

12 semanas - 3 
sessões 
semanais 
AIT: 10 min de 
aquecimento, 
intervalos de 4 a 
4 min, 4 a 3 min 
de repouso 
ativo, 38 min de 
exercício 
ACT: 5 min de 
aquecimento, 5 
min de 
resfriamento, 47 
min de exercício 

Intensidade de 
treinamento de 
88% e 80% da 
FC de pico para o 
AIT e ACT, 
respectivamente 
(p < 0,001);  
VO2, FC, carga 
de trabalho no 
pico e nos 
limiares e 
atividade física 
foram 
preservados (p > 
0,05); função 
endotelial 
periférica, QV e 
fatores de risco 
cardiovascular, 
exceto pressão 
arterial sistólica 
(p < 0,05), 
permaneceram 
estáveis (p > 
0,05) 

Conraads 
et al. 
(2015) 

(n=200) 
AIT – 100 
ACT – 100 

Comparar os 
efeitos do AIT e 
do ACT no pico 
de VO2, função 
endotelial 
periférica, fatores 
de risco 
cardiovascular, 
QV de pacientes 
com DAC 

Altura e peso 
(estadiômetro e uma 
balança); IMC 
(kg/m²); TECP/pico 
de VO2 (bicicleta 
ergométrica); 
vasodilatação 
endotélio dependente 
e independente da 
artéria braquial direita 
(ultrassonografia); 
ecocardiografia; 
amostras de sangue 
coletadas; estado de 
saúde (SF-12) 

Bicicleta: 
treinamento 
supervisionado 
3 vezes por 
semana durante 
3 meses; além 
de 36 sessões 
de exercícios, 
foram 
organizadas 6 
sessões 
adicionais de 
educação 
multidisciplinar 

Aumento 
significativo do 
pico de VO2 em 
ambos os grupos 
(p = 0,001); 
dilatação 
mediada por fluxo 
AIT versus ACT 
(p = 0,001); 
resultados 
semelhantes 
encontrados para 
as variáveis 
relacionadas ao 
exercício e ao 
endotélio, fatores 
de risco 
cardiovascular e 
QV, exceto para 
pressão arterial 
diastólica de 
repouso (p < 
0,05) 
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Kraal et al. 

(2017) 

 
(n=90) 
GC – 45 
GI – 45 

Avaliar os efeitos 
do treinamento 
físico domiciliar 
com orientação 
por tele 
monitoramento 
versus 
treinamento 
físico regular em 
centro 

Pico de VO2 (teste de 
esforço máximo em 
cicloergômetro); VAT 
(método da inclinação 
em V); PAEE e PAL 
(acelerômetro triaxial 
usado no quadril e 
monitor de FC com 
cinta torácica); QVRS 
(questionário SF-36) 

Treinamento 
individualizado 
em 
cicloergômetro 
e esteira, 12 
semanas, 2 
sessões 
semanais, de 45 
a 60 min.  
GI: 3 sessões 
de treinamento 
supervisionado 
em ambulatório, 
após, início do 
treinamento 
doméstico, 
recebendo 
feedback por 
telefone 1 vez 
por semana 

Maior satisfação 
com o programa 
de RC do GI em 
comparação ao 
GC (p = 0,02); a 
aptidão física 
melhorou na alta 
(p < 0,01) e no 
seguimento de 
um ano (p < 0,01) 
em ambos os 
grupos; os níveis 
de atividade física 
não se alteraram 
durante o período 
de um ano de 
estudo (p = 0,38 
e p = 0,80); não 
houve diferenças 
significativas para 
QVRS entre os 
grupos na alta e 
no 
acompanhamento 
(p = 0,79 e p = 
0,61) 

Sandberg 
et al. 

(2018) 

(n=23) 
GC – 10 
GI – 13 

Avaliar o efeito 
do treinamento 
intervalado 
domiciliar e a 
capacidade 
submáxima de 
exercício e pico 
de exercício em 
adultos com CC 

VO2 do CPET, pico 
da carga de trabalho, 
respiração taxa de 
troca (RER) e FC de 
pico; treinamento de 
FC - THR (método de 
Karvonen); percepção 
de esforço (BORG 
15–16); FC (monitor 
de batimentos 
cardíacos); qualidade 
de vida autorreferida 
(EQ-VAS); ansiedade 
e depressão (HADS); 
a auto eficácia para o 
exercício (ESE) 

Exercício 
domiciliar 3 
vezes por 
semana durante 
3 meses em um 
cicloergômetro; 
aquecimento 
inicial de 8 min; 
primeiras 2 
semanas - 3 
intervalos e 
depois 4; o 
máximo do 
intervalo de 
tempo foi 5 min; 
o número 
máximo de 
sessões de 
treinamento era 
36  

Tempo de 
exercício pós-
intervenção com 
exercício 
cardiopulmonar 
com taxa de 
trabalho 
constante > no GI 
(p = 001); pico de 
VO2 aumentou 
15% no GI (p = 
0,019) em 
comparação ao 
GC (p = 0,8); pico 
de carga de 
trabalho com 
exercícios 
cardiopulmonares 
incrementais no 
GI (p = 003) 

Maddison 
et al. 
(2019) 

(n=162) 
GC – 80 
GI – 82 

Comparar os 
efeitos e os 
custos da tele 
reabilitação 
cardíaca 
baseada em 
programa 
REMOTE-CR 
com CBexCR em 
adultos com 
DCC 

Pico de VO2 (carrinho 
metabólico on-line); 
concentrações de 
lipídios e glicose no 
sangue (analisadores 
de ponto de 
atendimento); 
estatura e o peso 
(estadiômetro 
calibrado e balança 
eletrônica); IMC 
(kg/m²); 
circunferência cintura 
e quadril (protocolo 
antropométrico 
padrão); PA 
(esfigmomanômetro 
automático calibrado); 

GC: 3 sessões 
de exercícios 
semanais, 
durante 12 
semanas, com 
duração e nível 
de intensidade 
de 30 a 60 min. 
GI: 12 semanas 
de exercício 
supervisionado, 
comparável ao 
GC; mensagens 
curtas baseadas 
em teoria que 
melhoram os 
comportamento

Pico de V̇O2 
comparável em 
ambos os grupos 
(IC 95%); GI 
menos 
sedentários (p = 
0,03); GC tinham 
cintura e 
circunferências 
do quadril menor 
(p = 0,04); custos 
de medicamentos 
menores para GI 
(p = 0,02); custos 
de utilização dos 
serviços 
hospitalares não 
foram 
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atividade física 
(acelerômetro uniaxial 
Actrigraph); exercício 
e a auto eficácia da 
barreira 
(questionários)  

s do estilo de 
vida 

estatisticamente 
diferentes (p = 
0,20) 

Younge et 
al. 

(2015) 

(n=324) 
GC – 109 
GI – 215 

Determinar os 
efeitos 
fisiológicos e 
psicológicos 
benéficos do 
treinamento 
online de 
atenção plena 
em pacientes 
com doença 
cardíaca 

Tolerância ao 
exercício (TC6min); 
IMC (kg/m²); PA e FC 
(monitor não invasivo 
automatizado); FR 
(repouso); testes 
laboratoriais para 
coleta de sangue; 
estado de saúde (SF-
36); QV percebida 
subjetiva (EVA); 
ansiedade e 
depressão (HADS); 
estresse percebido 
(PSS); suporte social 
(PSSS12) 

GI: Programa 
on-line 
padronizado de 
12 semanas em 
adição aos 
cuidados 
usuais; com 
meditações, 
autorreflexão e 
ioga e tarefas 
práticas. 
GC: Recebeu 
cuidados 
usuais; o 
tratamento e a 
frequência 
diferem entre os 
pacientes 

Em comparação 
com GC, GI 
mostrou um 
TC6min 
significativamente 
melhor (p = 0,05); 
e FC 
significativamente 
menor (p = 
0,033); a 
capacidade de 
exercício, a FC, a 
PA sistólica e o 
estresse 
melhoraram 
significativamente
, com pequenos 
tamanhos de 
efeito (D = 0,19 a 
D = 0,21) 

Gotink et 
al. 
(2017) 

(n=324) 
GC – 109 
GI – 215 

Relatar os 
resultados do 
acompanhament
o de 12 meses 

Capacidade de 
exercício (TC6min); 
PA, FC e FR; 
peptídeo natriurético 
N-terminal pró-
cérebro (teste 
laboratorial de 
amostra de sangue); 
níveis de cortisol 
(amostra de cabelo 
do couro cabeludo), 
funcionamento mental 
e físico (SF-36 e 
EVA), ansiedade e 
depressão (HADS), 
estresse percebido 
(PSS); suporte social 
(PSSS12) 

GI: Programa 
on-line 
padronizado de 
12 semanas em 
adição aos 
cuidados 
usuais; com 
meditações, 
autorreflexão e 
ioga e tarefas 
práticas. 
GC: Recebeu 
cuidados usuais 

Melhora 
significativa da 
capacidade de 
exercício (p = 
0,055) em 
comparação com 
GC; melhora 
significativa da 
capacidade de 
exercício (IC 95% 
- 0,05 a 0,39), PA 
sistólica (IC 95% 
- 0,03 a 0,36), 
funcionamento 
mental (IC 95% - 
0,05 a 0,38) e 
sintomatologia 
depressiva (IC 
95% - 0,02 a 
0,35) 

Fonte: As autoras (2020) 
Abreviação: CC=Cardiopatia Congênita; BSID-II=Bayley Scales of Infant and Toddler Development, 
Third Edition; CCEB=Critério de Classificação Econômica Brasil; min=minuto; CIA=Comunicação 
Interatrial; IMC=Índice de Massa Corporal; IPAQ=International Physical Activity Questionnaire; 
FR=Frequência Respiratória; PA=Pressão Arterial; FC=Frequência Cardíaca; SatO2=Saturação de 
Oxigênio; m=Metro; TC6min=Teste de Caminhada de 6 minutos; GI=Grupo Intervenção; GC=Grupo 
Controle; LTS=Leisure Time Spending; h=Hora; CR=Cardiac Rehabilitation; SOC=Standard of Care; 
ACHD=Adults with CHD; MLHFQ=Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire; 
CPET=Cardiopulmonary Exercise Testing; VO2=Volume de Oxigênio; IC=Intervalo de Confiança; 
MI=Motivational Interviewing; AFMV=Atividade Física Moderada a Vigorosa; DCC=Doença Cardíaca 
Congênita; AF=Atividade Física; QVRS=Qualidade de Vida Relacionada a Saúde; PedsQL=Pediatric 
QoL Inventory; QV=Qualidade de Vida; FCmax=Frequência Cardíaca Máxima; SMS=Mensagem de 
Texto; DP=Desvio Padrão; MCT=Moderate Continuous Training; HIIT=High Intensity Interval Training; 
DAC=Doença Arterial Coronariana; TECP=Teste de Exercício Cardiopulmonar; 
ECG=Eletrocardiograma; VT1 e VT2=Limiar Ventilatório; SRT=Steep Ramp Test; SF-36=Short Form-
36; GAD=Grupo de Alta Dose; GBD=Grupo de Baixa Dose; AIT= Aerobic Interval Training; 
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ACT=Aerobic Continuous Training; Kg=Quilograma; m²=Metro quadrado; SF-12=Short Form-12; 
VAT=Ventilatory Anaerobic Threshold; PAEE=Physical Activity Energy Expenditure; PAL=And Physical 
Activity Level; RC=Reabilitação Cardíaca; RER=Respiratory Exchange Ratio; THR=Training Heart 
Rate; EQ-VAS=EuroQol Vertical Visual Analogue Scale; HADS=Hospital Anxiety and Depression Scale; 
ESES=Exercise Self Efficacy Scale; REMOTE-CR=Remotely Monitored Exercise Based Cardiac 
Telerehabilitation; CBexCR=Centre-Based Programmes; EVA=Escala Visual Analógica; 
HADS=Anxiety and Depression; PSS=Perceived Stress; PSSS12=Social Support; D=D de Cohen.      

 

As Cardiopatias Congênitas (CC) estão entre as principais causas de 

morbimortalidade na infância, visto que os lactentes com esta condição podem 

apresentar atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM). O estudo de Paula 

et al. (2020) revela que a CC compromete o desenvolvimento neuropsicomotor de 

lactentes com até 18 meses de idade, principalmente nas habilidades motora geral, 

fina e grossa, sugerindo que o peso ao nascimento, diagnóstico de CIA, uso de 

oxigenoterapia e condição socioeconômica podem também influenciar o 

desenvolvimento destes lactentes. Um programa de exercícios de amplitude de 

movimento passivo é seguro e viável em bebês com CC. O exercício assistido é uma 

estratégia promissora para aumentar o crescimento somático em neonatos com risco 

de falha de crescimento. Mudanças no tônus e na secreção de catecolaminas podem 

desempenhar um papel importante; o aumento da motilidade gástrica e da atividade 

podem inervar o sistema digestivo, além de que, o ganho de peso com massagem 

infantil, pode ocorrer como resultado do gasto energético reduzido (LAMBERT et al., 

2017).  

Comparados a indivíduos saudáveis, crianças e adolescentes com CC tendem 

a ser sedentários, com baixos níveis de atividade física e comumente tornam‑se 

adultos sedentários. Crianças e adolescentes com CC têm baixa capacidade 

funcional, mas não são completamente sedentários. A frequência de pacientes ativos 

é baixa caracterizando uma população com hábitos de vida menos saudáveis do que 

o habitual nesta faixa etária (SCHAAN et al., 2019). Crianças e adolescentes com CC 

apresentam-se com menor capacidade funcional do que crianças saudáveis, com um 

limiar ventilatório inferior, menor pico de VO2 e menor frequência cardíaca máxima, 

sugerindo menor capacidade de realizar exercícios aeróbicos e, consequentemente, 

tolerar menores cargas de exercício (SCHAAN et al., 2017). 

A diversão esportiva é um elo importante entre participação e adesão à 

atividade física. Para Dulfer et al. (2014) um programa apenas com exercícios 

aeróbicos não é valorizada como uma divertida atividade de lazer para adolescentes, 
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visto que o treinamento físico diminuiu os gastos passivos (televisão e uso de 

computador), mas não os ativos (esportes). James et al. (2019) acreditam que quando 

os adolescentes têm autonomia para escolher as atividades que desejam, escolhem 

atividades acessíveis e divertidas que agradam a ambos os sexos, sem necessidade 

de habilidade prévia e sem pré-reserva, dando aos adolescentes em particular a 

confiança e o incentivo para serem mais ativos. 

A reabilitação cardíaca visa melhorar a função, a qualidade de vida relacionada 

à saúde e o bem estar das pessoas com doenças cardíacas por meio de uma 

combinação de atividades, em particular o treinamento físico, educacional e 

psicológico. Segundo Opotowsky et al. (2018) a reabilitação cardíaca é segura e está 

associada à melhora da capacidade aeróbia e do estado de saúde auto relatado. Os 

achados de Anderson et al., (2014), apoiam as diretrizes clínicas internacionais atuais 

que afirmam que a adição de reabilitação cardíaca ao tratamento médico é eficaz, 

melhorando a qualidade de vida relacionada à saúde e reduzindo o risco de futuras 

hospitalizações de forma segura, com sem aumento na mortalidade de curto prazo, 

em comparação com um controle sem treinamento de exercício.  

As diretrizes de prática clínica recomendam que a maioria dos adolescentes 

com CC acumulem 60 minutos de atividade física (AF) moderada a vigorosa 

diariamente. Contudo, eles não praticam AF suficiente. Um estudo de McKillop et al. 

(2018) sugere que uma intervenção de entrevista motivacional adaptada é aceitável 

para adolescentes com CC, dada a baixa taxa de abandono e a adesão às sessões. 

Em contrapartida, o estudo de Klausen et al. (2016) não apoia a adição de uma 

intervenção em saúde e aconselhamento individual. O uso de aplicativos móveis, 

programa baseado em SMS fornecendo texto personalizado mensagens para 

incentivar a atividade física em adolescentes não surtiu efeitos. Halloran et al. (2014) 

apontam que o acréscimo da entrevista motivacional ao cuidado usual pode levar a 

melhorias modestas na atividade física para pessoas com condições crônicas de 

saúde, uma vez que requer menos horas de contato de tratamento em relação a outras 

estratégias de mudança de comportamento e pode ser ministrado com eficácia pela 

maioria dos profissionais de saúde com treinamento suficiente, além de níveis 

relativamente altos de aceitabilidade entre os pacientes.  

A prática regular de exercícios físicos é imprescindível. Indivíduos saudáveis, 

jovens e de meia-idade, podem escolher entre as muitas opções de métodos de 
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treinamento físico, incluindo esportes recreativos. Villelabeitia Jaureguizar et al. (2016) 

revelam que o treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT) é um protocolo viável 

na reabilitação cardíaca resultando em um maior aumento da capacidade funcional 

em comparação com o treinamento contínuo moderado e melhora na qualidade de 

vida sem aumento no risco cardiovascular. Petersen et al. (2020) apontam que uma 

dose mais alta de treinamento físico teve um pequeno efeito em todos os resultados 

e que um seguimento de longo prazo persistiu no pico de VO2 e carga máxima de 

trabalho. Segundo ITO (2019) o HIIT pode ser viável e tem baixo risco para pessoas 

com doenças relacionadas ao estilo de vida ou distúrbios cardíacos quando realizado 

em sua própria intensidade individual. Elementos incluindo a musculatura esquelética, 

fatores de risco, vasculatura, respiração, função autonômica, função cardíaca, 

capacidade de exercício, inflamação, qualidade de vida, marcadores fisiológicos como 

VO2 e função endotelial mostram-se melhores com o HIIT. 

A reabilitação cardíaca baseada em exercícios aumenta o consumo de oxigênio 

(pico de VO2), que é um importante preditor de mortalidade em pacientes cardíacos. 

Nota-se no estudo de Pattyn et al. (2016) que as melhorias a curto prazo de 

treinamento aeróbio intervalado e treinamento aeróbio contínuo baseados em centros 

são observadas na atividade física, função endotelial periférica, fatores de risco 

cardiovascular e qualidade de vida após um período de acompanhamento. 

Concomitante, Conraads et al. (2015) observam melhorias semelhantes na 

capacidade de exercício e função endotelial periférica após treinamento aeróbio 

intervalado e treinamento aeróbio contínuo em pacientes com doença arterial 

coronariana. Para Elliott et al. (2015) o treinamento intervalado de alta intensidade, 

quando comparado ao treinamento aeróbio tradicional, parece ser uma opção mais 

eficaz do que o contínuo por aumentar a capacidade aeróbica em pacientes com DAC 

estável na ausência de qualquer insuficiência cardíaca revelada, além do aumento 

significativo no pico de VO2 e limiar anaeróbio.  

A reabilitação cardíaca domiciliar tem o potencial de melhorar a participação 

em programas de reabilitação, especialmente para pacientes que não podem 

participar do modo convencional baseada em centro. Para Kraal et al. (2017) o 

treinamento em casa associa-se a uma maior satisfação do paciente, sendo mais 

econômico do que o treinamento em centros, podendo ser usado como uma 

alternativa para pacientes com risco cardíaco baixo a moderado. O treinamento 



 

162 
Práticas em fisioterapia sob o prisma das revisões sistemáticas (ISBN: 978-65-88712-06-1) 

intervalado em casa aumenta a capacidade de resistência e o pico de esforço em 

adultos com CC complexa; a resistência aeróbica pode ser mais relevante do que o 

pico de captação de oxigênio em relação às atividades diárias (SANDBERG et al., 

2018). Segundo Claes et al. (2016) o exercício domiciliar é ligeiramente mais eficaz 

do que a reabilitação com base em centro em termos de manutenção da capacidade 

de exercício. 

Os modelos de tele reabilitação podem superar barreiras de acessibilidade. As 

tecnologias móveis cada vez mais poderosas como smartphones e sensores 

vestíveis, por exemplo, podem suportar modelos mais sofisticados, flexíveis, 

responsivos e interativos. Os efeitos do exercício remoto sobre os resultados 

funcionais, fator de risco e comportamentais foram pelo menos tão favoráveis quanto 

ao modelo existente. A facilidade de alcance e satisfação dos usuários, 

disponibilizando suporte de intervenção individualizado e ágil e a redução de 70% nos 

custos de entrega do programa foram observados (MADDISON et al., 2019). Os 

autores Rawstorn et al. (2018) destacam que a tele reabilitação cardíaca baseada em 

exercícios pode estender o alcance e o impacto dos serviços de reabilitação 

existentes, superando a participação tradicional de barreiras preservando a 

supervisão de especialistas, fornecendo monitoramento fisiológico remoto em tempo 

real. A usabilidade, aceitabilidade e satisfação foram altamente avaliados, e a 

conveniência e flexibilidade foram os principais impulsionadores da demanda para 

implementação do programa. 

A redução do stress baseada em Mindfulness tornou-se uma intervenção 

adjunta bem conhecida na saúde ocidental com melhorias psicológicas significativas 

reproduzíveis em múltiplas populações de pacientes em relação à sintomatologia 

depressiva, ansiedade, estresse e qualidade de vida. Younge et al. (2015) sugerem 

que o treinamento da atenção plena mostrou efeitos positivos sobre os parâmetros 

fisiológicos da capacidade de exercício e frequência cardíaca e, portanto, pode ser 

um complemento útil à terapia clínica atual em pacientes com doença cardíaca. 

Coexistente, Gotink et al. (2017) defendem que o treinamento de mindfulness online 

mostra efeitos favoráveis, embora pequenos, de longo prazo na capacidade de 

exercício, pressão arterial sistólica e funcionamento mental. O estudo de Norman et 

al. (2018) confirma que a intervenção baseada na atenção plena, além do tratamento 

convencional, tem o potencial de reduzir o impacto da fadiga autorelatada, bem como 
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instabilidade, tontura, falta de ar e cansaço relacionados ao funcionamento físico, 

sendo um complemento viável, tanto clínico quanto domiciliar, para um tratamento 

otimizado e possível redução da carga de sintomas para os pacientes.  

 

4 CONCLUSÃO  

 

A cardiopatia congênita, além de comprometer o desenvolvimento 

neuropsicomotor de lactentes, tem efeitos negativos na vida de crianças e 

adolescentes acometidos pela doença. Eles apresentam baixa capacidade funcional, 

mas não são completamente sedentários, caracterizando uma população com hábitos 

de vida menos saudáveis do que o habitual nesta faixa etária. A população adulta 

também sofre com os efeitos da patologia, pois tem-se um comprometimento na 

capacidade de exercício em comparação com controles saudáveis. Intervenções 

como a adição de uma entrevista motivacional, treinamento intervalado de alta 

intensidade, exercício domiciliar, tele reabilitação cardíaca baseada em exercícios e 

treinamento de atenção plena mostraram efeitos positivos sobre os parâmetros 

fisiológicos da capacidade funcional e, portanto, podem ser um complemento útil à 

terapia clínica atual em pacientes com cardiopatia congênita, minimizando os efeitos 

da doença.  
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Com o aumento da população idosa, intervenções como a melhora e 
manutenção do equilíbrio postural são necessárias. O equilíbrio é definido por: 
capacidade em manter uma postura corporal sem oscilações durante a realização do 
trabalho motor, para isto é necessário manter as informações visuais e 
proprioceptivas, assim como a integração do sistema nervoso central com o sistema 
muscular íntegro. OBJETIVO: Esta revisão tem como objetivo identificar as 
atualizações nos métodos de avaliação e eficácia de tratamentos propostos para 
melhorar o equilíbrio de idosos. METODOLOGIA: Este estudo é uma revisão 
sistemática onde foram utilizados estudos publicados de 2014 a 2020 nas plataformas 
de pesquisa Pedro, Pubmed e Scielo. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Ao todo foram 
utilizados 15 artigos, dos quais 12 são randomizados e 3 de outras metodologias onde 
esses abordavam as seguintes intervenções: Método Pilates e Facilitação 
Neuromuscular Proprioceptiva, programas de exercícios físicos e educação, 
informação sensorial adicional, Tai Chi Chuan, exercícios de dupla tarefa, e uso da 
realidade virtual, onde todas as técnicas surtiram efeitos positivos no equilíbrio de 
idosos. CONCLUSÃO: Pode-se notar que existem diferentes métodos de avaliações 
para identificar o desequilíbrio, além de diversos tratamentos benéficos para o controle 
postural de idosos, sendo estas atividades de extrema necessidade para que essa 
população se mantenha ativa durante seu envelhecimento, a fim de diminuir o déficit 
de equilíbrio. 
 

Palavras-Chave: Equilíbrio postural. Idoso debilitado. População Idosa. Fisioterapia. 
 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: With the increase of the elderly population, interventions such as 
the improvement of postural balance are necessary. Balance is defined as the 
capability of keeping a corporal posture without oscillations while performing a motor 
activity, for that is required maintaining visual and proprioceptive information as well 
as the integration of the nervous and the whole muscular system. OBJECTIVE: this 
review intends to identify the updates in the evaluation an efficacy in treatments 
proposed to improve balance in elderly people. METHODOLOGY: This study is a 
systematic review where studies published in the research platforms: Pedro, Pubmed 
e Scielo, in the interval of: 2014 and 2020, have been used. RESULTS AND 
DISCUSSION: In total, 15 articles were used, which 12 of those are randomized and 
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3 from other methodologies, where the following interventions were approached: 
Pilates Method and proprioceptive neuromuscular facilitation, physical activity and 
education programs, additional sensorial information, Tai Chi Chuan, double 
assignments exercise and the use of virtual reality, where all techniques induced 
positive effects in the balance of senior people. CONCLUSION: It can be noted that 
different evaluation methods exists to identify the imbalance, moreover several 
beneficial treatments for the postural control of the elderly, these activities being  
highly-needed  for this population to remain active during their aging, in order to reduce 
the deficit of balance. 

 

Keywords: Postural Balance. Debilitated elderly. Aged. Physiotherapy 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Com o passar dos anos, a população idosa do Brasil e do mundo vem 

aumentando consideravelmente. Segundo a projeção da população por sexo e idade 

do IBGE (2018), em vinte anos, o Brasil terá no mínimo 14.032.901 indivíduos de 60 

a 64 anos, para que esta população se mantenha saudável e ativa, são necessárias 

intervenções e estratégias importantes, como por exemplo preservar um adequado 

equilíbrio postural, o qual com o passar dos anos é alterado naturalmente pelo 

organismo do indivíduo (BATISTA et al., 2014a).  

Segundo Leme, Carvalho e Scheicher (2017) o equilíbrio é definido como 

conseguir manter uma postura corporal sem oscilações enquanto é realizado um 

trabalho motor. Para este se manter integro são necessárias informações visuais, 

proprioceptivas e integração do sistema nervoso central com o sistema muscular, 

sendo necessário que o sistema musculoesquelético coordene em sincronia a 

ativação muscular, flexibilidade e amplitude de movimento (ADM) (BIGONGIARI et al., 

2018) 

Em caso de alteração destes sistemas, ao indivíduo realizar um movimento 

podem ocorrer deficiência no tempo de reação facilitando fraturas, quedas, sequelas 

psicológicas e dependência dos idosos (MESQUITA et al., 2015; FERREIRA et al., 

2016).  

De acordo com o Relatório Global da Organização Mundial da Saúde (WHO, 

2007) sobre prevenção de quedas na velhice, as pessoas com mais de 65 anos sofrem 

de 28-35% de quedas a cada ano, estes dados podem ser ainda maiores quando 



 

169 
Práticas em fisioterapia sob o prisma das revisões sistemáticas (ISBN: 978-65-88712-06-1) 

aumentamos a idade, mudamos local onde vivem estas pessoas, ou incluímos 

doenças associadas.  

Existem diversos estudos que utilizam os métodos de avaliação equivalentes, 

sendo os mais recorrentes o Teste Timed Up and Go (TUG) e o Teste de Equilíbrio 

de Berg. Durante o teste TUG é medido o tempo em que o indivíduo leva para levantar-

se de uma cadeira, andar uma distância de três metros, voltar e sentar na cadeira 

novamente, sendo usado para verificar a mobilidade do participante (BARBOSA et al., 

2018). Através do Teste de Equilíbrio de Berg são realizadas 14 tarefas abrangendo 

equilíbrio estático e dinâmico, como por exemplo levantar-se da cadeira, pegar um 

objeto do chão, girar 360º, entre outras, cada tarefa tem peso de 0 a 4 pontos o qual 

pode variar dependendo de como o indivíduo realiza a tarefa, no final sua pontuação 

total pode ser de 0 a 56 pontos (MESQUITA et al., 2015; BARBOSA et al., 2018).  

Por ser resultado de vários elementos, como a estabilidade estática e dinâmica, 

tempo de reação e sistema sensorial, o equilíbrio pode ser melhorado com diversas 

intervenções, como por exemplo a realidade virtual que usa da tecnologia para 

melhorar a mobilidade de forma segura e lúdica (PADALA et al., 2017), a bandagem 

que influencia na propriocepção (CARVALHO et al., 2015), o Tai Chi tradicionalmente 

usado na cultura chinesa que oferece efeitos na prevenção da saúde (ZHOU et al., 

2019), o exercício físico usado para manter e melhorar a habilidade funcional 

(BALLESTA-GARCÍA et al., 2019) além de outras intervenções. 

O objetivo deste estudo foi determinar por meio de uma revisão sistemática, as 

atualizações nos métodos de avaliação do equilíbrio, identificar a eficácia de 

tratamentos propostos para melhorar o equilíbrio de idosos saudáveis, detectar os 

benefícios do método pilates e facilitação neuromuscular proprioceptiva (FNP) no 

controle postural, verificar os benefícios da informação sensorial para o equilíbrio, 

reconhecer os exercícios físicos usados para melhorar o equilíbrio postural, detectar 

as melhorias causadas pelo Tai Chi Chuan no controle postural, identificar quais os 

tratamentos usados em idosos com doenças associadas e sua eficácia para o 

equilíbrio dos mesmos e verificar as vantagens das técnicas usando realidade virtual 

(RV). 
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2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

Este é um estudo de revisão sistemática e qualitativo, onde foram utilizados 

artigos publicados de 2014 a 2020 para analisar as atualizações de métodos de 

avaliação e propostas de tratamento que melhorem o equilíbrio de idosos. Os dados 

foram extraídos por uma autora NDO e verificados por um segundo autor EDP. 

Os bancos de dados foram levantados através das plataformas, Scielo, Pedro 

e Pubmed onde foram utilizados estudos que realizassem avaliação do equilíbrio e 

estudos usando técnicas de intervenção com o objetivo de melhorar o equilíbrio de 

idosos. Primeiramente foi visualizado o título do estudo e se considerado relevante 

para o tema encaminhado para a leitura, após a leitura completa do estudo, este foi 

avaliado para ser utilizado ou não nesta revisão. Os estudos foram formados por 

participantes de ambos os sexos, idosos a partir de 60 anos, com ou sem doenças 

associadas.  

Foram utilizados quatro descritores em ciência da saúde (DeCS) no idioma 

inglês e três jogos de palavras sendo eles “Postural balance and Elderly”, “Balance 

and Elderly” e “Balance and Aged”. Ao pesquisar estas palavras foi obtido os seguintes 

resultados, demonstrados no quadro a seguir: 

 

Quadro 1 – Resultados obtidos nas pesquisas com os descritores 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

A pesquisa foi realizada entre os meses de março a setembro de 2020 e nesta 

foram incluídos ensaios clínicos randomizados, que cumprissem os seguintes 

critérios: estudos cegos de 2014 a 2020, com o Qualis igual ou superior a B2 e ou 

fator de impacto maior que 1, com a escala de Pedro sendo maior que 6/10 e ou com 

os critérios de Jadad superior a 3. Além disso foram incluídos outros modelos de 

Postural balance 
and Elderly

79 Pedro

669 Pubmed

101 Scielo

Balance and Elderly

485 Pedro

3.322 Pubmed

320 Scielo

Balance and Aged

471 Pedro

3.316 Pubmed

282 Scielo
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estudos, como estudos transversais, crossover e revisões sistemáticas, estes 

deveriam atender os seguintes critérios: estudos de 2014 a 2020 e com o Qualis igual 

ou superior a B2.  

A escala empregada nesta revisão para indicar a força de um estudo foi escala 

Pedro a qual segundo Ghai, Ghai e Effenberg (2017) apresenta onze itens usados 

para avaliar a confiabilidade de um estudo, sendo considerado “forte” o escore maior 

de 6 e considerado “razoável” o escore menor de 6. 

Um total de 8.615 artigos foram recuperados nas três bases de dados, destes 

8.297 foram excluídos com bases em seus títulos e após a leitura um total de 288 

estudos foram excluídos por não apresentarem escala Pedro maior que 6, escala 

Jadad maior que 3, não serem estudos gratuitos, por não serem estudos compatíveis 

com o tema ou com os descritores e após a escolha dos artigos os que estavam 

duplicados foram removidos. A revisão final conta com 34 estudos, destes 15 foram 

utilizados como resultados e 19 utilizados como discussão  
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Quadro 2 – Resultado da revisão final nas três bases de dados 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Foram analisados 15 artigos para os resultados, dos quais 12 são ensaios 

clínicos randomizados e 3 classificados com a metodologia sendo transversal, 

observacional, experimental, crossover e aleatório. 

Para realizar esta revisão foram extraídos de cada estudo os seguintes dados: 

nome dos autores, ano de publicação, tamanho da amostra, métodos de avaliação, 

intervenção, resultados e conclusão. Estes dados estão descritos de forma resumida 

no Quadro 3. 

 

 

Artigos encontrados

(N= 8.615)

Scielo= 703 

Pedro= 1.035 

Pubmed= 7.307

Artigos selecionados para 
leitura

(N= 318 )

DISCUSSÃO

( N = 19)
RESULTADOS

( N = 15)

RANDOMIZADOS 

( N = 12)

OUTROS ESTUDOS

( N = 3 )

Artigos excluidos com razão

(N= 284 )

 Não apresentavam escala Pedro 
maior que 6/10; 

 Não apresentavam escala Jadad 
maior que 3; 

 Não apresentavam descritores 
compatíveis; 

 Estudo não compatível com o 
tema da revisão; 

 Estudos pagos. 

 Estudos duplicados. 
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Quadro 3 – Características dos artigos selecionados nesta revisão sistemática. 
AUTOR e 

ANO 
TIPO DE 
ESTUDO 

TIPOS DE 
INTERVENÇÃO 

E AMOSTRA 

TEMPO DE 
INTERVENÇÃO 

VARIÁVEIS 
AVALIADAS 

PARA O 
EQUILÍBRIO. 

PRINCIPAIS 
RESULTADOS 

1 Mesquita 
et al. 2015 

Ensaio 
clínico 

randomizado 
cego 

Amostra: 58 
GP – Grupo 
Pilates (20) 
GPNF - 
Facilitação 
Neuromuscular 
Proprioceptiva 
(20) 
GC – Grupo 
controle (18) 

1 mês de 
treinamento, 3 
vezes por 
semana, 12 
sessões por 
participante. 

*TUG 
*Estabilometria 
(baropodômetro 
eletrônico) 
*Teste de 
alcance 
funcional 
*Berg 

Houve melhora 
significativa 
(p=0,05) do 
equilíbrio dinâmico 
e estático nos 
grupos GP e 
GFNP. Porém sem 
diferenças entre 
esses grupos. No 
GC não houve 
mudanças. 

2 Zhuang 
et al 
2014 

Ensaio 
clínico 

randomizado 
cego 

Amostra: 56  
GC- Grupo 
controle 
GI- Grupo 
intervenção 
(5 minutos de 
aquecimento, 15 
minutos de 
exercício de 
equilíbrio, 15 
minutos de 
treinamento de 
força, 15 minutos 
de Tai Chi Chuan 
no estilo de Yang 
de 8 formas, e 10 
minutos de 
alongamento) 

Aulas de 60 
minutos  
3 vezes por 
semanada, 
durante 12 
semanas. 
 

*TUG 
*Teste de 
alcance 
funcional 
*SEBTs 
 

As 12 semanas de 
intervenção 
apresentaram 
melhoras na 
mobilidade e 
equilíbrio de 
idosos, visualizado 
pelo tempo do 
teste TUG 
(p=0,001) e SEBT 
(p=0,004). 

3 Jeon et 
al 

2014 

Ensaio 
clínico 

randomizado 
cego 

Amostra: 62 
GC- Grupo 
controle (31) 
GE – Grupo 
experimental (31) 
- Sessões de 
educação e 
exercícios com 
base nas danças 
coreanas e 
exercícios que 
promovem força 
muscular, 
resistência e 
equilíbrio. 

12 semanas, 
sendo 1 sessão 
de educação e 3 
sessões de 
exercício por 
semana com 
duração de 80 
minutos cada. 
 

*Teste unipodal 
*TUG 

O programa surtiu 
efeito na força 
muscular, 
depressão, medo 
de cair, prevenção 
de quedas, e 
autoeficácia. Em 
relação ao 
equilíbrio: o 
equilíbrio dinâmico 
reduziu 
significativamente 
no GE (p=0,003) 
entretanto o 
equilíbrio estático 
não mostrou 
alterações (p=0,24) 
no GE e GC. 

4 Patti et al  
2016 

 

Ensaio 
clínico 

randomizado
s cego 

Amostra: 92  
GC- Grupo 
controle (43)  
GE- Grupo 
experimental (49) 
Realizados 
exercícios 
cardiovasculares, 
mobilidade 
articular, 
fortalecimento do 
tronco e pelve, 
treinamento 
proprioceptivo, e 

Com o GE foram 
realizados 
treinos durante 
13 semanas, 
duas vezes por 
semana com 
duração de 70 
minutos.  

*BERG 
 

Durante o teste 
Berg o GE 
apresentou 
melhora 
significativa (p 
<0,0001) no 
equilíbrio dinâmico 
pós realização de 
exercícios com o 
peso corporal  
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AUTOR e 
ANO 

TIPO DE 
ESTUDO 

TIPOS DE 
INTERVENÇÃO 

E AMOSTRA 

TEMPO DE 
INTERVENÇÃO 

VARIÁVEIS 
AVALIADAS 

PARA O 
EQUILÍBRIO. 

PRINCIPAIS 
RESULTADOS 

exercícios de 
coordenação 
motora. Todos os 
exercícios 
realizados sem 
equipamento. 

5 Padala et 
al 

2017 

Ensaio 
clínico 

randomizado
s cegos 

Amostra: 30 
GE – Grupo 
exercício Wii-Fit 
(15) realizou cinco 
categorias: yoga, 
treinamento de 
força, aeróbica, 
equilíbrio 
(controle postural, 
dinâmico, 
deslocamento 
lateral, 
multidirecional, 
multidirecional 
com cognitivo) e 
training plus 
(tarefas mais 
complexas). 
GC – Grupo 
controle Brain-
Fitnes (15) 
realizou 
exercícios 
cognitivos: 
memória, idioma 
e atenção. 

Realizados 
treinos de 45 
minutos, durante 
8 semanas, 3 
vezes por 
semana. 

*BERG O grupo Wii-Fit 
mostrou melhora 
significativa no 
teste Berg na 
quarta e oitava 
semana (p<0,001) 
já o grupo Brain 
Fitness não obteve 
melhorias em 
nenhuma das 
semanas.  

6 Barbosa 
et al 
2018 

Ensaio 
clínico 

randomizado 
cego 

Amostra: 91 
G1- Palmilha 
plana (27) 
G2-Palmilha 
texturizada (33) 
GC – Grupo 
controle, sem 
palmilha (31) 

4 semanas de 
uso, com média 
de 26,6 dias e 6 
horas durante o 
dia no G1 e 
média de 25,9 
dias e 6,2hrs 
durante o dia no 
G2. 

*BERG 
*TUG 

Após 4 semanas 
de uso da palmilha, 
houve melhora 
significativa, no G1 
e G2, na escala 
Berg (p=0,14) e 
TUG (p=0,64) e 
não houve melhora 
no GC. 

7 Roaldsen 
et al 
2014 

Controlado, 
prospectivo e 

ensaio 
clínico 

randomizado 
cego 

Amostra: 59 
GI – Grupo 
intervenção (38) 
GC – Grupo 
controle (21)  
Exercícios de 
dupla tarefa, 
realizando 
exercício 
cognitivo e motor 
ao mesmo tempo 

12 semanas de 
duração, com 
sessões de 45 
minutos, 3 vezes 
por semana.  
 

*LLFDI. 
 

Houve aumento 
significativo na 
função geral (p = 
0,016), subescala 
básica inferior (p= 
0,044), 
extremidade 
superior (p =0,004), 
extremidade 
inferior básica (p 
<0,001) e 
extremidade 
inferior avançada 
(p = 0,025). 

8 Ballesta-
Garcia et 

al 
2019 

Ensaio 
clínico 

randomizado 
cego 

Amostra: 41 
G CIM – grupo 
circuito de 
intensidade 
moderada (12) o 
qual deveria 
trabalhar entre 9 e 

18 semanas de 
duração sendo 
duas vezes por 
semana e 1 hora 
por sessão, 
divididas em 
aquecimento, 

*teste unipodal Ambos os 
programas de 
exercício 
influenciam da 
mesma forma na 
força de MMII, 
função 
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AUTOR e 
ANO 

TIPO DE 
ESTUDO 

TIPOS DE 
INTERVENÇÃO 

E AMOSTRA 

TEMPO DE 
INTERVENÇÃO 

VARIÁVEIS 
AVALIADAS 

PARA O 
EQUILÍBRIO. 

PRINCIPAIS 
RESULTADOS 

14 pontos da 
classificação de 
esforço 
percebido. 
G HIIT – Grupo 
de treinamento 
intervalado de alta 
intensidade (17) o 
qual deveria 
trabalhar entre 14 
e 18 pontos da 
CEP. 
GC – Grupo 
controle (12)  

programa de 
exercício e 
relaxamento. 

cardiorrespiratória, 
marcha e 
equilíbrio. Já o 
aumento da FM de 
MMSS e a baixa do 
IMC se mostrou 
melhor no GHIIT. 

9 Zhou et 
al 

2019 
 

Ensaio 
clínico 

randomizado 
 

Amostra: 60 
TC-24 = Tai chi 
24 (20) 
TC-42 = Tai chi 
42 (20) 
TC-56 = Tai chi 
56 (20) 
Dividido em 3 
fases, em cada 
fase era 
aumentada a 
frequência e 
duração do  
exercício. 

Três vezes por 
semana, com 
duração de 60 a 
90 minutos por 
12 semanas. 

*teste unipodal, 
com olhos 
fechados 
*TUG 

Todas as formas 
de Tai Chi Chuan 
se mostraram 
eficientes para 
melhorar aspectos 
relacionados a 
saúde. Entretanto o 
TC-56 teve efeitos 
maiores no 
equilíbrio estático e 
dinâmico 

10 Miko et 
al 

2018 

Ensaio 
clínico 

randomizado 
cego 

Amostra: 100 
GC- Grupo 
controle (50) Não 
realizou 
exercícios.  
GE- Grupo 
experimental (50) 
Realizou exercício 
combinado com 
progressão de 
movimento, 
velocidade e 
resistência, 
exercícios em 
casa menos 
complexos e 
caminhadas de 25 
a 35 min.  

3 vezes por 
semana, com 
duração de 30 
minutos.  

*BERG 
*TUG 
*Estabilômetro 
de Bretz 
(Romberg com 
olhos abertos e 
olhos fechados e 
3 testes de 
coordenação) 

Os exercícios 
mostraram melhora 
significativa do 
equilíbrio no teste 
de Romberg (p ≤ 
0,001), teste de 
coordenação 
p<0,003), nos 
testes BERG e 
TUG (p<0,005). 

11 Lee, 
Lee, Song 

2018 
 

Ensaio 
clínico 

randomizado 
cego 

Amostra: 30 
GE Grupo 
experimental (15) 
treinamento de 
remo de canoa 
por realidade 
virtual 
GC Grupo 
controle (15) 
fisioterapia 
convencional e 
terapia 
ocupacional 

GC – 2 vezes 
por dia, 5 dias 
por semana com 
duração de 30 
minutos. 
GE - 3 dias por 
semana, por 30 
minutos, durante 
5 semanas.  

*teste de 
alcance 
funcional 
modificado 
*teste de 
balanço postural  

Ambos os grupos 
mostraram melhora 
no teste alcance 
funcional, porém o 
GE foi 
significativamente 
melhor (p<0,05) 
mostrando que o 
treinamento de 
remo por realidade 
virtual pode ser 
mais eficaz para o 
equilíbrio de tronco 
pós avc. 

12 Tomicki 
et al 2016 

Ensaio 
clínico 

Amostra: 30 Três vezes por 
semana, com 

*TUG 
*BERG 

O G2 melhorou seu 
desempenho no 
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AUTOR e 
ANO 

TIPO DE 
ESTUDO 

TIPOS DE 
INTERVENÇÃO 

E AMOSTRA 

TEMPO DE 
INTERVENÇÃO 

VARIÁVEIS 
AVALIADAS 

PARA O 
EQUILÍBRIO. 

PRINCIPAIS 
RESULTADOS 

randomizado 
e controlado 

G1 – sem 
intervenção 
G2 – programa de 
exercício físico 
(aquecimento, 
exercícios 
funcionais, 
relaxamento) 

sessões de 45 
minutos, durante 
12 semanas.  

teste TUG 
(p=0,000) e BERG 
(p=0,008), além 
disso durante a 
intervenção os 
idosos do G2 não 
apresentaram 
quedas.  

13 Fatori et 
al 

2015 

Transversal 
e 

observaciona
l 

Amostra: 19 
Avaliação do 
efeito de dupla 
tarefa na 
mobilidade 
funcional de 
idosos e 
correlacionar com 
a idade 

Não 
especificado.  

*TUG 
*TUG manual 1 
e 2 
*TUG cognitivo 1 
a 6 

Os testes que 
necessitavam de 
memorização 
(1,4,5 e 6) levaram 
maior tempo para 
ser executado. 
Mostrando a 
dificuldade em 
realizar tarefas 
cognitivas e 
motoras 
combinadas. 

14 Silva et 
al  

2017b 

Experimental
, ensaio 

controlado 
cruzado 

(crossover) 

Amostra: 30 
10 repetições de 
agachamento em 
superfície estável  
10 repetições de 
agachamento em 
superfície instável 
em cama elástica. 
Para contabilizar 
o agachamento 
deveria atingir 90º 
de quadril.  

Realização dos 
testes, em 
seguida 
realização dos 
agachamentos, 
e reavaliação 
com os testes.  

*Teste de apoio 
tandem com 
olhos abertos e 
fechados 
*FSST 

Houve diferença 
significativa no 
teste tandem com 
privação da visão, 
tanto no solo 
instável (p:0,015) 
quanto estável 
(p:0,003). No teste 
FSST houve 
melhoria apenas 
no tempo de 
execução do solo 
instável (p:0,026) 

15 
Carvalho 
et al 2015 

Transversal, 
aleatorizado 

Amostra: 40  
HQ - Histórico de 
queda (20) 
SHQ – Sem 
histórico de queda 
(20) 
 

Não 
especificado 
 
 

 

*TUG 
*SPPB  
Todas as 
participantes 
foram avaliadas 
com uso de 
informação 
sensorial 
adicional 
(bandagem 
infrapatelar) e 
sem uso da 
informação 
sensorial 
adicional 

Segundo o teste 
TUG, idosas HQ 
tem pior mobilidade 
(p=0,0016), mas 
mostraram melhora 
do tempo de 
realização do TUG 
com uso de 
bandagem 
(0,0001). No SPPB 
idosas SHQ 
mostraram melhor 
desempenho 
(p=0,0309) porém 
sem significância 
(p=0,7334) com e 
sem uso de 
bandagem. 

LLFDI= Instrumento de Função e Deficiência para Late-Life; FSST = Four Square Step Test; SPPB = 
Short Physical Performance Battery; SEBTs = Teste de balanço de excursão em estrela; TUG = Time 
Up and Go; Berg = Escala de Equilíbrio de BERG; AVC = Acidente Vascular Cerebral. 
Fonte: Dados da pesquisa (2020) 
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3.1 MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO 

 

Diversas técnicas de avaliação foram aplicadas nos estudos desta revisão 

como por exemplo o Teste de equilíbrio de Berg (TEB), Time Up ang Go (TUG), 

alcance funcional modificado (TAFM), Teste de Balanço Postural, Teste de Apoio de 

Tandem, Four Square Step Test (FSST), Short Physical Performance Battery (SPPB) 

e Instrumento de Função e Deficiência para Late-Life (LLFDI). 

O teste de equilíbrio de Berg explicado anteriormente e encontrado em seis 

estudos (BARBOSA et al., 2018; MESQUITA et al., 2015; MIKO et al., 2018; PADALA 

et al., 2017; PATTI et al., 2016; TOMICKI et al., 2016) é utilizado para identificar os 

riscos elevados de queda e independência da população idosa (RUZENE; NAVEGA 

2014) entretanto este teste apresenta baixa sensibilidade sendo ineficaz para avaliar 

indivíduos com comprometimento de equilíbrio (CARVALHO et al., 2017). 

Nove estudos (BARBOSA et al., 2018; CARVALHO et al., 2015; FATORI et al., 

2015; JEON et al., 2014; MESQUITA et al., 2015; MIKO et al., 2018; TOMICKI et al 

2016., ZHUANG et al., 2014; ZHOU et al., 2019) utilizaram o método TUG para avaliar 

o equilíbrio dos indivíduos. 

Em um destes estudos, realizado por Fatori et al. (2015) o teste TUG foi 

utilizado para avaliar a implicação da dupla tarefa na mobilidade funcional de idosos. 

Neste estudo o teste foi demonstrado de diversas maneiras sendo elas TUG normal 

já explicado anteriormente, TUG manual 1 e 2 onde o participante deveria realizar o 

teste juntamente com uma tarefa manual e TUG cognitivo 1 a 6 onde o participante 

deveria realizar o método TUG normal juntamente com uma atividade cognitiva, como 

falar frases, números e imagens que lhes foram mostradas anteriormente. 

Ao final do estudo pode-se observar que os idosos saudáveis necessitaram de 

um tempo maior para realizar o teste TUG que demandava memorização de frase, 

imagens ou números, sendo eles o TUG cognitivo 1,4,5 e 6. Também foi possível 

correlacionar a idade destes idosos com o tempo de realização do teste, sendo que 

idosos com maior idade demoraram mais tempo para realizar a atividade que exigiu 

memória de curto prazo. Pavanate et al. (2018) afirma que a idade do participante 

influência diretamente no resultado do teste realizado, sendo que a menor idade 

exerce um menor tempo de realização do teste, e a maior idade demonstra uma piora 

do equilíbrio estático e dinâmico dos indivíduos. 
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Durante o Teste de Apoio de Tandem é avaliado o tempo que o participante 

consegue se manter com um pé na frente do outro, sem apoio, com e sem privação 

visual (SILVA et al., 2017b) este mesmo teste que mensura o equilíbrio estático é 

empregado pelo Short Physical Performance Battery (SPPB) composto por testes de 

marcha, equilíbrio e força muscular dos membros inferiores (MMII) (CARVALHO et al., 

2015). Entretanto o estudo de Hauser, Cardoso e Mazo (2020) identifica que o teste 

de apoio de tandem não manifesta a mesma dificuldade que outros testes 

demonstram em idosas ativas fisicamente. 

Segundo Zhou et al. (2019) durante o teste unipodal é pedido ao paciente que 

se mantenha de olhos fechados e permaneça apoiado em uma das pernas, sem 

dispositivos auxiliares, o maior tempo possível. Hauser, Cardoso e Mazo (2020) dizem 

que ao atingir 30 segundos no teste unipodal o idoso é classificado tendo “bom” 

equilíbrio estático, sendo assim este teste seria mais confiável em comparação ao 

teste de apoio de tandem. 

O teste de alcance funcional é aplicado para identificar o risco de queda em 

idosos, sendo pedido ao mesmo que com os braços esticados se desloque 

anteriormente sem movimentar os MMII e em seguida com uma fita métrica colocada 

horizontalmente ao seu lado é medida a distância de início até o fim de seu 

deslocamento (LEE; LEE; SONG 2018; ZHUANG et al., 2014). Hauser, Cardoso e 

Mazo (2020) classificam como “bom” quando idosos entre 70 a 79 anos atingem mais 

que 33 cm no teste de alcance funcional, entretanto ao atingir menos de 17cm o risco 

de quedas entre essa população aumenta em até 13 vezes. 

A diminuição da propriocepção em idosos ocorre de forma progressiva 

causando a diminuição da velocidade de marcha, aumento do índice de quedas, além 

de interferir no deslocamento do corpo (SILVA et al., 2017a; LOPES et al., 2016). Os 

estudos de Lee, Lee e Song (2018) e Mesquita et al. (2015) utilizaram da plataforma 

de força para avaliar se a oscilação plantar interfere no desempenho do equilíbrio de 

idosos. Através de um laptop utilizando o software Balancia os autores Lee, Lee e 

Song (2018) pediam para os pacientes se manterem descalço, imóveis, com os olhos 

abertos e fechados sobre uma plataforma de pressão durante 30 segundos e 

posteriormente conseguiram averiguar o centro de pressão, o comprimento do 

movimento e a velocidade de oscilação dos pacientes. Segundo Batista et al. (2014b) 

com o uso da baropodometria é possível identificar quais as áreas de aumento e 
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adaptação da pressão plantar, além de comprovar que idosos não conseguem realizar 

a oscilação para se manter estável de forma rápida. 

Demonstrado por Silva et al. (2017b) o FSST é utilizado para avaliar o tempo 

em que o participante leva para realizar o deslocamento, no sentido horário e anti-

horário, dentro de um quadrado fixo no chão. 

E por fim Roaldsen et al. (2014) utilizou do Instrumento de Função e Deficiência 

para Late-Life (LLFDI) a qual varia de 0 a 100 pontos e é dividida em função e 

deficiência. Para mensurar a função são utilizadas 32 perguntas sobre a dificuldade 

do indivíduo em realizar uma tarefa, onde a maior pontuação demonstra menor 

dificuldade, além disso este item é dividido em extremidade superior, extremidade 

inferior básica e extremidade inferior avançada. Para mensurar a incapacidade são 

utilizadas 16 perguntas sobre a frequência e a limitação em que o indivíduo sente ao 

realizar determinada tarefa, sendo quanto maior a pontuação menor a incapacidade. 

 

3.2 TRATAMENTO PROPOSTO PARA MELHORA DO EQUILÍBRIO DE IDOSOS 

 

3.2.1 Método Pilates (MP) e Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (FNP) 

 

Estudos sobre o equilíbrio apontam que existem diversas técnicas para tratar e 

prevenir que ocorra déficit do mesmo em idosos saudáveis, como por exemplo as 

técnicas Método Pilates (MP) e Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (FNP). No 

estudo de Mesquita et al. (2015) foram utilizados para avaliação do equilíbrio o 

baropodômetro eletrônico, teste TUG, teste de equilíbrio de Berg e alcance funcional, 

onde estes apresentaram melhora significativa no equilíbrio estático e dinâmico de 

idosas que praticaram estas técnicas durante o período de um mês.  

A diminuição da força muscular natural e progressiva em idosos, gera déficit do 

equilíbrio desta população. Com o fortalecimento dos músculos centrais, alongamento 

muscular, coordenação e ADM que as técnicas Pilates e FNP propiciam, é possível 

manter o controle postural sem alteração e assim se opor a ação da gravidade 

(NAVEGA et al., 2016; SILVA et al., 2017a). Navega et al. (2016) obteve melhora da 

hipercifose torácica e manutenção do equilíbrio com o MP, já Silva et al. (2017a) 

observou diminuição das áreas de apoio plantar e assim melhora do equilíbrio estático 

e dinâmico de idosos com o uso da FNP. 



 

180 
Práticas em fisioterapia sob o prisma das revisões sistemáticas (ISBN: 978-65-88712-06-1) 

3.2.2 Informação Sensorial Adicional 

 

A propriocepção e o feedback gerado por informações sensoriais adicionais 

contribuem para que nosso corpo permaneça em constante adaptação do equilíbrio 

postural. Uma forma de adicionar esta informação sensorial são utilizar palmilhas 

planas e texturizadas onde por meio do teste TUG e Berg, Barbosa et al. (2018) 

verificou a eficácia de ambos os dispositivos no equilíbrio de idosos saudáveis. A 

distribuição de impulsos sensoriais na área plantar do pé, fornece ao indivíduo 

desequilíbrios imprevisíveis que ajudam na oscilação postural (LOPES et al., 2016).  

De acordo com o estudo Carvalho et al. (2015) o uso da informação sensorial 

adicional (bandagem infrapatelar bilateralmente) melhorou a mobilidade em idosas 

com histórico de quedas sem alterar o seu desempenho físico, o qual se manteve o 

mesmo com o uso da bandagem. Apesar de Leme, Carvalho e Scheicher (2017) 

realizarem um estudo com a mesma temática, com os mesmos locais de aplicação e 

obtendo o mesmo resulta do estudo anterior, um estudo identificou que a Kinesio 

Taping posicionada no músculo gastrocnêmico e médio pé, não mostra efeito no 

equilíbrio postural de idosos. Sendo assim o local de aplicação, da informação 

sensorial, influência diretamente na propriocepção por conta da profundidade que 

esses estão posicionados (CABREIRA; COELHO; QUEMELO, 2014). 

 

3.2.3 Exercícios Físicos  

 

Os exercícios físicos realizados com ou sem peso adicional, são uma forma de 

melhorar e manter o equilíbrio corporal de todas as idades. Para os idosos este treino 

deve ter foco na mobilidade articular, sistema cardiovascular, fortalecimento da 

musculatura, sistema proprioceptivo e coordenação motora.  

O estudo de Patti et al. (2016) através da escala de Berg verificou a melhora 

do equilíbrio em idosos que realizaram exercícios apenas com o peso corporal, além 

de diminuir a percepção da dor lombar dos participantes do grupo experimental.  

Outra forma de melhorar o equilíbrio estático e dinâmico por meio de exercício 

físico é o agachamento em superfície estável ou instável realizado por Silva et al. 

(2017b) que verificou por meio do teste de apoio de tandem com e sem privação visual 

e o Four Square Step Test (FSST) que o agachamento realizado de forma instável é 
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mais benéfico no equilíbrio de idosos e que a privação visual afeta negativamente esta 

habilidade. 

Já Ballesta-García et al. (2019) usou do treinamento em circuito de intensidade 

moderada (TCIM) e treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT), onde sua única 

diferença era a velocidade de realização dos exercícios, para demonstrar que 

estatisticamente o grupo HIIT apresentou pontuação melhor do teste de unipodal.  

Em relação ao auxílio visual durante uma atividade Bigongiari et al. (2018) 

identificou que este não se altera significativamente ao realizar o teste com indivíduos 

sentados. Já o treinamento de alta intensidade se mostra mais eficiente pois desafia 

o centro de gravidade a se reposicionar de forma rápida (RAYMOND et al., 2017). 

Entretanto, apesar de autores identificarem que o exercício físico aeróbico ou resistido 

promove a melhora da mobilidade de idosos, o uso dessas técnicas não altera 

significativamente o equilíbrio (RUZENE; NAVEGA 2014).  

A realização de exercícios físicos em idosos institucionalizados foi estudada 

por Tomicki et al. (2016) onde o mesmo verificou através da escala de Berg e teste 

TUG, que um programa contendo aquecimento, exercícios aeróbicos, de força, 

flexibilidade, equilíbrio, agilidade, coordenação motora e relaxamento, surtiu efeitos 

positivos no equilíbrio e histórico de queda desta população, mostrando que idosos 

com melhor equilíbrio melhoram também sua qualidade de vida e atividades de vida 

diária.  

Entretanto encontramos um trabalho que apontou o maior risco de queda em 

idosos institucionalizados quando estes se sentem independentes. Apesar de o 

estudo utilizar diversos métodos de avaliação, como o TUG e Berg, apenas o teste de 

sentar e levantar apresentou associação com o risco de queda, sendo que os 

participantes que realizaram menos de 5 repetições do teste estavam mais propensos 

a cair (FERREIRA et al., 2016). O teste TUG, e Berg sozinhos não conseguem 

demonstrar previamente o risco de queda, sendo assim Batista et al. (2014b) associou 

os testes citados anteriormente com a estabilometria estática onde pode comprovar 

que o tempo de institucionalização associa o equilíbrio ao risco de quedas e também 

à dificuldade em executar tarefas que precisam do equilíbrio postural para serem 

realizadas. 
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3.2.4 Tai Chi Chuan 

 

Classificado com um exercício chinês, o Tai Chi Chuan (TCC) é recomendado 

para melhorar força, equilíbrio e flexibilidade utilizando o controle respiratório, 

coordenação motora, concentração mental, consciência corporal, além de utilizar de 

movimentos de flexão e extensão dos músculos. Ao avaliarmos 15 estudos, 

visualizamos que dois utilizaram do TCC para obter melhora do equilíbrio em idosos 

saudáveis, e ambos tiveram 12 semanas de intervenção, com 3 sessões de 60 

minutos por semana.  

Zhou et al. (2019) utilizou três formas distintas de TCC, sendo elas o TC-24 no 

estilo Yang, TC-42 e o estilo Chen (TC-56). Já o estudo de Zhuang et al. (2014) 

combinou exercícios de força muscular (FM), TCC no estilo Yang de 8 formas e 

flexibilidade. Os dois autores descreveram que a técnica de Tai Chi Chuan auxiliou o 

equilíbrio de idosos, entretanto o estudo de Zhou et al. (2019) identificou que o grupo 

TC-56 apresentou melhora significativamente maior que os outros grupos. 

Além de aumentar a amplitude de movimento (ADM) e melhorar a marcha, 

durante a prática de TCC são utilizados movimentos leves e calmos com transferência 

do peso corporal o que leva o indivíduo a realizar controle do centro de gravidade e 

alinhamento postural. Para que haja uma melhora do equilíbrio a longo prazo é 

necessário que a intensidade do exercício seja aumentada consecutivamente (KONIG 

et al., 2014). 

 

3.3 TRATAMENTOS APLICADOS PARA MELHORAR O EQUILÍBRIO DE IDOSOS 

COM DOENÇAS ASSOCIADAS 

 

Ao associarmos doenças ao envelhecimento da população podemos notar um 

aumento na necessidade de manter o equilíbrio corporal estável. Sendo assim, três 

dos quinze estudos se qualificaram para serem revisados neste trabalho com o 

objetivo melhorar o equilíbrio postural de idosos com doenças associadas.  

Jeon et al. (2014) desenvolveu um programa, com idosos frágeis, onde incluía 

aulas de educação e exercícios para prevenir quedas recorrentes. Após a intervenção 

pode-se observar que o equilíbrio estático se manteve igual, porém através do teste 

TUG foi visualizada a melhora do equilíbrio dinâmico, além de apresentar melhora da 
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força muscular, resistência e aspectos psicológicos, como o medo de cair e a 

depressão. Consequentemente notou-se um aumento no interesse das participantes 

do grupo experimental em praticar atividades físicas e sociais após o fim do estudo.  

Atividades físicas realizadas como lazer foram tema de uma revisão sistemática 

feita por McMullan et al. (2018) onde os exercícios como caminhada, natação, dança, 

ciclismo e outras modalidades se mostram benéficas para o equilíbrio de idosas assim 

como a melhora no tempo de marcha, força e flexibilidade. Entretanto idosos que 

praticam atividade física, estudados por Carvalho et al. (2017) apresentaram alto 

índice de quedas, indicando que o desequilíbrio também pode ocorrer em idosos 

ativos funcionalmente.  

Além de melhorar o equilíbrio, os exercícios de dupla tarefa auxiliam a 

população idosa a manter e melhorar suas atividades de vida diária, o treinamento de 

equilíbrio com exercícios cognitivos e motores de MMII e MMSS em local sem 

obstáculos, melhora a função geral, básica e avançada das extremidades inferiores 

de idosos que apresentam déficit de equilíbrio (ROALDSEN et al., 2014). Idosos com 

tendência a queda aumentam sua estabilidade postural quando utilizam da dupla 

tarefa com base instável, restrição visual, tarefa verbal, tarefa de memória, caligrafia, 

entre outras, além de melhorar o equilíbrio postural, estudos demonstram que esta 

técnica ajuda em tarefas cognitivas e aprendizado em participantes sem e com 

doenças associadas, como o déficit de atenção. Entretanto um estudo obteve 

resultados negativos da dupla tarefa, como por exemplo a piora do equilíbrio postural 

em pessoas com histórico de queda e déficit de equilíbrio como o Parkinson e a 

esclerose múltipla (GHAI; GHAI; EFFENBERG 2017).  

Com a fragilidade de seus ossos os pacientes com osteoporose necessitam de 

um cuidado maior ao realizarem exercícios físicos pois ocorrem desequilíbrios e 

quedas que podem ser prejudiciais a esta população, um programa de treinamento 

utilizando exercícios aeróbicos para fortalecimento muscular e equilíbrio de forma 

estática e dinâmica, surtiu efeito no equilíbrio e risco de queda de idosas com 

osteoporose (MIKO et al., 2018). Em uma revisão sistemática produzida por Thomas 

et al. (2019) durante o envelhecimento uma das maiores causas de desequilíbrio 

postural é a fraqueza muscular, causada pela degeneração do sistema nervoso, 

sendo assim o aumento da força muscular está diretamente associado ao equilíbrio. 

Sabe-se que o exercício aeróbico melhora a propriocepção, entretanto não há 
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conhecimento se ao associá-lo ao exercício de força o equilíbrio postural é 

aprimorado. 

 

3.4 APLICAÇÃO DA REALIDADE VIRTUAL NO EQUILÍBRIO DE IDOSOS. 

 

A tecnologia vem sendo cada vez mais usada dentro da reabilitação de 

pacientes com desequilíbrios posturais, pois a associação da realidade virtual (RV) 

com o mundo físico traz benefícios motores e psicológicos a estes pacientes. Dois dos 

quinze artigos utilizados nesta revisão, aplicaram à RV para averiguar seus benefícios 

em idosos com déficit de equilíbrio.  

O estudo de Lee, Lee e Song (2018) usou o treino de remo de canoa em 

realidade virtual combinado com a reabilitação convencional e teve como objetivo 

averiguar seus efeitos no equilíbrio de pacientes pós acidente vascular cerebral 

(AVC). Já Padala et al. (2017) usou dois programas de realidade virtual para detectar 

seus efeitos em idosos com problemas leves ou moderados de equilíbrio, o Wii-Fit que 

contava com cinco formas de exercício e o Brain-Fitness composto por exercícios 

cognitivos.  

Ambos os estudos sugerem efeitos positivos sobre a RV, onde por meio dos 

testes Berg, alcance funcional modificado e teste de balanço postural notaram 

melhora do equilíbrio apenas com o uso de RV (PADALA et al., 2017) e RV combinada 

com a fisioterapia tradicional (LEE; LEE; SONG, 2018). 

A RV é utilizada para imergir o paciente a um ambiente completamente 

diferente, onde são usados estímulos que geram melhor distribuição do centro de 

gravidade, melhora da correção postural e melhor desempenho emocional do 

indivíduo durante a reabilitação (FENG et al., 2019). Isto ocorre pelo feedback visual 

que a RV demonstra ao paciente durante todo o tempo de jogo, além de instigar ao 

paciente que este mude o centro de gravidade e pontos de propriocepção 

bruscamente, causando assim o recrutamento da musculatura postural (BATISTA et 

al., 2014a). 
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4 CONCLUSÃO  

 

Com esta revisão pode-se observar que diversos estudos abordam o uso de 

métodos de avaliação, sendo elas a Escala de Equilíbrio de Berg, Teste Unipodal, 

Teste de apoio de Tandem, alcance funcional, plataforma de força, Instrumento de 

função e deficiência para Late-Life, Four Square Step Test, Short Physical 

Performance Battery, Teste de balanço de excursão em estrela e Time Up and Go, 

para identificar desequilíbrios na população idosa. 

Além de tratamentos para melhorar o equilíbrio de idosos, sendo eles o método 

Pilates, facilitação neuromuscular proprioceptiva, programas de exercícios físicos e 

educação, informação sensorial adicional, Tai Chi Chuan, exercícios de dupla tarefa 

e realidade virtual, podendo-se notar que diferentes tratamentos são benéficos para o 

controle postural de idosos.  

Tendo em vista que o equilíbrio postural afeta aspectos físicos e psicológicos 

de idosos é de extrema necessidade que esta população se mantenha ativa durante 

seu envelhecimento para diminuir o déficit de equilíbrio. Sendo assim observamos que 

todos os estudos que apresentavam grupo controle demonstraram equilíbrio 

diminuído ou mantido, sugerindo que a falta de incentivo e estímulo afeta 

negativamente a vida de idosos. 

Diante dos resultados obtidos, as técnicas método Pilates e facilitação 

neuromuscular proprioceptiva apresentaram resultados benéficos para a população 

idosa, sendo indicado para tratamento de déficit de equilíbrio. Além disso os 

tratamentos utilizando exercícios físicos com peso adicional ou apenas com o peso 

corporal, assim como o Tai Chi Chuan, se mostram uma forma adequada e acessível 

para a população. Apesar de menos acessível, a realidade virtual vem mostrando 

resultados promissores ao equilíbrio de idosos devido aos estímulos e feedback 

gerado pelos jogos.  

Ao residir em instituições de longa permanência, os idosos devem ser 

estimulados a continuar com atividades físicas para manter o bom equilíbrio postural, 

entretanto existe a necessidade de observar se a independência destes idosos 

aumenta as chances de queda dos mesmos. Outra modalidade encontrada nesta 

revisão foram as informações sensoriais adicionais, as quais demonstraram melhora 

do equilíbrio em pacientes com e sem histórico de quedas, entretanto o local de 
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aplicação destas informações deve ser estudado devido a outros artigos não 

demonstrarem os mesmos benefícios.  
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EFICÁCIA DA TERAPIA MANUAL E A SUA ASSOCIAÇÃO COM DEMAIS 

TÉCNICAS APLICADAS AO TRATAMENTO DA LOMBALGIA: UMA REVISÃO 

SISTEMÁTICA 

 

Rosane Zabudovski19 
Jaqueline Sueli Horodeski20 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A dor lombar é um distúrbio musculoesquelético de alta prevalência. 
Atingindo todas as idades, causando grande desconforto e prejuízos à saúde do 
individuo, como a aposentadoria por invalidez e ocasionando custos financeiros. A 
fisioterapia oferece diversos métodos terapêuticos para o tratamento da dor lombar, 
entre eles estão as técnicas de terapia manual, que atuam de forma a melhorar as 
condições cinéticas funcionais. OBJETIVO: Avaliar a eficácia dos métodos de terapia 
manual no tratamento da dor lombar crônica. METODOLOGIA: Revisão sistemática, 
realizada a partir do levantamento de estudos publicados entre o período de 2014 a 
2020 nas bases de dados PEDro; PubMed e Scielo, busca realizada através dos 
descritores selecionados, apenas ensaios clínicos randomizados com evidência 
científica foram incluídos, seguindo os critérios de Fator de Impacto ou Qualis 
adequado e avaliado através da escala de Jadad ou Pedro. RESULTADOS: Foram 
selecionados trinta e dois estudos para compor a pesquisa científica; sendo quinze 
ensaios clínicos controlados e randomizados sobre intervenções utilizando as técnicas 
de terapia manual; sendo que os métodos obtiveram resultados positivos na 
diminuição da dor e incapacidade, maior mobilidade e funcionalidade da coluna 
lombar; diminuição dos níveis depressivos e de deficiência. CONCLUSÃO: As 
Técnicas de Terapia Manual proporcionam bons resultados, entre eles a diminuição 
da dor, melhora da flexibilidade e/ou mobilidade e podem influenciar na melhora da 
qualidade de vida do indivíduo com dor lombar crônica. 

 

Palavras-Chave: Dor lombar. Fisioterapia. Manipulação musculoesquelética. 
Terapias complementares.  

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Low back pain is a highly prevalent musculoskeletal disorder. 
Reaching all ages, causing great discomfort and damage to the individual's health; 
such as disability retirement; causing financial costs. Physiotherapy offers several 
therapeutic methods for the treatment of low back pain, among them are manual 
therapy techniques; that act in order to improve the functional kinetic conditions. 
OBJECTIVE: To evaluate the effectiveness of manual therapy methods in the 
treatment of chronic low back pain. METHODOLOGY: Systematic review, based on a 
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survey of studies published between 2014 and 2020 in the PEDro databases; PubMed 
and Scielo, search carried out through the selected descriptors, only randomized 
clinical trials with scientific evidence were included, following the criteria of Impact 
Factor or Qualis appropriate and evaluated through the Jadad or Pedro scale. 
RESULTS: Thirty-two studies selected to compose scientific research; fifteen 
controlled and randomized clinical trials on interventions using manual therapy 
techniques; the methods obtained positive results in the reduction of pain and 
disability, greater mobility and functionality of the lumbar spine; decrease in depressive 
and deficiency levels. CONCLUSION: Manual Therapy Techniques provide good 
results, including decreased pain, improved flexibility and / or mobility and can 
influence the improvement in the quality of life of individuals with chronic low back pain. 

 

Keywords: Low back pain. Physioterapy. Musculoskeletal manipulations. 
Complementary therapies.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A dor lombar é considerada um distúrbio musculoesquelético que tem alta 

prevalência, pode tornar-se incapacitante para os indivíduos e afeta aproximadamente 

70 – 80% dos adultos ao longo de suas vidas (SHIN et al., 2017).  

A dor lombar ou lombalgia é o desconforto ou dor apresentada na região 

lombar, que fica logo abaixo das costelas e acima da região glútea; localizada ou 

irradiada para os membros inferiores (SILVA; BADARÓ; DALL’AGNOL, 2014). 

Essa patologia tem se mostrado bem corriqueira durante os diagnósticos 

clínicos, pode ser entendida como um fenômeno multidimensional, oriunda de 

alterações musculares (DESCONSI et al., 2019). Quando diagnosticada e nenhum 

fator ortopédico ou reumatológico é constatado considera-se como não específica por 

sua causa ser desconhecida (NARSALA NETO et al., 2016). 

Os distúrbios podem ser considerados, agudos, subagudos ou crônicos. Para 

se considerar como crônico os sinais e sintomas devem apresentar-se por um período 

superior a três meses (RIBEIRO et al., 2018). Soma-se um total de 62% de pessoas 

que desenvolverão sintomas crônicos, com duração superior a um ano. (SMITH; 

LITTLEWOOD; MAY, 2014). 

Os distúrbios musculoesqueléticos são considerados um agravo à saúde, e 

podem ocasionar impacto negativo na qualidade de vida do indivíduo (ZANUTO et al., 

2015). Ocasionam custos diretos (como os custos devido a tratamentos) e indiretos 

(por exemplo, a diminuição de sua produtividade no trabalho ou aposentadoria por 
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invalidez) tanto ao indivíduo, quanto sua família ou à sociedade (FERREIRA et al., 

2016). 

As abordagens para o gerenciamento da dor variam muito, algumas diretrizes 

trazem a terapia ativa e medicamentosa como intervenção de primeira linha, 

enquanto, a mobilização espinhal, massoterapia, acupuntura e demais terapia 

alternativas, como intervenções de segunda linha (QIN et al., 2019). 

Como a dor lombar afeta aspectos cinético-funcionais, como incapacidade, 

estabilização muscular, funcionalidade, flexibilidade e amplitude de movimento 

(BAZANELLA et al., 2016); a abordagem terapêutica, como é o caso da fisioterapia, 

pode proporcionar bons resultados no seu tratamento; pois a mesma busca tratar a 

causa da patologia, como as anormalidades da estrutura e não se atem apenas em 

aliviar os sintomas (DESCONSI et al., 2019).  

Na fisioterapia existem os tratamentos por terapia manual que trazem uma 

ampla variedade de técnicas que podem melhorar o desempenho do indivíduo. As 

técnicas que utilizam o impulso são utilizadas na prática clínica para o controle da dor, 

proporcionar melhor amplitude de movimento e facilitação da coluna, assim como 

aumentar a força muscular (CERQUEIRA et al., 2017). 

As técnicas de mobilização e manipulação são representas pelos tratamentos 

práticos, as quais utilizam técnicas de movimentos passivos de baixa velocidade e 

amplitude de movimento controlado (mobilização) e impulso de alta velocidade 

aplicado a uma articulação sinovial sobre uma amplitude curta no final do movimento 

(manipulação musculoesquelética) (COULTER et al., 2018). 

Técnicas como a manipulação, osteopatia, quiropraxia, terapia manual Chuna 

coreana e a manipulação espinhal são amplamente recomendadas para lombalgia 

crônica em várias diretrizes (SHIN et al., 2017). A terapia manipulativa da coluna 

vertebral é usada para tratar a dor lombar, podendo ser utilizada como recurso 

substituto da intervenção medicamentosa de acordo com os mais recentes estudos 

na área (RUBINSTEIN et al., 2019).  

Neste contexto o estudo busca avaliar a eficácia dos métodos de terapia 

manual no tratamento da dor lombar crônica. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

Trata-se de uma revisão sistemática realizada através de buscas criteriosas, a 

partir do levantamento e análise dos mais relevantes estudos publicados no período 

de 2014 a 2020 nas bases de dados da PEDro; PubMed e Scielo. Selecionados os 

descritores no site Descritores em Ciência da Saúde (DeCS): complementary 

therapies (terapias complementares); low back pain (dor lombar crônica); 

musculoskeletal manipulations (manipulação musculoesquelética) e physioterapy 

(fisioterapia). Para realizar as buscas nos sites foi utilizado o descritor booleano – 

“AND”.  

Sobre as junções feitas a partir dos descritores boolenos foram: “physioterapy 

(fisioterapia) AND low back pain (dor lombar crônica)”; “musculoskeletal manipulations 

(manipulações musculoesqueléticas)”; e “low back pain (dor lombar crônica) AND 

complementary therapies (terapias complementares)”. Empregando os descritores na 

língua portuguesa e inglesa de acordo com o critério do site de busca.  

Objetivando selecionar estudos de maior evidência científica, abordamos 

apenas os ensaios clínicos controlados randomizados (ECCR) para compor os 

resultados. Em adendo, analisados estudos de revisões sistematizadas com ou sem 

metanálises para agregar a pesquisa. Optado apenas por estudos controlados e 

randomizados que atendessem aos critérios de Fator de Impacto ou Qualis adequado, 

de acordo com a revista e devidamente avaliados através da escala de Jadad ou 

Pedro, de acordo com o estudo.  

O fator de impacto significa o número de citações que um periódico tem num 

período de dois anos dividido pelo número de artigos publicados. Quanto maior o valor 

melhor o fator de impacto, foram considerados os periódicos com valores acima de 

1,0.  

O Qualis é elaborado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES) e é referência para avaliação da produção científica nacional. 

Os dados que servem de fonte para compor o Qualis são obtidos por meio da 

avaliação dos cursos de mestrado e doutorado, há na combinação desses indicadores 

e várias bases de indexação a composição de uma estratificação dos periódicos nos 

8 níveis conhecidos: A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C, que o constituem. Para esse 

indicador foram selecionados artigos com nível maior ou igual a B2.  
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A escala de PEDro, desenvolvida pela Physiotherapy Evidence Database, é 

empregada em estudos experimentais, ela possui 11 itens com pontuação máxima de 

10 pontos. As seguintes informações são avaliadas: alocação aleatória, alocação 

oculta, comparabilidade da linha de base, sujeitos cegos, terapeutas cegos, 

avaliadores cegos, acompanhamento adequado, análise de intenção de tratar, 

comparações entre grupos, estimativas pontuais e variabilidade. A pontuação é 

categorizada como sendo <4 pontos como má qualidade; 4 a 5 pontos são de baixa 

qualidade; 6 a 8 pontos são de boa qualidade; 9 a 10 são considerados de excelente 

qualidade. Para este estudo foi atribuída pontuação mínima de 06 (seis) pontos para 

os ECCR (PEDRO, 2010). 

A escala Jadad ou Sistema de Jadad consta de três tópicos, diretamente 

relacionados com a redução de vieses. Todas as questões têm a opção sim/não. Seu 

escore de qualidade possui cinco pontos: três vezes um ponto para as respostas sim, 

e dois pontos adicionais para métodos apropriados de randomização e sigilo de 

alocação. Para essa escala foi atribuída à pontuação mínima de 03 pontos (JADAD et 

al., 1996). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nas buscas realizadas nos bancos de dados e pesquisa PEDro, Pubmed e 

Scielo, utilizando as junções dos descritores, anteriormente citados na metodologia, 

encontramos 538, 24863, 66 estudos respectivamente para cada site, totalizando 

25467 estudos; esse valor quando separado pelos descritores: “physioterapy 

(fisioterapia) and low back pain (dor lombar crônica”): 6799; “musculoskeletal 

manipulations (manipulações musculoesquelética)”: 16788; e “low back pain (dor 

lombar crônica) and complementary therapies (terapias complementares)”: 1880. A 

maioria foi excluída por desfocar do tema, duplicata, outros estudos obedecendo aos 

critérios de exclusão (estudos que tinham notas menores do que 06 na escala PEDro 

ou menor que 03 (três) na escala Jadad e ensaios clínicos não randomizados, fator 

de impacto menor de 1,0 ou Qualis menor que B2). Para a realização deste estudo, 

por fim, selecionados trinta e dois estudos para compor a pesquisa científica; sendo 

quinze ensaios clínicos controlados e randomizados que obedecem aos critérios de 

inclusão e exclusão para compor os resultados; os demais eram revisões (incluem 
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revisões sistemáticas; metanálises; estudos transversais e estudos preliminares). Os 

dados estão distribuídos na imagem a seguir (FIGURA 1): 

 

Figura 1 – Descrição do processo realizado para a seleção dos estudos analisados: 

 
Fonte: As Autoras (2020) 

 

Em relação aos quinze ensaios clínicos randomizados selecionados para os 

resultados, incluíam a utilização de técnicas de terapia como a massagem terapêutica 

e exercícios hipopressivos abdominais, exercícios de controle específico e a terapia 

manual, mobilização articular, manipulação da coluna lombar, exercícios musculares, 

terapia manual, terapia manual Chuna, controle motor e terapia manual, manipulação 

espinhal combinada com a terapia manipulativa, método Godelieve Denys 

Struyf  (GDS), manipulação vertebral ou exercícios supervisionados, manipulação 

espinhal, liberação miofascial adicionada à manipulação espinhal e dois estudos 

envolvendo a massagem. Esses estudos contaram com amostra de ambos os sexos 

(apenas 6,67% dos estudos contaram com uma amostra exclusivamente feminina), 

com idades entre 12 e 65 anos (6,67% dos estudos contaram com uma amostra de 

adolescentes de 12 a 18 anos, 6,67% com idosos com idade igual ou acima de 65 

anos, os demais estudos trouxeram uma amostra de 18 a 65 anos). Na tabela a seguir 

(Quadro 1); trazemos um resumo dos artigos selecionados:   
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Quadro 1 – Descrição dos artigos selecionados: 

ESTUDO OBJETIVO AMOSTRA 
INTERVENÇÃ

O 
VARIÁVEIS RESULTADOS 

Bellido-
Fernández 
et al., 2018 

Determinar o 
efeito da 

massagem 
terapêutica e a 

ginástica 
hipopresiva 

abdominal na 
qualidade de vida 

e no nível de 
saúde de 

pacientes com 
dor lombar 

inespecífica. 

n=27. 
n=9 para cada 

um dos 3 
grupos. 

G1 – 
massagem 
terapêutica; 

G2 – manobra 
hipopressiva; 

G3 – 
receberam 
ambos os 

tratamentos. 
8 intervenções 

de 30 min. 

NRS; 
ODI; 

Questionário SF-
12; versão 

abreviada do SF-
3; 

Teste de 
Schober. 

Diferença nas 
variáveis 

Oswestry, NRS 
e Schober 

(<0,05) nas três 
medidas em 
cada grupo 
individual. O 

grupo G3 obteve 
os valores de 

Oswestry mais 
significativos (= 

0,024). 

Lehtola et 
al., 2016 

Comparar o efeito 
de SMCE 

personalizadas 
individualmente 

combinadas com 
terapia manual a 
exercício geral e 
terapia manual 

sobre redução de 
incapacidade. 

 

n=61. 
SMCE – 30; 

Exercício geral 
– 31. 

Exercícios 
gerais - Cada 
sessão durou 

45min e incluiu 
uma sessão de 
terapia manual; 

SMCE – A 
intensidade dos 

exercícios foi 
semelhante 

(programa de 
exercícios 

individual era 
de 3 séries de 
15 repetições). 

ODI; 
RMQ; 
DEPS; 
TSK; e 
MCAQ. 

Pacientes em 
ambos os 

grupos 
relataram 

significativament
e menos 

incapacidade. A 
alteração média 
no RMQ entre a 
linha de base e 
a medição de 1 

ano mostrou 
melhora 

significativament
e superior para 
o grupo SMCE -
1,9 pontos (-3,9 
a -0,5) 95% (IC). 

Não houve 
diferença 

estatística para 
ODI. 

Tavares et 
al., 2017 

Avaliar os efeitos 
da mobilização 
articular lombar 

sobre os 
seguintes 

desfechos: 
intensidade da 

dor e 
incapacidade em 

pacientes com 
dor lombar 

crônica. 

n=60. 
n=20 para cada 

um dos 3 
grupos. 

GM – 
mobilização 

articular; 
GS – a técnica 

sham; 
GC – não 
recebeu 

nenhuma 
intervenção. 

ODI; 
END; e 
PCS. 

Diferenças 
significativas pré 

e pós-
tratamento para 

a variável de 
intensidade de 

dor nos GM 
(p<0,001) e GS 
(p<0,001). Na 

comparação da 
média de 

intensidade de 
dor entre GM 

versus GC foi de 
-2,55. 

Wang et 
al., 2019 

 

Investigar os 
efeitos curativos 
da manipulação 
lombar com o 
movimento de 
puxar oblíquo 
combinado a 
terapia por 

exercícios de 
sling-training para 
dor lombar baixa 

crônica não 
específica. 

n=60. 
Grupo de 

observação – 
30; 

GC – 30. 

GC – exercícios 
de sling-
training; 

Grupo de 
Observação –

aderiu à 
manipulação 

lombar 
(oblíquo) 

combinado à 
terapia por 

exercícios de 
sling-training O 

EVA; 
ODI; 

O sistema de 
treinamento 

linear de 
velocidade 

constante para 
abdômen e 

costas 
(Taiwan). 

Observado a 
partir do terceiro 

dia uma 
diferença 

significativa 
(P<0,05). No 

terceiro mês a 
diferença nos 

escores de ODI 
entre os dois 

grupos foi 
P<0,05 e forca 
muscular de 
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ESTUDO OBJETIVO AMOSTRA 
INTERVENÇÃ

O 
VARIÁVEIS RESULTADOS 

tratamento 
durou 1 mês. 

P<0,05. Houve 
diferenças pré e 
pós intervenção 
nos escores de 
VAS (P< 0,05). 

Suni et al., 
2018 

Estudar a eficácia 
de uma 

intervenção de 6 
meses de 
exercícios 

neuromusculares 
combinados e 

aconselhamento 
para tratamento 
das costas ou 
intervenção 

isolada contra um 
GC para reduzir a 
dor e o medo de 

dor em 
trabalhadoras de 

saúde com 
lombalgia 

inespecífica 
recorrente. 

n=219. 
Exercício 

neuromuscular 
combinado e 

aconselhament
o para 

tratamento da 
coluna 

(combinado) – 
35; 

Exercícios 
sozinho – 40; 

Aconselhament
o sozinho – 31; 

GC – 41. 

Combinado – 
ambos os 

tratamentos; 
Exercício 
sozinho - 

manutenção de 
uma posição 

neutra por 
cocontração 

dos músculos 
do tronco; 

Aconselhament
o - explicação 
da dor lombar; 
como evitar a 

carga; 
estratégias 

ativas para lidar 
com lombalgia; 

GC – grupo 
controle. 

EVA; 
FABs. 

O tratamento 
combinado 

teve redução 
da dor (p = 

0,006; tamanho 
do efeito 0,70, 
IC 0,23 a 1,17) 

e dor 
interferindo no 
trabalho (p = 

0,011) 
comparado 

com o GC. O 
medo da dor foi 

reduzido no 
tratamento 

combinado (p = 
0,003) e 
exercício 

sozinho (p = 
0,002). O medo 
relacionado à 

atividade física 
foi reduzido 

apenas com o 
exercício (p = 

0,008). 

Eklund et 
al., 2018 

Investigar a 
eficácia do MC 

nas trajetórias de 
dor em pacientes 
com dor lombar 
recorrente ou 
persistente 

n=328. 
MC – 161 
GC – 158 

MC – 
tratamento 
preventivo, 

controlado pelo 
médico; 

GC – 
tratamento 
guiado por 
sintomas 

(controlado 
pelo paciente). 

Ambas são 
estratégias são 

de natureza 
semelhante. 

Intensidade da 
dor; 

RMQ; 
Escala Likert 

O MC obteve 
redução no 

número de dias 
por semana com 

dor lombar. O 
grupo MC 

relatou 12,8 (IC 
95% = 10,1, 

15,5; p = 
<0,001) menos 

dias no total 
com dor lombar 
em comparação 

com o GC e 
recebeu 1,7 (IC 
95% = 1,8, 2,1; 

p = <0,001) 
mais 

tratamentos. 

Lim et al., 
2019 

Testar a 
eficácia e 
segurança 

comparativas 
da TMC para 

lombalgia 
não aguda. 

 

n=55. 
TCM – 18; 
UC – 18; 

CTM e UC – 
19; 

TCM – 
protocolo 

semipadronizad
o na coluna; 

UC– tratamento 
fisioterapêutico, 
medicação oral 

e educação 
estruturada 

sobre o cuidado 
da dor lombar; 
CTM e UC – 

combinação de 

NRS; 
ODI; 

PGIC. 

O CMT é mais 
eficaz que o UC. 

Houve 
diferenças no 

NRS para 
lombalgia 

(média do CMT 
- 3,28 (IC95% - 

4,08, - 2,47); UC 
- 1. 95 (- 2,82, - 
1,08); CMT + 
UC - 1,75 (- 

2,70, - 0,80), P 
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ESTUDO OBJETIVO AMOSTRA 
INTERVENÇÃ

O 
VARIÁVEIS RESULTADOS 

ambos os 
tratamentos. 

<0,01) e os 
escores do ODI 
em cada grupo 
(CMT - 12,29 (- 
16,86, - 7,72); 
UC - 10,34 (- 
14,63, - 6,06); 
CMT + UC - 

9,27 (- 14,28, - 
4,26), P <0,01). 

Borges, 
Kurebayas

hi e da 
Silva, 
2014. 

Avaliar a eficácia 
da massagem 

para diminuição 
de lombalgia 

ocupacional em 
trabalhadores da 

equipe de 
Enfermagem de 

um Pronto-
Socorro. 

n=43. 
G1 ou GM – 14; 
G2 ou GP – 15; 
G3 ou controle 

– 14; 

GM – 
massagem por 

acupressão; 
GP – aplicação 

de Laser 
Arseneto de 
Gálio 904nm 
(desligado); 

G3 – 
responderam 

os instrumentos 
de avaliação. 

Escala de 
Estimativa 

Numérica da Dor; 
Questionário de 

Dados 
Sociodemográfic

os e de 
Morbidade. 

Somente o G1, 
conseguiu 
diferença 
estatística 

significativa, 
com melhor 

resultado após 
12 sessões. A 

massagem 
conseguiu um 
bom resultado 

(d=4,59), 
correspondente 

a 86% de 
redução dos 
níveis de dor. 

Elder et al., 
2017 

 

Avaliar o impacto 
da massagem na 
dor, incapacidade 

e qualidade de 
vida relacionada 

à saúde para 
pacientes da 

atenção primária 
com dor lombar 

crônica. 

n=104. 
PCPs – coleta 

de dados e 
encaminhament
o de pacientes 
elegíveis com 

dor lombar 
crônica. 

Os pacientes 
receberam um 

protocolo 
KYPROS, 10 

tratamentos de 
massagem 

durante as 12 
semanas entre 
o estudo V1 e 

V2. 

ODI; 
SF-36 (versão 2 

– v2) 

Para os 
componentes do 
SF-36v2, 55,4% 

e 43,4%, 
respectivamente

, mostraram 
uma boa 

melhora em 3 
meses, 46,1% e 

30,3% em 24 
semanas. Para 
o domínio da 
dor corporal, 

49,4% 
melhoraram 

clinicamente em 
3 meses, 40% 

em 24 semanas. 

Teychenne 
et al., 2019 

Examinar a 
viabilidade de 

dois protocolos 
de intervenção 

usados na prática 
clínica para o 

tratamento da dor 
lombar crônica, 

mas com 
diferentes doses 
de exercício, em 

sintomas 
depressivos. 

n=40. 
MCMT – 20; 
GSC – 20. 

MCMT – 12 
sessões de 

fisioterapia de 
30 m seguindo 

protocolos 
estabelecidos 

para o 
tratamento da 

dor lombar; 
GSC – 

educação sobre 
dor e sessões 
de exercícios 
de ginástica. 

EVA; 
CES-D 10. 

A pontuação 
média do CES-
D 10 no início 

do estudo foi de 
9,17 (DP = 

4,32). Houve 
evidência de 
uma pequena 
diminuição na 

média dos 
sintomas 

depressivos (β-
0,19 por 

quinzena, IC 
95% = -0,34, -

0,02). 

Evans et 
al., 2018. 

Testar a hipótese 
de que a adição 

de SMT ao 
exercício seria 

n=185. 
Terapia por 

exercícios (TE) 
– 92; 

O período de 
intervenção foi 

de 12 semanas. 

A escala de 
avaliação 
numérica; 

O SMT+ET 
obteve maior 

redução na dor 
ao longo de um 
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mais eficaz do 
que o exercício 
sozinho em 12, 

26 e 52 semanas 
para melhorar a 
intensidade da 

dor lombar. 

Manipulação 
espinhal 

combinada com 
terapia por 
exercício 

(SMT + ET) – 
93. 

 

TE - educação 
sobre 

autocuidado, 
exercícios 

supervisionado
s e instruções 

para exercícios; 
SMT + TE – 
realizaram, 

além do 
tratamento 
acima, um 
tratamento 

manipulativo 
com um 

quiropratico. 

Questionário de 
deficiência de 
Roland-Morris; 

PedsQL; 
Frequência de 

uso de 
medicamentos 

para dor lombar; 
e 

Satisfação do 
paciente com o 

atendimento 

ano (P = 0,007); 
porém foi 

pequena no final 
(diferença média 
= 0,5; P = 0,08), 
mas foi maior na 

semana 26 (= 
1,1; 

P = 0,001) e 52 
(= 0,8; P = 

0,009). Às 26 
semanas, SMT 
com ET teve 

melhor 
para deficiência 

(P = 0,04) e 
melhora (P = 

0,02). 

Díaz-
Arribas et 
al., 2015 

Comparar a 
efetividade da 

rotina física 
terapia, sessões 

de GDS em grupo 
e sessões de 

GDS em grupo e 
individualizadas. 

n=461. 
GC – 106; 

GDS-G – 118; 
GDS-I – 188. 

*GDS – método 
que utiliza 

técnicas como 
liberação 

miofascial, 
alongamentos; 
mobilizações 

neurais e 
articulares, 

para recuperar 
a biomecânica 

ideal. 
GC – 

microondas, 
estimulação 

elétrica 
transcutânea e 

o GDS. 
GDS-G – 

receberam o 
método GDS 

em grupo; 
GDS-I – GDS 
individual, 1 

avaliação física 
e 4 sessões de 
terapia manual. 

PI-NRSs; 
RMQ; 
SF-12. 

O GDS-G 
mostrou 
melhores 

resultados. A 
incapacidade 

melhorou 0,7 (IC 
de 95%; 0,4, 

1.8) ponto RMQ 
no grupo 

controle, 1,5 (IC 
95% 0,4, 2,7) 

pontos RMQ no 
grupo GDS-I e 
2,2 (IC95% 1,2, 

3,2) pontos 
RMQ no grupo 
GDS-G. Não 

houve 
diferenças na 

dor. 

Schulz et 
al., 2019 

Avaliar a 
eficácia relativa a 

curto e longo 
prazo da adição 
de SMT ou um 

SEP, a um HEP, 
comparado para 

HEP sozinho, 
para adultos com 
65 anos ou mais 
com dor lombar. 

n=230. 
HEP – 80; 

SEP + HEP – 
80; 

SMT + HEP – 
81. 

Todos 
receberam 3 

meses de 
tratamento: 

Programa de 
Exercícios 

Domésticos 
(HEP); 

Exercício 
Supervisionado 
(SEP) + HEP; 
SMT + HEP. 

Questionário de 
deficiência de 
Roland-Morris; 

SF-36 D. 

Reduzida da dor 
em 30 a 40% ao 

final nos três 
grupos; com 8% 

de diferença 
para o grupo 

SMT + HEP. As 
diferenças de 

grupo em outros 
momentos foi de 

0 a 6%, sem 
favorecimento a 
um grupo. A dor 

teve redução 
nos três grupos 
após um ano de 

tratamento. 
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Goertz et 
al., 2016 

Comparar as 
alterações na 

função sensório-
motora, medidas 
pela oscilação 

postural e 
resposta a carga 

súbita, em 
pacientes com 

dor lombar após 
a administração 
de HVLA-SM ou 
LVVA-SM versus 

GC. 

n=211. 
HVLA-SM – 74; 
LVVA-SM – 74; 

GC – 73. 

HVLA-SM – 
exercícios de 

alta velocidade 
e baixa 

amplitude; 
LVVA-SM – 

baixa 
velocidade e 

amplitude 
variável; 

A manipulação 
da coluna 

vertebral foi 
aplicada na 

lombar, sacro e 
pelve. 

GC – sem 
intervenção. 

Testes de função 
sensório-motora: 
Balanço Postural 

e Resposta a 
carga repentina. 

O grupo LVVA-
SM demonstrou 

um aumento 
significativo no 

controle postural 
medial-lateral na 

primeira visita 
quando 

comparado ao 
GC. Nenhuma 

diferença 
encontrada 

entre os grupos 
para os dois 

testes 
sensórios-
motores. 

 
Boff et al., 

2019. 

Investigar 
a eficácia 

da 
SMMRG 

em 
comparaçã

o com a 
manipulaçã
o espinhal 

sozinha, na 
intensidade 

da dor e 
deficiência 

de 
indivíduos 
com dor 
lombar 
crônica. 

n=72. 
SMMRG – 36; 

SMG – 36. 

SMMRG – 
iniciado com 

liberação 
miofascial nos 

músculos 
lombar e 

sacroilíaco. 
SMG- realizada 

na coluna 
sacroilíaca e 

lombar. 
Seis sessões 
de tratamento 

para os grupos. 

Quebec Back 
Pain 

Questionnaire; 
EVA; 

EQ-5D-3L; 
Y-Balance Test. 

Após as 
intervenções 

não foram 
encontradas 
diferenças na 
intensidade da 

dor e 
incapacidade. 

Houve diferença 
entre os grupos 
para deficiência 
de dor lombar 

(SMG-SMMRG: 
diferença média 
de 5,0; IC 95% 
da diferença de 

9,9; -0,1). 

Fonte: As autoras (2020) 
CES-D 10=Escala de Depressão do Center for Epidemiologic Studies; DEPS=Escala de Depressão 
Filandesa validade; END=Escala Numérica de Dor; EQ-5D-3L= Qualidade de Vida; EVA=Escala Visual 
Analógica; FAB’s= Crenças Para Evitar o Medo; GC=Grupo Controle; GDS=Godelieve-Struyf; 
HEP=Programa de Exercícios em Casa; HVLA-SM=Exercícios de Alta Velocidade e Baixa Amplitude; 
LVVA-SM= Exercícios de Baixa Velocidade e Amplitude Variada; MC=Manutenção do Cuidado; 
MCAQ=Questionário de Habilidades de Controle Motor; MCMT=Terapia Manual GSC=Exercícios de 
Dose Moderada e Condicionamento; NRS=Escala Numérica de Classificação; ODI=Índice de 
Incapacidade Oswestry; PCPs=Provedor de Cuidados Primários; PCS=Escala de Catastrofização da 
dor; PedsQL=Questionário de Qualidade de Vida; PGIC=Impressão Global de mudança do paciente; 
PI-NRSs=Medidas da Gravidade da Dor Lombar e Pressão Arterial; Quebec Back Pain 
Questionnaire=Questionário de incapacidade; RMQ=Questionário de deficiências de Rolland-Morris; 
SEP=Programa de Exercícios Supervisionados; SF-12=Questionário de Saúde Autorreferida; SF-36 
D=Pesquisa de Saúde do Medical Outcomes Study Shorts Form; SMCE=Controle de movimento 
Específico; SMG=Manipulação Espinhal Sozinha; SMMRG=Manipulação Espinhal e Liberação 
Miofascial; SMT=Terapia Manipulativa da Coluna Vertebral; TE=Terapia por Exercícios; TMC=Terapia 
Manual Chuna; TSK=Escala de Tampa para Cinesiofobia; UC=Cuidados Usuais; Y-Balance 
Test=Teste de Equilíbrio Dinâmico.  

 

Dos ensaios clínicos selecionados para compor os resultados, quatro artigos 

trazem resultados promissores em relação à diminuição da dor e incapacidade, maior 

mobilidade e funcionalidade da coluna lombar, são eles, os que abordaram a 
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massagem terapêutica e exercícios hipopressivos abdominais, exercícios de controle 

específico e a terapia manual, mobilização articular e a manipulação da coluna lombar.  

Para Ballido-Fernández et al. (2018) tanto a massagem terapêutica como os 

exercícios hipopressivos abdominais aplicados individualmente para o tratamento da 

lombalgia não específica proporcionam benefícios em termo de redução da dor, 

mobilidade da coluna lombar e melhora da incapacidade. Quando as técnicas foram 

combinadas o resultado foi mais eficaz em curto prazo em relação à redução da 

incapacidade do paciente. No estudo de Ferreira et al. (2016) que buscava investigar 

a relação entre os testes de classificação clínica com desfecho clínico de dor, 

incapacidade e risco prognóstico de lombalgia, concluíram que há sim uma relação 

quando os músculos abdominais estão fracos com incapacidade e dor. Mostrando que 

os pacientes que possuem capacidade de contrair adequadamente os músculos 

abdominais possuem também maior capacidade funcional.  

Segundo os autores Lehtola et al. (2016) a combinação de exercícios de 

controle específicos e terapia manual pode ser eficiente na redução da incapacidade 

e melhora da função do que exercícios gerais combinados a terapia manual em 

pacientes com dor lombar crônica não específica. Os autores Tavares et al. (2017) 

obtiveram bons resultados em seu estudo com a mobilização articular, melhora da 

incapacidade e diminuição da dor. Obtidos melhores resultados na intensidade da dor 

em relação aos grupos de intervenção no grupo de mobilização e sham. A pesquisa 

desenvolvida por Coulter et al. (2018) mostra que a mobilização e manipulação da 

coluna vertebral são seguras e possuem efeitos positivos com a relação a diminuição 

da dor em pacientes com lombalgia. 

Segundo Wang et al. (2019) a função de reabilitação efetiva da manipulação 

lombar com o movimento de puxar oblíquo combinada à terapia por exercícios de 

sling-training é superior à da terapia por exercícios de sling-training sozinha, pois essa 

manipulação em combinação com SET não apenas trata os sintomas da doença, mas 

também reajusta o equilíbrio da força muscular das costas, evitando a recorrência e 

melhorando ainda mais a qualidade de vida e a capacidade de trabalho dos pacientes. 

Isso acontece por quê, segundo Goubert et al. (2016) as disfunções dos músculos 

lombares e alterações estruturais na região podem influenciar diretamente causando 

dor e mostra que alterações macroscópicas no músculo multífido está relacionada à 

lombalgia. 
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Os estudos que utilizaram de exercícios musculares, terapia manual, terapia 

manual Chuna e dois estudos envolvendo a massagem, somando cinco dos ensaios 

clínicos, mostraram que as técnicas utilizadas interferiram com melhora apenas no 

nível de dor dos pacientes com dor lombar crônica. 

Para Suni et al. (2018) os exercícios neuromusculares durante 6 meses sendo 

aplicados apenas uma vez por semana combinadas ao aconselhamento proporcionou 

a redução da dor. Como visto por Jorge et al. (2015) os programas de autocuidado 

com a coluna vertebral são uma ferramenta muito útil para o tratamento e 

gerenciamento da dor, pois proporcionam controle da dor, diminuição da incapacidade 

e gastos gerados pela doença. Essa forma de tratamento pode ser associada a 

exercícios estabilizadores, cinesioterapia e demais abordagens terapêuticas para 

proporcionar um tratamento muito mais eficaz e promissor. 

No estudo realizado por Eklund et al. (2018) eles descreveram que os pacientes 

que respondiam bem a terapia manual, o MC resultou na diminuição dos dias com dor 

lombar apresentados pelos pacientes em comparação ao tratamento guiado por 

sintomas. O método MC obteve uma média de 12,8 dias a menos com dor no período 

de 12 meses. A manutenção do cuidado deve ser considerada como opção para 

prevenção terciária. Como descrito por Bussières et al. (2018) as diretrizes atuais 

recomendam SMT e outros tratamentos comumente usados (como a liberação 

miofascial, quiropraxia e os cuidados usuais), ou a combinação dos tratamentos como 

aconselhamento sobre o autocuidado, estratégias de garantia, educação e autogestão 

para pacientes para redução da dor nas costas e incapacidade.  

Os autores Lim et al. (2019) sugeriram em seu estudo que a Terapia Manual 

Chuna tem eficácia comparativa para dor lombar crônica e consideram um método 

seguro. Essa técnica, como descrita por Shin et al. (2017), inclui a teoria dos 

meridianos, conceitos musculares e identificação de padrões de órgãos diagnóstico 

geralmente não visto na manipulação de quiropraxia ou medicina osteopática; e 

trabalha com movimentos e impulsos de baixa amplitude nas articulações, 

ligeiramente mais longe do que a amplitude passiva de movimento e mobilização que 

se aplica força manual.  

O estudo desenvolvido por Borges; Kurebayashi; da Silva; de 2014, confirmou 

que a massagem é uma terapia complementar eficaz para a diminuição da dor lombar. 

E os resultados do estudo de Elder et al. (2017) fornecem um sinal significativo do 
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efeito da massagem mostrando resultados promissores sobre a técnica, mas reforçam 

a maior exploração sobre o tema em novas pesquisas. Isso ocorre, porquê, como 

verificado por Cerqueira et al. (2017) a manipulação tem grande utilização para o 

controle da dor, aumento de amplitude de movimento, facilitação da coluna, aumento 

da força e ativação muscular.  

Ainda dos 15 ensaios clínicos, três estudos que abordaram o controle motor e 

terapia manual; manipulação espinhal combinada com a terapia manipulativa e o 

método GDS apresentaram diferentes resultados positivos, como redução dos 

sintomas depressivos, na qualidade de vida e nos níveis de deficiência. 

Na pesquisa desenvolvida por Teychenne et al. (2019) observou-se que o 

grupo que recebeu o controle motor e terapia manual obteve redução dos sintomas 

depressivos. Considerando que a lombalgia ocorre devido alterações fisiológicas 

como a perda de peso, flexibilidade e comprometimento do equilíbrio corporal; e esses 

fatores acarretam a incapacidade; interferindo na vida do indivíduo em aspectos 

emocionais, psicossociais, capacidade funcional e na qualidade de vida, e podendo 

gerar outras doenças crônicas a atividade físicas e técnicas terapêutica de tratamento 

podem acarretar na melhora clínica do paciente, como visto no estudo desenvolvido 

por Narsala Neto et al. (2016). 

Para Evans et al. (2019) a manipulação espinhal combinada com a terapia 

manipulativa foi mais eficaz quando comparado ao tratamento individualizado, no 

período de 1 ano, sendo possível verificar diferenças na metade desse período. No 

estudo desenvolvido por Rubenstein et al. (2019), eles verificaram que essa técnica 

produz efeitos semelhantes às demais terapias recomendadas para o tratamento de 

dor lombar, traz, porém, bons resultados a curto prazo quando comparadas as demais 

terapias.  

No estudo desenvolvido por Díaz-Arribas et al. (2015) as sessões de GDS em 

grupo quando comparadas ao programa de fisioterapia utilizado rotineiramente 

influenciam com pequena melhoria nos níveis de deficiência e PCS, e de nenhuma 

forma na dor enquanto as sessões individualizadas não obtiveram nenhum resultado 

positivo. O método GDS assim como os exercícios de estabilização, vistos no estudo 

de Smith; Littlewood; May (2014) atuam na estabilização e controle dos músculos 

lombares, de forma diferente, mas objetivando os mesmos resultados, as técnicas, 
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então, terão resultados positivos na diminuição da sintomatologia da dor lombar se a 

causa for fraqueza muscular ou alterações nessa estrutura. 

As últimas três pesquisas que envolveram manipulação vertebral ou exercícios 

supervisionados, manipulação espinhal e liberação miofascial adicionada à 

manipulação espinhal não apresentaram nenhuma resposta significativamente 

positiva.  

Os autores Schulz et al. (2019) mostraram que a adição de manipulação 

vertebral ou exercícios supervisionados com os exercícios em casa não melhoram os 

níveis de dor ou incapacidade, apenas obtiveram melhor satisfação durante o 

atendimento, assim como visto por Goertz et al. (2017) que aplicaram a técnica de 

manipulação espinhal, a qual não obteve nenhum resultado significativo em termos 

de alteração da oscilação postural e na resposta a carga súbita. Enquanto isso Clark 

et al. (2018) trazem em seu estudo que a manipulação da coluna vertebral exerce 

efeitos benéficos por proporcionar melhora da funcionalidade da região, promovendo, 

ou até mesmo, devolvendo o mecanismo fisiológico da estrutura.   

A pesquisa de Boff et al. (2020) mostrou que a liberação miofascial adicionada 

ao tratamento de manipulação espinhal não é eficaz quando comparada à 

manipulação espinhal sozinha na intensidade da dor e incapacidade. Quando a 

abordagem é direcionada ao tecido conjuntivo (incluindo fáscia), pode influenciar nas 

dores crônicas das costas, porquê representa uma substancial parte do corpo e é 

importante para permitir o movimento físico e considerado como estando envolvido 

em dor nas costas, por ser rica em inervação, nocireceptores e estar envolvido em 

transferência de carga, conforme descrito por Smith; Littlewood; May (2017).  

 

4 CONCLUSÃO  

 

Os resultados da presente revisão nos mostram que as técnicas de terapia 

manual abordadas neste estudo produzem bons resultados como é o caso da 

massagem terapêutica associadas a exercícios hipopressivos abdominais, exercícios 

de controle específico associados a terapia manual, mobilização articular e a 

manipulação da coluna lombar que proporcionam diminuição da dor e incapacidade, 

maior mobilidade e funcionalidade da coluna lombar. Já as técnicas de exercícios 

musculares, terapia manual, terapia manual Chuna e dois envolvendo a massagem 
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obtiveram redução nos níveis de dor, enquanto as técnicas de controle motor e terapia 

manual, manipulação espinhal combinada com a terapia manipulativa e o método 

Godelieve Denys-Struyf resultaram em diminuição da sintomatologia depressiva, 

melhora na qualidade de vida e níveis de deficiência, contudo três técnicas 

envolvendo a manipulação vertebral ou exercícios supervisionados, manipulação 

espinhal e liberação miofascial adicionada a manipulação espinhal não apresentaram 

nenhuma resposta promissora.  

Isso nos mostra que, a partir do contexto apresentado, as técnicas de terapia 

manual produzem efeitos positivos quando aplicadas para o tratamento da dor lombar, 

proporcionando diminuição da dor, melhora da flexibilidade e/ou mobilidade e podem 

influenciar na melhora da qualidade de vida desses indivíduos. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BAZANELLA, N. V. et al. Associação entre dor lombar e aspectos cinético-funcionais 
em surfistas: incapacidade, funcionalidade, flexibilidade, amplitude de movimento e 
ângulo da coluna torácica e lombar. Fisioterapia e Pesquisa, v. 23, n. 4, p. 394–
401, 2016.  
 
BELLIDO-FERNÁNDEZ, L. et al. Effectiveness of Massage Therapy and Abdominal 
Hypopressive Gymnastics in Nonspecific Chronic Low Back Pain: A Randomized 
Controlled Pilot Study. Evidence-based Complementary and Alternative. Medicine, 
v. 2018, 2018. 
 
BOFF, T. A. et al. Effectiveness of spinal manipulation and myofascial release 
compared with spinal manipulation alone on health-related outcomes in individuals 
with non-specific low back pain: randomized controlled trial. Physiotherapy (United 
Kingdom), v. 107, p. 71–80, 2020.  
 
BORGES, T. P.; KUREBAYASHI, L. F. S.; DA SILVA, M. J. P. Occupational low back 
pain in nursing workers: Massage versus pain. Revista da Escola de Enfermagem, 
v. 48, n. 4, p. 670–676, 2014.  
 
BUSSIÈRES, A. E. et al. Spinal Manipulative Therapy and Other Conservative 
Treatments for Low Back Pain: A Guideline From the Canadian Chiropractic 
Guideline Initiative. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, v. 
41, n. 4, p. 265–293, 2018.  
 
CERQUEIRA, M. S. et al. High-velocity low-amplitude manipulation (thrust) and 
athletic performance: a systematic review. Fisioterapia em Movimento, v. 30, n. 2, 
p. 413–422, 2017.  
 



 

206 
Práticas em fisioterapia sob o prisma das revisões sistemáticas (ISBN: 978-65-88712-06-1) 

CLARK, Brian C et al. A randomized control trial to determine the effectiveness and 
physiological effects of spinal manipulation and spinal mobilization compared to each 
other and a sham condition in patients with chronic low back pain: Study protocol for 
The RELIEF Study. Contemporary clinical trials, v. 70, 2018. 
 
COULTER, I. D. et al. Manipulation and mobilization for treating chronic low back 
pain: a systematic review and meta-analysis. The spine journal: official journal of 
the North American Spine Society, v. 18, n. 5, p. 866–879, 2018. 
 
DESCONSI, M. B. et al. Tratamento de pacientes com dor lombar crônica 
inespecífica por fisioterapeutas: um estudo transversal. Fisioterapia e Pesquisa, v. 
26, n. 1, p. 15–21, 2019.  
 
DÍAZ-ARRIBAS, María José et al. Effectiveness of the Godelieve Denys-Struyf 
(GDS) method in people with low back pain: cluster randomized controlled trial. 
Physical therapy, v. 95, n. 3, 2015. 
 
EKLUND, Andreas et al. The Nordic Maintenance Care program: Effectiveness of 
chiropractic maintenance care versus symptom-guided treatment for recurrent and 
persistent low back pain-A pragmatic randomized controlled trial. PloS one, v. 13,9, 
2018. 
 
ELDER, W. G. et al. Real-World Massage Therapy Produces Meaningful 
Effectiveness Signal for Primary Care Patients with Chronic Low Back Pain: Results 
of a Repeated Measures Cohort Study. Pain medicine (Malden, Mass.), v. 18, n. 7, 
p. 1394–1405, 2017.  
 
EVANS, Roni et al. Spinal manipulation and exercise for low back pain in 
adolescents: a randomized trial. Pain, v. 159, n. 7 2018. 
 
FERREIRA, L. C. M. et al. Associação entre recrutamento de músculos abdominais 
com desfechos clínicos e risco prognóstico em indivíduos com dor lombar crônica 
não específica: estudo preliminar. Fisioterapia e Pesquisa, v. 23, n. 1, p. 45–51, 
2016.  
 
GOERTZ, C.M. et al. Effects of spinal manipulation on sensorimotor function in low 
back pain patients--A randomised controlled trial. Manual therapy, v. 21, 2016. 
 
GOUBERT, D. et al. Structural changes of lumbar muscles in non-specific low back 
pain. Pain Physician, v. 19, n. 7, p. E985–E1000, 2016.  
 
JADAD, A. R. et al. Assessing the quality of reports of randomized clinical trials: Is 
blinding necessary? Controlled Clinical Trials, v. 17, n. 1, p. 1–12, 1996.  
 
JORGE, M. S. G. et al. Physiotherapeutic intervention on chronic lumbar pain impact 
in the elderly. Revista Dor, v. 16, n. 4, p. 302–305, 2015.  
 
 



 

207 
Práticas em fisioterapia sob o prisma das revisões sistemáticas (ISBN: 978-65-88712-06-1) 

LEHTOLA, V. et al. Sub-classification based specific movement control exercises are 
superior to general exercise in sub-acute low back pain when both are combined with 
manual therapy: A randomized controlled trial. BMC Musculoskeletal Disorders, v. 
17, n. 1, p. 1–9, 2016.  
 
LIM, K. T. et al. Comparative effectiveness of Chuna manual therapy versus 
conventional usual care for non-acute low back pain: A pilot randomized controlled 
trial. Trials, v. 20, n. 1, p. 1–8, 2019.  
 
NASRALA NETO, E. et al. Correlations between low back pain and functional 
capacity among the elderly. Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, v. 19, 
n. 6, p. 987–994, 2016.  
 
PEDRO, E. DE; BRASIL, P. Escala de PEDro – Português (Brasil) 1. 2010. 
 
QIN, J. et al. Effect of Tai Chi alone or as additional therapy on low back pain. 
Medicine, v. 98, n. 37, p. e17099, 2019.  
 
RIBEIRO, R. P. et al. Relação entre a dor lombar crônica não específica com a 
incapacidade, a postura estática e a flexibilidade. Fisioterapia e Pesquisa, v. 25, n. 
4, p. 425–431, 2018.  
 
RUBINSTEIN, S. M. et al. Benefits and harms of spinal manipulative therapy for the 
treatment of chronic low back pain: Systematic review and meta-analysis of 
randomised controlled trials. BMJ (Online), v. 364, 2019.  
 
SCHULZ, C. et al. Spinal manipulative therapy and exercise for older adults with 
chronic low back pain: A randomized clinical trial. Chiropractic and Manual 
Therapies, v. 27, n. 1, p. 1–14, 2019.  
 
SHIN, B. C. et al. Comparative effectiveness and cost-effectiveness of Chuna 
manual therapy versus conventional usual care for nonacute low back pain: Study 
protocol for a pilot multicenter, pragmatic randomized controlled trial (pCRN study). 
Trials, v. 18, n. 1, p. 1–10, 2017.  
 
SILVA, M. R. O. G. C. M.; BADARÓ, A. F. V.; DALL’AGNOL, M. M. Low back pain in 
adolescent and associated factors: A cross sectional study with schoolchildren. 
Brazilian Journal of Physical Therapy, v. 18, n. 5, p. 402–409, 2014.  
 
SMITH, B. E.; LITTLEWOOD, C.; MAY, S. An update of stabilisation exercises for 
low back pain: A systematic review with meta-analysis. BMC Musculoskeletal 
Disorders, v. 15, n. 1, 2014.  
 
SUNI, J. H. et al. Effectiveness and cost-effectiveness of neuromuscular exercise 
and back care counseling in female healthcare workers with recurrent non-specific 
low back pain: A blinded four-arm randomized controlled trial. BMC Public Health, v. 
18, n. 1, p. 1–13, 2018.  
 



 

208 
Práticas em fisioterapia sob o prisma das revisões sistemáticas (ISBN: 978-65-88712-06-1) 

TAVARES, F. A. G. et al. Immediate effects of joint mobilization compared to sham 
and control intervention for pain intensity and disability in chronic low back pain 
patients: randomized controlled clinical trial. Revista Dor, v. 18, n. 1, p. 2–7, 2017.  
 
TEYCHENNE, M. et al. General strength and conditioning versus motor control with 
manual therapy for improving depressive symptoms in chronic low back pain: A 
randomised feasibility trial. PLoS ONE, v. 14, n. 8, p. 1–12, 2019.  
 
WANG, S. Q. et al. Clinical research on lumbar oblique-pulling manipulation in 
combination with sling exercise therapy for patients with chronic nonspecific low back 
pain. Revista da Associacao Medica Brasileira, v. 65, n. 6, p. 886–892, 2019.  
 
ZANUTO, E. A. C. et al. Prevalence of low back pain and associated factors in adults 
from a middle-size Brazilian city. Ciencia e Saude Coletiva, v. 20, n. 5, p. 1575–
1582, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

209 
Práticas em fisioterapia sob o prisma das revisões sistemáticas (ISBN: 978-65-88712-06-1) 

REABILITAÇÃO CARDIORRESPIRATÓRIA EM PACIENTES CARDIOPATAS E 

PNEUMOPATAS: REVISÃO SISTEMÁTICA 

 

Sára Oliveira21 
Renata Campos22 

 

RESUMO 

Introdução: A reabilitação cardiorrespiratória é realizada através de programas de 
treinamento, que envolvem recursos e técnicas fisioterapêuticas, que irão de 
condicionamento físico para prevenção e tratamento. Melhorar a qualidade de vida 
dos pacientes é de grande importância, cujo objetivo é reduzir os sintomas e melhorar 
dispneia, tolerância ao exercício e a capacidade funcional. Objetivo: A presente 
pesquisa teve como objetivo verificar os benefícios da reabilitação cardiorrespiratória 
na recuperação de pacientes com cardiopatias e pneumopatias. Metodologia: Foram 
encontrados 2.927 artigos, após a aplicação de filtros, pesquisados nas bases de 
dados: Scielo, PEDro, Pubmed, sendo 15 artigos incluídos na revisão final. 
Resultados e Discussão: Foram encontradas estratégias de protocolos de 
treinamento que proporcionaram resultados relevantes na tolerância ao exercício, 
dispneia, força muscular, desempenho funcional e capacidade funcional apresentado 
pelas patologias, foram abordados sobre a capacidade funcional nos protocolos de 
intervenção, principais testes funcionais e o papel da reabilitação cardiorrespiratória 
no desempenho cardiopulmonar. Conclusão: A reabilitação cardiorrespiratória 
promoveu efeitos positivos nos desfechos analisados pelos diferentes estudos 
selecionados, os quais trazem que a utilização destes recursos por meio de seus 
protocolos de tratamento, embora diversificados, foram benéficas.  
 

Palavras-Chave: Fisioterapia. Reabilitação. Pneumopatias. Cardiopatias. Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crônica. Revascularização Miocárdica.  

 

ABSTRACT 

Introduction: Cardiorespiratory rehabilitation is carried out through training programs, 
which involve physiotherapeutic resources and techniques, ranging from physical 
conditioning to prevention and treatment. Improving the quality of life of patients is of 
great importance, whose objective is to reduce symptoms and improve dyspnea, 
exercise tolerance and functional capacity. Objective: The present research aimed to 
verify the benefits of cardiorespiratory rehabilitation in the recovery of patients with 
heart diseases and lung diseases. Methodology: 2,927 articles were found, after 
applying filters, searched in the databases: Scielo, PEDro, Pubmed, with 15 articles 
included in the final review. Results and Discussion: Training protocol strategies 
were found that provided relevant results in exercise tolerance, dyspnea, muscle 
strength, functional performance and functional capacity presented by pathologies, 
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were addressed about functional capacity in the intervention protocols, main functional 
tests and the role of cardiorespiratory rehabilitation in cardiopulmonary performance. 
Conclusion: Cardiorespiratory rehabilitation promoted positive effects on the 
outcomes analyzed by the different selected studies, which show that the use of these 
resources through their treatment protocols, although diverse, were beneficial. 

 

Keywords: Physiotherapy. Rehabilitation. Lung Diseases. Heart Diseases. Pulmonary 
Disease, Chronic Obstructive. Myocardial Revascularization. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) segundo a Sociedade Brasileira 

de Pneumologia e Tisologia (SBPT, 2004), é uma enfermidade respiratória 

parcialmente reversível e tratável, caracterizada pela presença de obstrução crônica 

do fluxo aéreo. A obstrução do fluxo aéreo é progressiva, associada a uma resposta 

inflamatória anormal dos pulmões devido à inalação de gases tóxicos, causada 

primariamente pelo tabagismo. A DPOC compromete os pulmões, e leva a 

consequências sistêmicas significativas. 

Pacientes portadores de pneumopatias como a DPOC apresentam limitações 

na qualidade de vida, desenvolvendo a dispneia, que é um sintoma chave de 

exacerbação da doença. Outros sintomas incluídos são aumento da purulência e do 

volume da expectoração, juntamente com aumento da tosse e respiração ofegante, 

que levam a intolerância ao exercício e redução da capacidade funcional (HE et al., 

2019).  

A Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia admite que a real 

prevalência da DPOC no Brasil não é conhecida, mas estima que 12% da população 

adulta maior de 40 anos tenham esse grave distúrbio pulmonar (MELO et al., 2018).  

Segundo a II Diretriz Brasileira de Cardiopatia Grave (DUTRA, 2006), a 

cardiopatia grave engloba doenças cardíacas, agudas, crônicas e terminais. A 

cardiopatia isquêmica é a principal causa de óbitos no mundo e também no Brasil. E 

essas patologias reduzem significativamente tanto a quantidade como a qualidade de 

vida desses indivíduos.  

A limitação funcional de pacientes com patologias cardíacas está relacionada 

a disfunções cardiorrespiratórias centrais e fraqueza musculoesquelética periférica 

decorrente do descondicionamento. Essas repercussões incluem aumento da 
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comorbidade, diminuição da autonomia funcional com impacto na capacidade de 

socialização dos pacientes, bem como diminuição da qualidade de vida 

(PLAQUEVENT-HOSTACHE et al., 2019).  

Segundo o ministério da saúde, as doenças cardiovasculares são a principal 

causa de morte em mulheres e homens no Brasil. Representam aproximadamente 

20% das mortes em indivíduos com mais de 30 anos (MELO et al., 2018). 

Tendo em vista a alta comorbidade associada tantos as doenças respiratórias 

crônicas quanto as cardíacas, a reabilitação cardiorrespiratória (RCR) tem 

importância. É realizada através de programas de treinamento, que envolvem 

recursos e técnicas fisioterapêuticas, que irão de condicionamento físico para 

prevenção e tratamento. Melhorar a qualidade de vida dos pacientes é de grande 

importância, cujo objetivo é reduzir os sintomas e melhorar dispneia, tolerância ao 

exercício e a capacidade funcional. Atuando preventivamente em pacientes que são 

submetidos a cirurgias cardíacas, diminuindo possíveis complicações pulmonares, 

como a pneumonia, atelectasias e retenção de secreções pulmonares. A fisioterapia 

pré e pós-operatória, tanto pulmonar quanto cardíaco, faz parte do tratamento de 

pacientes que apresentam maior risco de desenvolver complicações 

cardiorrespiratórias (KUCIO et al., 2018).  

Geralmente, alterações respiratórias e cardíacas podem coexistir nas 

cardiopatias e pneumopatias. A função dos músculos respiratórios pode estar afetada 

na presença de doenças relacionadas ao coração, e a função cardíaca também pode 

estar afetada por doenças respiratórias, e esses pacientes podem apresentar falência 

e fraqueza da musculatura respiratória, por isso a importância de conhecer a função 

respiratória desses indivíduos, que  poderão ser orientados a realizar  um 

acompanhamento fisioterapêutico especifico, para a melhora dos sintomas e o 

prognostico da doença (TAMBURÚS et al., 2016). 

Deste modo, a presente pesquisa teve como objetivo verificar os benefícios da 

reabilitação cardiorrespiratória na recuperação de pacientes com cardiopatias e 

pneumopatias. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

Esta pesquisa caracterizou se como uma revisão sistemática e se fundamentou 

através da pergunta norteadora: Quais os benefícios da reabilitação 

cardiorrespiratória em pacientes cardiopatas e pneumopatas.  

A coleta de dados ocorreu durante os meses de março a junho 2020 e, na 

seleção dos artigos, foram utilizadas as seguintes bases de dados: Scielo, PEDro, 

Pubmed e o intervalo de publicação dos estudos utilizados foi de 2014 à 2020. As 

palavras chaves utilizadas “fisioterapia - physiotherapy”, “pneumopatias - lung 

diseases”, “cardiopatias – heart diseases”, “reabilitação - rehabilitation”, “pacientes – 

patients”, “doença pulmonar obstrutiva crônica - pulmonary disease, chronic 

obstructive”, “revascularização miocárdica - myocardial revascularization”. “Foram 

utilizadas as seguintes combinações: “physiotherapy and lung diseases and heart 

diseases”, “rehabilitation and pulmonary disease, chronic obstructive”, “rehabilitation 

and myocardial revascularization”. Os artigos encontrados foram nos idiomas 

português, inglês e espanhol. 

Os critérios de inclusão utilizados na pesquisa foram: estudos clínicos 

randomizado, aleatórios e/ou revisões sistemáticas; artigos que respondessem aos 

critérios de Escala de Jadad ≥ 3 e Escala de PEDro ≥ 6 periódicos com Qualis ≥ B2; 

Fator de impacto ≥ 1. 

Os artigos excluídos foram monografias teses e dissertações, artigos 

incompletos e com restrição de acesso, ainda foram excluídos os artigos que não 

abordavam os descritores fisioterapia e reabilitação no título e resumo, não citavam 

os instrumentos e resultados de avaliação e os artigos repetidos nas plataformas de 

buscas.  

Em seguida foi realizada a leitura criteriosa dos títulos e resumos a fim de 

verificar a coesão aos critérios de inclusão e selecionar os artigos para esta pesquisa. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Foram identificados 2.927 estudos e excluídos 2.897, após a análise de todos 

os títulos e resumos por não se encaixarem nos critérios de inclusão da presente 

pesquisa, sendo excluídos 25 artigos por apresentarem Qualis ou fator de impacto 
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abaixo do exigido (≥B2 ou ≥1, respectivamente), e 09 excluídos por não terem os 

critérios de Jadad ≥ 3. Ainda, 12 foram excluídos por não passarem pela escala 

PEDRO (score maior que 6), não tinham relação com o estudo 2.845 e 12 não tinham 

metodologia clara e foram excluídos. Desta forma 30 artigos serão incluídos na 

pesquisa, sendo que destes 15, serão utilizados diretamente para compor os 

resultados da pesquisa.  

 

Figura 1 – Fluxograma Bases de dados avaliadas quanto a inclusã e exclusão de artigos. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

A compilação dos principais dados obtidos pelos artigos está no quadro 01.  

 

Quadro 1 – Compilação dos principais dados obtidos pelos artigos 
AUTOR E ANO AMOSTRA INTERVENÇÃO PRINCIPAIS 

VARIÁVEIS 
AVALIADAS 

RESULTADO 

Valenza, et al. 
2014. 

Total: 46 
GC: 23 
GI: 23 

GC:Recebeu 
tratamento médico 
padrão. 
GI: Recebeu 
exercícios de 
relaxamento e 
respiratórios. 

Comparar 
programa 
controlado com 
intervenção na 
exacerbação da 
DPOC. 

As técnicas de 
respiração 
melhoraram 
significativamente 
a dispneia, a 
ansiedade e a 
mobilidade. 

Lunde, et al. 2020. Total: 94 
GC: 47 
GI: 47 

GC: Cuidados 
habituais.  
GI: Exercícios e 
acompanhamento 
individual por 
aplicativo.  

Avaliar o efeito de 
RC com exercícios, 
por 
acompanhamento 
através de um 
aplicativo. 

Melhorou 
significativamente 
o VO 2pico, 
desempenho do 
exercício e 
hábitos de 
exercício. 
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AUTOR E ANO AMOSTRA INTERVENÇÃO PRINCIPAIS 
VARIÁVEIS 
AVALIADAS 

RESULTADO 

Alison et al. 2016.  Total: 110  
GC: 55 
GI: 55 

GC: Receberam 
oxigênio ou ar 
medicinal. 
GI: Receberam 
oxigênio durante 
treinamento físico. 

Determinar se o 
oxigênio 
suplementar é mais 
eficaz que o ar 
medicinal durante o 
treinamento físico. 

Não ficou claro se 
a intervenção 
atingiu uma 
intensidade de 
treinamento mais 
alta usando 
suplementos de 
oxigênio. 

Yekefallah et al. 
2019. 
 

Total: 75 
GA: 25 
GB:25 
GC:25 

GA: Recebeu 
exercícios em 
membros superiores, 
exercícios 
respiratórios. 
GB: Recebeu 
exercícios de 
aquecimento, 
fortalecimento e 
relaxamento. 
GC: Realizaram o 
TC6. 

Comparar os efeitos 
do membro superior 
e exercícios 
respiratórios em 
caminhada de seis 
minutos distância 
entre os pacientes 
com DPOC. 

Exercícios de 
membros 
superiores e 
respiratórios são 
eficazes para 
aumentar a 
distância entre 
pacientes com 
DPOC. 

Vainshelboim, et al. 
2014.  

Total: 34 
GC: 18 
GI: 16 

GC: Cuidados 
médicos regulares. 
GI: Exercícios de 
aquecimento, 
alongamento e 
respiração profunda. 
E treinamento 
aeróbico. 

Avaliar o efeito de 
teste baseado em 
reabilitação, 
tolerância ao 
exercício, CF, FP, 
dispnéia e 
QV em pacientes 
com FPI. 

Obtiveram 
melhoras na 
tolerância ao 
exercício, CF, 
força de MMII, 
função pulmonar 
e QV.  

He et al. 2019. Total: 203 
GOLD1: 68 
GOLD2: 68 
GOLD3:67 

GOLD1:  RP de baixa 
intensidade. 
GOLD2: RP de 
intensidade 
moderada. 
GOLD3:  RP de alta 
intensidade 

Avaliar o IMC, 
obstrução, dispnéia, 
medida pelo 
questionário 
mMRCnaire e 
exercício; e TC6. 

O exercício de RP 
de alta 
intensidade é 
benéfico para 
pacientes com 
DPOC moderada 
a grave. 

Liao et al. 2020. Total: 62 
GI: 31 
GC: 31 

GC: Recebeu 
educação em saúde.  
GI: Depuração; 
exercícios de MMSS, 
respiração profunda e 
caminhada.  

Serão comparadas 
as variáveis 
dispnéia, tosse, 
tolerância ao 
exercício e 
expectoração de 
escarro. 

A reabilitação 
respiratória e 
treinamento 
aliviaram a 
dispneia, tosse e 
aumentou a 
tolerância ao 
exercício.  

Plaquevent-
Hostache et al 
2019. 

Total:50 
GI: 25 
GC: 25 

Grupo ECC: 
exercícios 
excêntricos e 
concêntricos. 
Grupo CON: apenas 
a modalidade 
concêntrica. 

Comparar o 
programa de 
reabilitação mista 
com o programa 
convencional de 
ciclismo sozinho.  

Exercícios 
excêntrico, 
aumentam a 
força, mesmo em 
pacientes com 
ICC severamente 
afetados. 

Valenza et al 2018. Total: 36 
GC: 18 
GI: 18 

GC: Recebeu 
tratamento médico 
padrão 
GI: treinamento 
respiratório; 30 
minutos de EENM; e 
5 minutos de 
relaxamento. 

Avaliar o 
desempenho 
cardiorrespiratório 
por meio do TC6, e 
a funcionalidade.  

A RP melhora o 
desempenho 
cardiorrespiratório 
e a funcionalidade 
em pacientes com 
DPOC. 

Tamburús et al. 
2016. 
 

Total:64 
GC:32 
GI:32 

GC: Terapia 
convencional.  
GI: Programa de TI 
de sessão 

Determinar efeitos 
do programa de TI, 
com base, na 
capacidade 
funcional de 

Melhorou a CF e 
diminuiu a perda 
de massa do 
índice corporal em 
pacientes.  
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AUTOR E ANO AMOSTRA INTERVENÇÃO PRINCIPAIS 
VARIÁVEIS 
AVALIADAS 

RESULTADO 

supervisionada de 
exercícios.  

pacientes com e 
sem DAC. 

Messaggi-Sartor et 
al. 2019. 

Total: 42 
GC:  21 
GI: 21 

GC: Cuidados usuais.  
GI: Exercícios 
aeróbicos e 
treinamento muscular 
respiratório de alta 
intensidade. 

A capacidade de 
exercício avaliada 
com consumo de 
oxigênio de pico 
durante o TEC. 

A intervenção 
melhorou a 
capacidade de 
exercício e força 
muscular.  

Cui, Liu e Sun 
2019. 

Total: 88 
GC:29 
GA: 30 
GB:29 

GC: Receberam 
medicamentos e 
oxigenoterapia. 
GA: Recebeu NIPVV 
além de 
medicamentos e 
oxigenoterapia. 
GB:Recebeu 
reabilitação 
respiratória. 

Combinar a VNI 
com pressão 
positiva (NIPPV) no 
tratamento de 
pacientes idosos 
com DPOC. 

A reabilitação 
respiratória com 
NIPPV pode 
aliviar a dispneia, 
aumentar a 
tolerância ao 
exercício e a 
qualidade de vida.  

Fastenau, et al. 
2014. 

Total: 102 
GC:51 
GI: 51 

GC: Cuidados usuais.  
GI:Recebe 
treinamento físico, 
treinamento de 
resistência, 
exercícios 
respiratórios. 

Avaliar a eficácia de 
um programa de 
treinamento físico 
em pacientes com 
DPOC leve a 
moderada 

A reabilitação 
pulmonar é eficaz 
na capacidade de 
exercício 
funcional, 
dispneia e QV em 
pacientes.  

Karapolat et al. 
2019. 

Total:30 
G1: 15 
G2: 15 

G1: Exercícios 
hospitalares.  
G2: Exercícios 
domiciliares. 

Comparar a eficácia 
de programas de 
exercícios 
hospitalares e 
domiciliares. 

A RCP de curto 
prazo parece não 
ser benéfica em 
pacientes com 
HAP. 

Kucio et al. 2018. Total:72 
GC: 18 
GA:18 
GB:18 
GC:18 

GC: Foi realizado 
tratamento básico. 
GI: Para os outros 
extremidade inferior 
NMES a uma 
frequência de 35 Hz, 
EENM dos membros 
inferiores a 10Hz e 
membro inferior falso 
NMES. 

Avaliar a eficácia 
terapêutica da 
NMES aplicada a 
pacientes com ICC.  

Exercícios 
combinados com 
tratamento 
farmacológico 
aumentou a 
tolerância ao 
exercício, a fração 
de ejeção do 
ventrículo 
esquerdo e a QV 
de pacientes com 
ICC. 

Siglas: CF: Capacidade funcional; QV: Qualidade de vida; ICC: Insuficiencia cardíaca congestiva; RCP: 
Reabilitação cardiorrespiratória; HAP: Hipertensão arterial pulmonar; EENM: Estimulação elétrica 
neuromuscular; NMES: estimulação elétrica neuromuscular de membros inferiores; DPOC: Doença pulmonar 
obstrutiva crônica; VNI: Ventilação não invasiva; NIPPV: Ventilação nasal intermitente por pressão positiva; 
TEC: Teste de esforço cardiopulmonar; COM: Exercícios concêntricos; ECC: Exercícios excêntricos; DAC: 
Doença arterial coronoariana; TC6: Teste de caminhada de 6 minutos; RC: Reabilitação cardiopulmonar; VO2 
pico: Consumo de oxigênio; FPI: Fribrose pulmonar idiopática; FP: Força pulmonar; MMII: Membros inferiores; 
TI: Treinamento intervalado; IMC: Índice de massa corporal. 

Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

No gráfico 01 apresenta-se a quantidade de artigos publicados selecionados 

para os resultados vs. o ano de publicação, e observa-se que é um tem atual, onde 

de 2019 obtive-se mais estudos publicados de protocolos de reabilitação 

cardiorrespiratória. 
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Gráfico 1 – Dados de artigos publicados por ano 

 
Fonte: Dados de pesquisa (2020) 

 

3.1 CAPACIDADE FUNCIONAL NOS PROTOCOLOS DE INTERVENÇÃO 

CARDIORRESPIRATÓRIA 

 

A capacidade funcional (CF) está relacionada a aspectos emocionais e físicos 

dos indivíduos e pode ser definida como a capacidade do paciente em realizar 

atividades da vida diária seguindo o seu ritmo. As variáveis abordadas na CF podem 

ser relacionadas a aspectos diários como deambulação, trabalho doméstico, trabalho 

no quintal, relações sexuais e atividades recreativas, e que podem causar alterações 

na qualidade de vida de pacientes com patologias cardiorrespiratórias (CHIALÀ et al., 

2019). Esses aspectos envolvem habilidades rotineiras, simples e também complexas, 

necessárias para a sobrevivência de forma autônoma e independente do paciente.  

A capacidade funcional pode ser melhorada ou mantida significativamente 

através de protocolos de reabilitação cardiorrespiratória. Pacientes com insuficiência 

cardíaca congestiva (ICC) podem se beneficiar com um programa de reabilitação 

cardiorrespiratória baseada em exercícios concêntricos e excêntricos, realizados pelo 

período máximo de 45 minutos em 8 semanas de protocolo, os exercícios excêntricos 

melhoraram a massa muscular e a força quando comparado aos concêntricos isolados 

(PLAQUEVENT-HOSTACHE et al., 2019). Para Anderson et al. (2016) o treinamento 

aeróbico associado a treinamento de força muscular, na RCR são benéficos e 

melhoram a capacidade funcional, tolerância ao exercício, aumento da capacidade 

oxidativa muscular, se realizados regularmente, diminuem limitações e aumentam a 

segurança para realizar atividades da vida diária.  
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No estudo de Kucio et al. (2018) foi realizado a comparação da RCR por meio 

de treinamento com exercícios de resistência associados a tratamento farmacológico, 

adicionados a estimulação elétrica neuromuscular de membros inferiores (NMES) em 

pacientes com ICC, de 45 a 60 minutos durante 3 semanas de reabilitação, porem 

apenas os exercícios resistidos associados ao treinamento farmacológico, 

apresentaram melhoras no desempenho no teste de caminhada de 6 minutos, que é 

uma variável avaliativa da CF, e aumento da tolerância ao exercício, porem ressaltam 

que exercícios resistidos combinados com NMES, não obteve melhoras significativas 

em pacientes com ICC. Exercícios de alta intensidade resistidos aumentam a 

tolerância ao exercício, devido ao maior consumo de oxigênio, respostas positivas na 

melhora do consumo de oxigênio de pico representam significativamente a 

capacidade dos músculos em absorver oxigênio, quanto maior a carga maior, maior é 

a atividade muscular. Portanto refletem positivamente no desenvolvimento das 

atividades rotineiras e melhorias na CF (ARAÚJO et al., 2019).  

Em pacientes com hipertensão arterial pulmonar (HAP), uma condição 

pulmonar que pode coexistir com a DPOC, foi designado um programa de reabilitação 

cardiorrespiratório, realizado no hospital ou em casa, com protocolo de três dias por 

semana, de 45 a 60 minutos em cada sessão. Não obtiveram diferenças significativas 

em ambos os grupos. Não obstante a RCR por um período pequeno, com este estudo 

não demostrou benefícios significativos na capacidade de exercício e qualidade de 

vida (KARAPOLAT et al., 2019). Apresentando um adendo ao fato do protocolo de 

exercícios não apresentarem resultados significantes, devido a frequência, 

intensidade e duração, serem inadequados a esses pacientes. Taylor et al. (2019) 

apontam que elevar os níveis de consumo de oxigênio (VO2 pico), estão altamente 

associados a melhores benefícios aos pacientes com doenças cardíacas. E 

identificaram a melhora do VO2 pico, no desempenho de exercícios, e hábitos de 

exercícios. 

A reabilitação cardiorrespiratória é protocolo padrão no tratamento de pacientes 

com doenças pulmonares obstrutivas crônicas e cardíacas. Foi realizada RCP em 

pacientes com fibrose pulmonar idiopática, durante 12 semanas, duas vezes com 

duração da sessão de 60 minutos. Os treinamentos de exercícios melhoraram a 

tolerância ao exercício, capacidade funcional, força nos membros inferiores, função 

pulmonar e QV (VAINSHELBOIM et al., 2014). A reabilitação baseada em exercícios 
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inclui treinamento de resistência de membros superiores e inferiores, alongamentos, 

técnicas de respiração, e fortalecimento dos músculos respiratórios. Todos esses 

componentes em conjunto levam aos resultados da reabilitação, melhorando 

parâmetros e aumentando as reservas fisiológicas, retardando a progressão da 

doença (MORRIS; KERMEEN; HOLLAND, 2017).  

O treinamento físico é de extrema importância na reabilitação 

cardiorrespiratória.  Pacientes com doença arterial coronariana podem se beneficiar 

de um treinamento intervalado, baseado no limiar anaeróbico ventilatório, realizados 

no período de 16 semanas, os exercícios melhoraram a capacidade funcional aeróbia 

e massa corporal, comparados ao grupo controle que diminuiu também a frequência 

cardíaca (TAMBURÚS et al., 2016). O limiar ventilatório é muito importante na 

prescrição da intensidade do treinamento físico, intensificando os exercícios. O 

treinamento intervalado vai elevar a intensidade e exceder 90% do VO2 máx, 

melhorando a capacidade aeróbica do exercício e massa muscular (CHIALÀ et al., 

2019). 

 

3.2 PRINCIPAIS TESTES FUNCIONAIS  

 

Programas de treinamento físico em pacientes com pneumopatias e 

cardiopatias, resultam em melhorias na qualidade de vida desses indivíduos. Os 

aspectos relacionados incluem, falta de ar, capacidade de exercício, força muscular, 

atividade física diária, redução de internações. A avaliação desses aspectos é 

realizada através de testes, onde os domínios são nível de dispneia, qualidade de 

vida, capacidade cardiopulmonar, tolerância ao exercício (TAYLOR et al., 2019).  

O teste de esforço cardiopulmonar (TECP) irá determinar se o paciente tem 

capacidade de realizar exercício reduzido, normal ou máximo. Neste estudo 113 

indivíduos com doença arterial coronariana realizaram o TECP, aumentando a 

intensidade progressivamente, até que os sintomas limitassem o teste, para 

determinar o grau de dispneia e intolerância ao exercício. O teste nos fornece 

informações sobre fluxo aéreo, consumo de oxigênio, produção de dióxido de carbono 

e frequência cardíaca (LUNDE et al., 2020). Os sintomas e a capacidade funcional de 

exercício são determinados para classificar a gravidade e o prognóstico de doenças 

cardíacas ou pulmonares (TAYLOR et al., 2014).  
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O movimento de sentar e levantar são fundamentais para a mobilidade e a 

independência funcional. Em seu estudo Valenza et al. (2018) avaliou a frequência 

cardíaca, frequência respiratória, dispneia e fadiga nas pernas, através do teste de 

sentar e levantar 5 vezes. Que também avalia controle de equilíbrio e o risco de 

quedas. O tempo que o indivíduo leva para sentar e levantar, está relacionado com 

um maior risco de quedas, e déficits em atividades da vida diária e a força muscular 

no grupo muscular quadríceps, quando esses fatores são identificados, são 

mediadores de medidas preventivas e de tratamento nessa comunidade (FREI et al., 

2019).  

É muito comum entre pessoas com DPOC, ocorrer a dessaturação de oxigênio 

pelo exercício. Uma das formas de avaliar essa incidência é pelo teste de caminhada 

de resistência (ESWT), que irá medir a capacidade de exercício de resistência. Os 

participantes serão solicitados a caminhar o máximo possível por 10 metros. A fadiga 

e a dispneia serão medidas no teste, no início e no final a Escala de Borg 0 a 10 

modificada. Os sinais vitais serão monitorados continuamente e registrados a cada 

minuto. Ao finalizar, os indivíduos irão relatar o motivo da interrupção do teste 

(ALISON et al., 2016). A avaliação que reúne aspectos relacionados ao grau de 

dispneia, as relações de trocas gasosas e a tolerância ao exercício do indivíduo com 

doença pulmonar obstrutiva crônica. Como resultado, expressa-se que o grau de 

tolerância ao exercício toma uma dimensão essencial na avaliação do paciente 

DPOC, determinando o melhor tratamento (HOFFMAN et al., 2017).  

A capacidade de exercício funcional é medida pela distância percorrida, através 

do teste de caminhada de seis minutos (TC6). Esse teste expõe o paciente a um 

exercício submáximo e avalia a tolerância e as alterações cardiorrespiratórias 

ocorridas durante esse esforço. É um teste seguro, simples e de fácil realização, pois 

o paciente pode regular a intensidade do esforço. O TC6 reflete a capacidade do 

indivíduo em realizar as atividades do dia a dia (FASTENAU et al., 2014). O TC6 

corresponde às limitações de atividades de vida diária, pois o TC6 testa, de maneira 

objetiva, a dessaturação de oxigênio durante o exercício em pacientes com DPOC 

avaliando a capacidade funcional (RIES et al., 2016).  

A capacidade de exercício também pode ser medida pelo teste cardiopulmonar 

de exercício (TCPE). No teste é registrada a carga de trabalho máxima, a ventilação 

máxima e a frequência cardíaca máxima. O teste é realizado em cicloergômetro 
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conectado a analisador computadorizado, pelo método respiração a respiração. 

Analisa o paciente em repouso, aquecimento e na exaustão (MESSAGGI-SARTOR et 

al., 2019). Avaliar a tolerância ao exercício nos fornece informações precisas quanto 

ao VO2 de pico e a resposta cardiopulmonar, quando colocados em exercícios. São 

de extrema importância para avaliar o treinamento, as limitações do indivíduo e 

determinar os exercícios adequados (RISOM et al., 2017). 

 

3.3 O PAPEL DA REABILITAÇÃO CARDIORRESPIRATÓRIA NO DESEMPENHO 

CARDIOPULMONAR 

 

A reabilitação cardiorrespiratória é benéfica no tratamento de diversas 

patologias cardiorrespiratórias crônicas, como a ICC, DPOC, hipertensão arterial 

pulmonar e fibrose pulmonar, entre outras. Na HAP, nos protocolos de reabilitação 

são realizados de forma individualizada, modalidade, frequência, intensidade e 

duração, para obter os melhores resultados. Os benefícios têm sido demonstrados em 

termos de qualidade de vida, capacidade funcional e desempenho muscular (VON 

OETINGER et al., 2018). 

A DPOC é classificada conforme a gravidade, leve moderada ou grave. E é 

uma das patologias beneficiadas pela reabilitação cardiorrespiratória. Treinamentos 

físicos e técnicas de respiração são benéficos nesses pacientes, principalmente de 

forma preventiva. Foi um programa realizado durante o período pós-exacerbação 

inicial, ainda durante o tempo de internação, duas vezes ao dia, por 30 minutos, com 

intervalo de 3 minutos quando necessário, entre os exercícios, resultou em melhora 

significativa nas variáveis funcionais, como dispneia, redução da hiperinsuflação 

dinâmica, melhora da troca gasosa, aumento da força e a resistência. A inatividade 

dos pacientes hospitalizados é um fator desencadeante de diversos 

comprometimentos funcionais e psicológicos, intervenções precoces previnem 

maiores comprometimentos (VALENZA et al., 2014). Quando submetidos a 

treinamentos de programas estruturados, as melhorias são significativas em vários 

parâmetros fisiológicos desses pacientes, independentemente da classe funcional. 

Estes achados de Valenza et al., (2014) corroboram com Von Oetinger et al. (2018) o 

fato de que a maioria dos estudos demonstram uma melhora na tolerância ao 

exercício, atividades da vida diária e qualidade de vida através da RCR.  
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As exacerbações da DPOC é uma piora aguda dos sintomas respiratórios e é 

um da falta de controle da doença. Foi realizado treinamentos de exercícios de 

reabilitação cardiorrespiratória, em idosos internados com exacerbações agudas da 

doença pulmonar obstrutiva crônica (AECOPD). O protocolo seguido foi de quatro 

dias, duas vezes ao dia, 30 minutos por sessão. Obtiveram redução da dispneia e 

tosse, aumento da tolerância ao exercício, expectoração de escarro, e habilidades nos 

pacientes. Os episódios agudos foram reduzidos bem como a taxa de readmissão e o 

tempo de internamento dos pacientes com AECOPD (LIAO et al., 2015). Os sintomas 

de fadiga e dispneia impedem os pacientes de realizar as suas AVD´s, apresentando 

piora da resistência muscular, menor tolerância ao exercício. O auxílio da 

suplementação de oxigênio aumenta a saturação de oxigênio reduzindo a dispneia, e 

melhorando o desempenho ao exercício podendo potencializar as atividades da RCR 

com vistas a sua diminuição gradual (MOHAMMED et al., 2017). 

Pacientes com DPOC moderada a grave foram encaminhados a serviços 

respiratórios para RCR de intensidade moderada a alta, baseado em treinamento 

intervalado de resistência e exercícios de força funcional, durante cinco dias 

semanais, por 20 semanas, durante 40 minutos. Após as intervenções foram 

melhorados índice de massa corporal, obstrução ao fluxo de ar, dispneia e índice de 

capacidade de exercício, e diminuiu significativamente a frequência de AECOPD (HE 

et al., 2019). A redução na frequência respiratória com aumento no volume corrente 

reduz o colapso das vias aéreas, resistência e aprisionamento de ar nos pulmões. 

Essas alterações reduzem a carga mecânica nos músculos respiratórios e 

consequentemente a dispneia. O treinamento ventilatório conjugados a exercícios 

progressivos devem ser integrados a reabilitação para melhorar a ventilação e a 

capacidade de exercício de pacientes (UBOLNUAR et al., 2019). 

O exercício físico pode melhorar e reduzir as taxas de hospitalização e 

mortalidade em pacientes com DPOC. E podem se beneficiar na reabilitação 

aprimorada em exercícios respiratórios e de membros superiores na caminhada de 

seis minutos. O protocolo foi de três a quatro dias, durante um mês. Os exercícios 

para membros superiores comparados aos exercícios respiratórios são mais eficazes 

na distância percorrida no teste de seis minutos (YEKEFALLAH et al., 2019). O 

treinamento de membros superiores tem principalmente como objetivo melhorar as 

atividades da vida diária. O treinamento físico em geral irá melhorar clinicamente a 
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capacidade física e tolerância ao exercício em pacientes com DPOC (WOUTERS et 

al., 2020).  

A DPOC é tida como um quadro típico de idosos, que podem se favorecer da 

RCR, combinada de ventilação mecânica não invasiva e pressão positiva (NIPPV). A 

RCR combinada com NIPPV proporciona alivio da dispneia, melhora da resistência 

ao exercício e qualidade de vida desses indivíduos (CUI; LIU; SUN, 2019). A maioria 

dos pacientes com DPOC apresentam sintomas como dispneia, baixa capacidade de 

exercício que reduzem sua qualidade de vida. O tratamento proporciona alívio da 

fadiga dos músculos respiratórios, aumenta ventilação alveolar, corrige a hipoxemia. 

Portanto, um tratamento eficaz e precoce tem grande significado para a melhora do 

quadro da doença (MCCARTHY et al., 2015).  

 

4 CONCLUSÃO  

 

A reabilitação cardiorrespiratória promoveu efeitos positivos nos desfechos 

analisados pelos diferentes estudos selecionados, os quais trazem que a utilização 

destes recursos, proporcionaram resultados relevantes na tolerância ao exercício, 

dispneia, força muscular, desempenho funcional e capacidade funcional. 

De modo geral a RCR por meio de seus protocolos de tratamento, embora 

diversificados, foram benéficas em pacientes portadores de pneumopatias e 

cardiopatias.  

Apesar dos resultados positivos ainda se faz necessário mais evidencias 

cientificas sobre o tema, com métodos mais padronizados para facilitar a comparação 

entre os estudos, principalmente em relação ao protocolo de estudo, tempo de 

intervenção e frequência. 
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AS CONDIÇÕES PULMONARES COMPARADAS ENTRE FUMANTES DE 

CIGARRO E FUMANTES DE NARGUILÉ; REVISÃO SISTEMÁTICA 
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RESUMO 

Introdução: O tabagismo é responsável pela maior causa de morte evitável no 
mundo, sendo considerada uma epidemia global, afetando principalmente o sistema 
respiratório onde ocasiona inúmeras doenças, onde os jovens adultos são mais 
suscetíveis. Objetivo: Comparar as condições pulmonares entre fumantes de cigarro 
e fumantes de narguilé, identificando também a frequência de uso e perfil de usuários 
de narguilé, correlacionar a incidência de doenças pulmonares com o uso do narguilé, 
os efeitos toxicológicos do tabaco, fatores relacionados ao uso do tabaco e os efeitos 
das propagandas antifumo. Metodologia: Este estudo é uma revisão sistemática, com 
buscas de artigos através das plataformas de pesquisa eletrônica Pubmed, PEDro e 
Scielo, datados a partir do ano de 2014 até o ano atual de 2020, foram incluídos 35 
artigos nessa revisão. Resultados e discussão: O uso do narguilé está associado a 
adultos jovens, que utilizam com frequência semanal, tendo como influência 
familiares, amigos e o ambiente social que frequentam, como universidade, bares e 
festas, sendo que a quantidade de tóxicos e cancerígenos encontrados no tabaco, 
principalmente no narguilé trazem inúmeros efeitos deletérios para a saúde pulmonar, 
podendo levar a incapacidade de realizações de tarefas cotidianas até a morte. 
Conclusão: O narguilé e o cigarro causam efeitos semelhantes no sistema pulmonar, 
como câncer, doenças obstrutivas, inflamações e dependência química, porém é 
necessário estudos mais específicos comparando esses dois grupos de fumantes, 
com uma avaliação mais detalhada para um resultado mais concreto. 
 
Palavras-chave: Fumar. Tabagista. Cachimbo de água. Produtos derivados de 
tabaco. 

 

ABSTRACT 

Introduction: Smoking is responsible for the largest preventable cause of death in the 
world, being considered a global epidemic, affecting mainly the respiratory system 
where it causes numerous diseases, where young adults are more susceptible. 
Objective: To compare the pulmonary conditions between cigarette smokers and 
hookah smokers, also identifying the frequency of use and profile of hookah users, to 
correlate the incidence of lung diseases with the use of the hookah, the toxicological 
effects of tobacco, factors related to the use of tobacco and the effects of anti-smoking 
advertisements. Methodology: This study is a systemic review, with searches for 
articles through the electronic research platforms Pubmed, PEDro and Scielo, dated 
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from 2014 to the current year of 2020, 35 articles were included in this review. Results 
and discussion: The use of hookah is associated with young adults, who use it 
frequently weekly, having the influence of family, friends and the social environment 
they attend, such as university, bars and parties, and the amount of toxic and 
carcinogens found in the Tobacco, especially in hookahs, has numerous deleterious 
effects on lung health, which can lead to the inability to perform tasks from daily until 
death. Conclusion: The hookah and cigarette cause similar effects on the pulmonary 
system, such as cancer, obstructive diseases, inflammation and chemical 
dependence, however more specific studies are needed comparing these two groups 
of smokers, with a more detailed assessment for a more concrete result. 
 
Keywords: Smoking. Smoker. Hookah. Tobacco products. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O tabagismo é responsável pela maior causa de morte evitável e de maior 

crescimento mundial, sendo culpado por 8 milhões de mortes por ano no mundo, mais 

de 7 milhões de mortes são decorrentes do uso direto com o tabaco enquanto 1 milhão 

é decorrente de não fumantes expostos ao fumo passivo, é considerada uma epidemia 

global (ROSA et al. 2014). 

Quanto ao cigarro, o estudo de Barrington-Trimis et al. (2018), traz que o 

marketing forte vem induzindo a sociedade a normalizar o uso, trazendo inúmeros 

locais psicossociais públicos para o uso ‘normal-aceitável’.  

O tabagismo é um grande fator de risco para doenças como acidente vascular 

cerebral, cegueira, surdez, osteoporose, doença vascular periférica e doenças 

cardiovasculares, mas a maioria das mortes relacionas ao tabaco acontece devido ao 

câncer de pulmão e doenças pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) (WEST, 2017). 

A fumaça e os derivados do tabaco comprometem o trato respiratório e os 

pulmões de indivíduos que são ativamente fumantes ou aos que são expostos à 

fumaça, como os fumantes passivos, piorando ainda mais em casos associados com 

asmas, infecções pulmonares e função pulmonar reduzida (BIRD; STAINES-

OROZCO, 2016). 

Além do cigarro, nos últimos anos vem crescendo o uso múltiplo de produtos 

derivados do tabaco, como o narguilé, usado principalmente por público mais jovem, 

o que pode ser alarmante para o futuro, com uma grande probabilidade de serem 

dependente da nicotina, já que quando adultos há tendências de continuarem usando 

o tabaco (MOSTAFA; EL HOUSSINIE; FOTOUH, 2018). 
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O narguilé, também chamado de cachimbo d’água é uma diferente forma de 

dispositivo para o uso do tabaco. Foi criado na Índia por um médico chamado Hakim 

Abul Fath, onde insinuou que se o fumo do tabaco passasse por um recipiente com 

água antes de ser inalado iria ter menores malefícios para a saúde humana. Esse 

relato histórico é responsável por uma crença usada nos dias atuais de que o narguilé 

é uma forma com menos riscos para se usar o tabaco, o qual está aumentando sua 

propagação no mundo (MARTINS et al., 2014). 

Nesta forma de fumar tabaco, o ar aquecido a carvão é passado através de 

uma folha de alumínio perfurada e através do tabaco aromatizado, tornando-se 

fumaça que borbulha através da água antes de ser inalada. Quase 100 milhões de 

pessoas usam cano de água diariamente e é um costume cultural em muitos países 

do Oriente Médio, incluindo Bahrain, Egito, Jordânia, Catar, Arábia Saudita, Síria, 

Turquia, Líbano e Emirados Árabes Unidos (JAVED et al. 2017). 

Além da falsa sensação de segurança, são várias as razões para essa 

propagação, como por exemplo a associação de essências (tabaco, melaço e frutas 

ou aromatizantes), as quais dão uma sensação mais prazerosa e a interação social, 

já que pode-se fumar em um grupo de pessoas. Como é compartilhado o mesmo bocal 

pode além de tudo facilitar a propagação de doenças transmissíveis, como resfriados, 

herpes, hepatite, tuberculose e outras infecções respiratórias (MARTINS et al., 2014).  

O consumo do tabaco através do narguilé é derivado de uma crença 

disseminada na população de que é menos prejudicial para a saúde. Essa falsa 

sensação de uso seguro, além de mais agradável que o cigarro, está tornando ainda 

maior a propagação deste meio mundialmente, afetando ainda mais a saúde da 

população com ênfase em doenças pulmonares.  

A finalidade desta revisão sistemática foi contribuir com maior conhecimento 

sobre a temática, onde o objetivo principal foi comparar as condições pulmonares de 

fumantes de cigarro e fumantes de narguilé, identificar qual a frequência de uso e perfil 

da população que fazem o uso do narguilé, correlacionar a incidência de doenças 

pulmonares com o uso do narguilé, quais os efeitos toxicológicos do narguilé e do 

cigarro, quais os fatores relacionados ao uso do narguilé e do cigarro e os efeitos das 

propagandas antifumo. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

Foram incluídos nessa revisão sistemática os mais relevantes estudos 

publicados originalmente na língua portuguesa e inglesa, nas bases de dados PEDro, 

Pubmed e Scielo, com estratégias especificas de busca para cada base, foram 

selecionados de forma independente, usado principalmente estudos controlados 

randomizados, estudos de revisão sistemática, estudos transversais e demais estudos 

sem ênfase.  

Para a busca dos artigos científicos foram empregadas as seguintes palavras-

chave: smoking; smokers, hookah e cigarette. Os operadores booleanos utilizados 

foram: cigarette and hookah e cigarette or hookah. 

Foram empregados estudos publicados no período de 2014 a 2020, que 

cumprissem com os requisitos para a inclusão no estudo, idioma em português ou 

inglês, título coerente com o tema, data de publicação, palavras – chave relacionadas 

ao tema abordado, para a seleção dos artigos foi utilizada a escala de critérios de 

jadad para ensaio clínico, os quais teriam que conter no mínimo 3/5 pontos (A Escala 

de Jadad é uma lista de cinco perguntas que avalia três aspectos dos ensaios clínicos 

– randomização, cegamento e descrição das perdas no seguimento -, resultando num 

escore que varia de 0 a 5, sendo que estudos com escore <= 3 são considerados com 

alto risco de viés) e escala de PEDro, que deveria ter no mínimo 6/10 pontos (A escala, 

composta de 11 itens, foi desenvolvida para classificar a qualidade metodológica 

(validade interna e informações estatísticas) de ensaios clínicos aleatorizados. Cada 

item, exceto o item 1, contribui com um ponto para a pontuação total da escala, que 

varia de 0 a 10 pontos. Fator de impacto acima de 1,0 e o qualis da revista conforme 

a plataforma sucupira acima de B2. 

Na base de dados e PEDro foram encontrados 184 artigos com a palavra-chave 

“smokers” sendo apenas 1 selecionado para o estudo.  

Na base de dados Pubmed foram encontrados 2.810 artigos com a palavra-

chave “smoking” onde foram selecionados 5 artigos para o estudo, com a palavra-

chave “smokers” 1.284 artigos foram encontrados dos quais 3 foram selecionados, 

com a palavra-chave “hookah” foram encontrados 15 artigos, 7 foram selecionados 

para o estudo, com a palavra-chave “cigarette” foram encontrados 807 artigos e 5 

foram selecionados. Quanto aos operadores booleanos, foi realizado a procura por 
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“cigarette and hookah”, encontrados 13 artigos e selecionado 1 para estudo, com o 

operador booleano “cigarette or hookah” foram encontrados 829 resultados e 

selecionado 2 para estudo.  

Na base de dados Scielo foram encontrados 2385 artigos com a palavra-chave 

“smoking”, onde foram usados 11 artigos, as demais palavras não foram usadas nessa 

plataforma de busca. 

 

Figura 1 – Fluxograma de estratégia de seleção de estudos 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 

Nos demais estudos estão incluídos:  

Epidemiológico = 1 

Experimental = 1 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Foram identificados 8.327 estudos nas plataformas e excluídos 8.292 após a 

análise de títulos, resumos que não condissessem com o tema escolhido ou não 

estavam de acordo com o objetivo da pesquisa, data de publicação, artigos 

duplicados, qualidade ou fator de impacto que não fossem os determinantes para a 
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inclusão do estudo, a busca também foi limitada para artigos com idioma em inglês e 

português. Totalizando 35 estudos incluídos, dentre eles 8 randomizados, 11 revisão 

sistemática/literatura, 14 transversais e demais estudos (experimental e 

epidemiológico) somando 2. 

 

Quadro 1 – Principais artigos obtidos sobre o tema a ser abordado 
Autor/Ano 

T
ip

o
 d

e
 

e
s

tu
d

o
 

Titulo Objetivo Metodologia Resultados 

Adriaens, 
Gucht e 
Baeyens 
(2018) 
 

R
a
n

d
o

m
iz

a
d

o
 

IQOS TM vs. 
e-Cigarette vs. 
Tobacco 
Cigarette: A 
Direct 
Comparison of 
Short-Term 
Effects after 
Overnight-
Abstinence 

Identificar o 
efeito do uso de 
IQOS, o desejo 
pelo tabaco, 
sintomas 
causados e qual 
o produto 
preferido pelo 
usuário. 

30 amostras foram ao 
laboratório em 3 dias 
consecutivos depois de 
uma noite sem fumar, 
durante cada sessão 
participantes usaram 
um dos três produtos 
(cigarro, cigarro 
eletrônico ou IQOS 
TM) por cinco minutos. 
Medições de CO 
exalado e 
questionários foram 
administrados. 

O cigarro mostrou um 
aumento significativo 
de eCO comparado 
aos outros, o desejo 
por cigarro é maior e 
menor em termos de 
recompensa/satisfação. 

Araújo et 
al. (2019) 

T
ra

n
s
v
e

rs
a

l 

Fatores 
relacionados 
ao consumo 
do narguilé 
entre 
estudantes de 
medicina 

Identificar o nível 
de conhecimento 
sobre os danos 
à saúde pelo 
narguilé, e os 
fatores 
psicossociais 
envolvidos e se 
há associação 
em parar de 
fumar. 

Foram avaliados 
alunos do 1º e do 6º 
ano do curso de 
Medicina.  Uma 
regressão logística 
multivariada foi 
utilizada para avaliar a 
associação entre o uso 
de narguilé nos últimos 
30 dias com os dados 
sociais, psicossociais e 
nível de conhecimento 
sobre malefícios do 
tabaco. 

A taxa de 
experimentação e uso 
de narguilé foi elevada, 
sem diferença entre os 
grupos. O nível de 
conhecimento dos 
alunos do 6º ano sobre 
dos malefícios do uso 
de narguilé foi maior 
em relação aos alunos 
do 1º ano. O uso de 
cigarros e o uso de 
bebida alcoólica 
estavam associados ao 
uso de narguilé nos 
últimos 30 dias.  

Badran e 
Laher 
(2020) 

R
e
v
is

ã
o

 S
is

te
m

á
ti
c
a

 

Waterpipe 
(shisha, 
hookah) 
smoking, 
oxidative 
stress and 
hidden 
disease 
potential 

Identificar a 
relação entre o 
uso de tabaco 
para narguilé, o 
estresse 
oxidativo e o 
potencial de 
doença do uso 
de narguilé. 

Pesquisas de estudos 
clínicos e 
experimentais 
recentes. 

O estudo foi limitado 
por ausência de artigos 
examinando os 
mecanismos 
moleculares do 
estresse oxidativo 
induzido pelo narguilé. 
Os principais 
constituintes 
encontrados no tabaco 
para narguilé são 
semelhantes aos 
cigarros. 
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Autor/Ano 

T
ip

o
 d

e
 

e
s

tu
d

o
 

Titulo Objetivo Metodologia Resultados 

Bird e 
Staines-
Orozco 
(2016) 

T
ra

n
s
v
e

rs
a

l 
Pulmonary 
effects of 
active smoking 
and 
secondhand 
smoke 
exposure 
among 
adolescent 
students in 
Juárez, 
Mexico. 

Investigar os 
efeitos do 
tabagismo e do 
fumo passivo na 
saúde 
respiratória 

Estudo transversal em 
amostra de 
conveniência. O estudo 
centrou-se na 
avaliação da função 
pulmonar de 300 
alunos por espirometria 
e sua saúde 
respiratória (tabagismo 
e exposição ao SHS) 
por meio de respostas 
auto referidas a um 
questionário 
respiratório 
padronizado. 3 grupos: 
Não fumantes, 
fumantes passivos e 
fumantes. 

A função pulmonar de 
fumantes foi menor, e 
as queixas respiratória 
de sintomas foi mais 
elevado comparado 
com os outros dois 
grupos. 

Brewer et 
al. (2019) 

R
a
n

d
o

m
iz

a
d

o
 

Cigarette pack 
messages 
about toxic 
chemicals: a 
randomised 
clinical trial 

Avaliar o efeito 
da das 
mensagens 
sobre produtos 
químicos e 
tóxicos nas 
embalagens de 
cigarros. 

N= 719 fumantes 
adultos de cigarro da 
Califórnia, EUA, 
recrutados de 
setembro de 2016 a 
março de 2017. 
Randomizado 
fumantes para receber 
mensagens sobre 
produtos químicos na 
fumaça de cigarro e os 
danos causados à 
saúde  

Nas análises de 
intenção de tratar, os 
fumantes cujos maços 
continham mensagens 
químicas não tiveram 
maiores intenções de 
parar de fumar. Em 
comparação com as 
mensagens de 
controle, as 
mensagens químicas 
levaram a uma maior 
conscientização sobre 
os produtos químicos e 
danos à saúde. 

Jawad et 
al. (2020) 

R
a
n

d
o

m
iz

a
d

o
 

Factors 
associated 
with dual use 
of waterpipe 
tobacco and 
cigarettes 
among adults 
in Pakistan 

Avaliar 
demografia, 
comportamento 
e padrões no 
Paquistão  

510 usuários adultos 
de narguilé, 
estratificado pelo uso 
concomitante de 
cigarro. A análise de 
regressão logística foi 
realizada para avaliar a 
associação entre 
usuários de tabaco 
para narguilé que 
também fumam. 

O uso duplo foi 
significativamente 
associado com idade e 
nível de escolaridade 
do ensino médio, 
versus nenhuma 
educação formal. O 
uso duplo foi adjunto a 
fumar menos do que o 
dia todo versus o dia.  

Kim, Kabir 
e Jahan 
(2016) 

R
e
v
is

ã
o

 d
e

 L
it
e

ra
tu

ra
 

Waterpipe 
tobacco 
smoking and 
its human 
health impacts 

Avaliar os tipos e 
a extensão de 
seus poluentes 
liberados por 
seu uso. 

Foi realizado revisão 
de literatura de artigos 
recentes e de diretrizes 
do presente 
regulamento. 

O narguilé está 
associado a uma 
variedade de 
resultados adversos à 
saúde. É desejável 
desenvolver técnicas 
avançadas de 
vigilância, intervenção 
e estruturas 
regulatórias / políticas 
específicas para a 
produção e uso do 
tabaco para narguilé. 
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Autor/Ano 

T
ip

o
 d

e
 

e
s

tu
d

o
 

Titulo Objetivo Metodologia Resultados 

Menezes 
et al. 
(2014) 

T
ra

n
s
v
e

rs
a

l 
Fatores 
associados ao 
uso regular de 
cigarros por 
adolescentes 
estudantes de 
escolas 
públicas de 
Londrina, 
Paraná, Brasil 

Identificar 
fatores 
associados ao 
uso regular de 
cigarros por 
adolescentes. 

517 alunos do 9º ano 
do Ensino 
Fundamental de 
escolas públicas de 
Londrina, Paraná, 
Brasil. O instrumento 
de coleta de dados 
incluiu características 
sociodemográficas, 
relações sociais e 
comportamentos de 
risco.  

Os fatores idade >15 
anos e possuir amigos 
fumantes associaram-
se ao uso regular de 
cigarro. Por outro lado, 
sexo, raça, classe 
social, morar com pai e 
mãe, religião, 
escolaridade materna, 
experimentação de 
álcool, atividade física 
e atividade remunerada 
não se associaram a 
essa prática. 

Popova et 
al. (2016) 

R
a
n

d
o

m
iz

a
d

o
 

Testing 
antismoking 
messages for 
Air Force 
trainees. 

Avaliar os efeitos 
de vários temas 
de anúncios 
antifumo 
existentes, 
danos 
percebidos e as 
intenções de uso 
de cigarro e 
outros tipos de 
tabaco. Em 
trainees da força 
aérea. 

782 militares da Força 
Aérea foram 
randomizados para 
visualizar anúncios 
antifumo em 1 de 6 
condições: anti-
indústria, efeitos na 
saúde + anti-indústria, 
saúde sexual, fumo 
passivo, meio ambiente 
+ anti-indústria ou 
controle 

Anúncios antifumo 
produzidos para o 
público em geral 
também podem ser 
eficazes com efeitos 
indiretos sobre os 
danos e intenções de 
usar outros produtos 
do tabaco além dos 
cigarros. A propaganda 
antifumo existente 
pode ser uma 
ferramenta econômica 
para educar jovens 
adultos no serviço 
militar. 

Rosa et al. 
(2014) 

T
ra

n
s
v
e

rs
a

l 

Uso de tabaco 
e fatores 
associados 
entre alunos 
de uma 
universidade 
de Criciúma 
(SC) 

Avaliar o uso de 
tabaco e quais 
são os fatores 
associados em 
universitários do 
Brasil. 
 

Realizou um estudo 
transversal com 
questionários 
autoaplicáveis. A 
amostra foi dividida em 
dois grandes grupos: 
área da Saúde e 
demais cursos. A 
amostra de cada grupo 
foi dividida de acordo 
com ao número total 
de alunos. Os alunos 
foram selecionados do 
primeiro e último ano 
de cada curso. 

A prevalência de 
tabagismo encontrada 
neste estudo foi baixa. 
O tabagismo foi 
significativamente 
associado a alunos 
usuários de drogas 
ilícitas, que fazem uso 
de álcool e que tem 
algum tabagista na 
família. 

Sales et 
al. (2019) 

R
e

v
is

ã
o

 d
e

 l
it
e

ra
tu

ra
 

Update on the 
approach to 
smoking in 
patients with 
respiratory 
diseases 

Analisar quais 
são os impactos 
causados na 
saúde 
decorrente do 
tabagismo. 

A estratégia de busca 
escolhida foi revisão 
integrativa da literatura 
científica, foi realizado 
buscas por palavras-
chave, assim como 
reunir artigos, revisões 
sistemáticas e 
relatórios técnicos, de 
modo a resumir os 
resultados e evidências 
acerca de um tema 
específico 

Os médicos devem 
sempre oferecer o 
tratamento de 
cessação tabágica. O 
tratamento ambulatorial 
ou hospitalar deve ser 
multidisciplinar, 
baseado em 
intervenções 
comportamentais e 
farmacoterapia, sendo 
eficaz e custo-efetivo, 
dobrando as chances 
de sucesso. 
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Autor/Ano 

T
ip

o
 d

e
 

e
s

tu
d

o
 

Titulo Objetivo Metodologia Resultados 

Thomas et 
al. (2016) 

R
a

n
d

o
m

iz
a

d
o
 

Abstinence 
Rates among 
College 
Cigarette 
Smokers 
Enrolled in A 
Randomized 
Clinical Trial 
Evaluating 
Quit and Win 
Contests: The 
Impact of 
Concurrent 
Hookah Use 

Identificar as 
características 
de base, verificar 
as taxas de 
abandono do 
tabaco em entre 
estudantes 
universitários, 
comparando 
aqueles que 
fumam 
simultaneamente 
narguilé e 
cigarros com 
aqueles que 
negam o uso do 
narguilé. 

As análises foram 
conduzidas em 1.217 
estudantes 
universitários 
matriculados em um 
ensaio clínico 
randomizado de 
cessação do 
tabagismo Quit and 
Win de 2010-2012, 
verificou a abstinência 
de 30 dias em 1, 4 e 6 
meses de 
acompanhamento. 

Os participantes 
fumaram 11,5 cigarros 
por dia em 28,5 dias / 
mês, e 22% fumaram 
narguilé nos últimos 30 
dias. Fumantes de 
narguilé maioria do 
sexo masculino, mais 
jovens, relatavam mais 
consumo excessivo de 
álcool e pontuavam 
mais na impulsividade. 
O estudo indicou que 
usuários de narguilé, 
quando comparados a 
não usuários, tiveram 
uma diminuição de 
36% nas chances de 
auto-relato de 
abstinência de 30 dias 
em 4 meses e uma 
diminuição de 63% nas 
chances de 
abstinência. 

Ussher et 
al. (2015) 

R
a
n

d
o

m
iz

a
d

o
 

Physical 
activity for 
smoking 
cessation in 
pregnancy: 
randomised 
controlled trial 

Determinar a 
eficácia de uma 
intervenção de 
atividade física 
para a cessação 
do tabagismo 
durante a 
gravidez. 

789 grávidas fumantes, 
com idades entre 16-
50 anos e 10-24 
semanas de gestação, 
que fumavam pelo 
menos um cigarro por 
dia e estavam 
preparadas para parar 
de fumar uma semana 
após a inscrição foram 
randomizadas, 785 
foram incluídos nas 
análises de intenção 
de tratar. 

Adicionar uma 
intervenção de 
atividade física ao 
suporte 
comportamental para 
parar de fumar para 
mulheres grávidas não 
aumentou as taxas de 
cessação no final da 
gravidez. 

West 
(2017) 

R
e
v
is

ã
o

 S
is

te
m

á
ti
c
a

 

Tobacco 
smoking: 
Health impact, 
prevalence, 
correlates and 
interventions 

Identificar a 
extensão de 
danos causados 
pelo tabagismo, 
os benefícios de 
parar, padrões, 
fatores 
psicológicos, 
farmacológicos e 
sociais e a 
eficácia dos 
métodos usados 
para reduzir os 
danos causados 
pelo de tabaco. 

Estudo de revisão 
sistemática com 
estudos qualificados. 

O ato de fumar é 
mantido pela nicotina 
distribuídas 
rapidamente no corpo. 
Levantar preocupações 
imediatas sobre o fumo 
por meio de aumentos 
de impostos, marketing 
social e conselhos 
breves de profissionais 
de saúde pode 
aumentar a taxa de 
parada dos fumantes. 
Fornecer suporte 
comportamental e 
farmacológico pode 
melhorar a taxa de 
sucesso dessas 
tentativas de parar.  

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 
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Lista de abreviaturas e siglas 
DPOC – Doença pulmonar obstrutiva crônica  TFP – Teste de função pulmonar  
CO – Monóxido de carbono    FEF – Fluxo respiratório forçado médio 
eCO – Monóxido de carbono exalado    
VFE1 – Volume expiratório forçado no primeiro segundo  
SHS – Fumo passivo      CVF – Capacidade vital forçada  
EUA – Estados Unidos da América    FeNO - óxido nítrico exalado fracionado  
UNESC – Universidade Do Extremo Sul Catarinense SC – Santa Catarina 
PAH’s – Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos 

 

3.1 FREQUÊNCIA DE USO E PERFIL DA POPULAÇÃO QUE FAZEM O USO DE 

NARGUILÉ 

 

Apesar da contínua queda de frequência de uso do cigarro, o tabagismo 

mostra-se crescente em regiões do Brasil com prevalência em outros tipos de 

população. Em um estudo realizado com acadêmicos de medicina em universidades 

no Brasil mostram que a média de idade dos usuários é de ± 23 anos, não tendo uma 

prevalência de qual gênero se sobressai e a raça branca é de maior predomínio. Em 

relação a experimentação de narguilé, a taxa de experimentação entre os jovens 

estudantes é predominantemente maior que o cigarro, onde a grande maioria faz o 

uso continuo do narguilé e a média de usuários contínuos de cigarro é baixa (ARAUJO 

et al., 2019; MARTINS et al., 2014).  

Em outro estudo realizado por Rosa et al. (2014) em uma Universidade do 

Extremo Sul Catarinense (UNESC), em Criciúma (SC) com 575 amostras, de diversos 

cursos, teve idade média de 23 anos (±9,7), sendo 62,3% do sexo feminino. Isto 

constatado através da aplicação de um questionário autoaplicável, anônimo e 

desenvolvido pelos autores. A amostra apresentou uma taxa de 4,7% fumantes de 

narguilé diário e 4,2% fumantes de narguilé ocasionais. 

A estratégia de mercado brasileiro do narguilé é voltada para o público jovem, 

de classe média, que resulta em um incentivo de uso coletivo entre eles, 

potencializando a normalização social deste fim. (BARRINGTON-TRIMIS et al., 2016). 

O estudo de Eshah e Froelicher (2018) aponta que a população de jovens 

apreciam o ambiente social que é proporcionado durante o uso do narguilé onde a 

maioria costuma fumar na companhia de amigos, havendo interação com pessoas 

desconhecida também, construindo novas amizades, o que torna mais frequente o 

uso e também gostam do sabor e odor que são altamente agradáveis, diferente do 

cigarro convencional, acreditam ainda que parar de fumar narguilé seja mais fácil que 
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parar de fumar o cigarro convencional, entretanto a maioria dos jovens desconhece 

os efeitos do narguilé sobre a saúde humana. 

O estudo de Jawad et al. (2020) no Paquistão com 510 amostras mostrou que 

a idade média dos usuários de narguilé é de 48 anos, 84,1% do sexo masculino, e a 

média de tempo de uso de narguilé por dia era de 10 minutos, em relação ao uso 

diário 25,1% usavam todos os dias, e a média de idade de iniciação do uso do narguilé 

foi de 21,9 anos. 

O uso do narguilé é uma prática realizada a séculos no Oriente Médio e do sul 

da Ásia, isso explica o fato da média de idade ser superior em relação a outras regiões 

do mundo, já que a fabricação de tabaco para narguilé com sabores e odores foi 

desenvolvida a partir da década de 90, que só agora está ganhando popularidade 

entre os jovens, principalmente entre os jovens do continente americano (ZAHID et al. 

2017). 

 

3.2 CORRELAÇÃO DE DOENÇAS PULMONARES COM O USO DO NARGUILÉ 

 

A fumaça do narguilé afeta o trato respiratório e os pulmões, e está associado 

a diversos desfechos adversos da saúde respiratória, incluindo exacerbação de asma, 

infecções respiratórias assim como a resposta da função respiratória diminuída (BIRD; 

STAINES-OROZCO, 2016). 

West (2017) nos traz dados que mostram que um ser humano que é 

dependente da nicotina tem 10 anos de expectativa de vida a menos, considerada 

uma morte prematura. Tendo uma associação positiva entre narguilé e câncer de 

pulmão, câncer de esôfago, câncer oral, DPOC, bronquite, além de baixo peso ao 

nascer, síndrome metabólica, doenças cardiopulmonares e saúde mental prejudicada, 

devido a série de tóxicos e cancerígenos encontrados em sua composição. Sendo 

causadas inúmeras mortes anualmente principalmente por Câncer de Pulmão, Câncer 

de vias aéreas superiores e DPOC. 

Pratiti e Mukherjee (2019) identificaram pesquisas cientificas recentes em 

animais e células humanas que trouxeram alterações consistentemente mutagênicas, 

oxidativas e de caráter inflamatório causadas na saúde humana, de lesões orais pré-

malignas e doenças crônicas como aterosclerose e DPOC, isso devido a fumaça 

toxica do narguilé que contem no mínimo sete substancias cancerígenas, trinta e nove 
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depressores do sistema nervoso central e trinta e uma substancias irritantes para o 

sistema respiratório, causando efeitos agudos e crônicos. 

Qasim et al. (2019) conclui que o narguilé está começando a ser considerada 

uma ameaça global, devido ao nível alto de aumento de seu consumo nos últimos 

anos e que além dos efeitos deletérios que traz ao corpo humano traz ainda graves 

infecções respiratórias frequentes, tosses persistentes que agridem o trato respiratório 

e de forma mais grave a DPOC e o câncer oral, esofágico e pulmonar. 

 

3.3 OS EFEITOS TOXICOLÓGICOS DO NARGUILÉ E DO CIGARRO. 

 

Tem sido estudadas extensivamente as consequências do uso do narguilé e do 

cigarro sobre a saúde humana e mais recentemente os efeitos que são causados 

principalmente no sistema cardiorrespiratório. Qasim et al. (2019) trazem que são 

encontrados no narguilé vários tóxicos sendo eles: a nicotina que é conhecida por sua 

natureza aditiva, CO que leva a doenças cardiovasculares, (PAHs) que são altamente 

cancerígenos, aminas aromáticas, aldeídos como a acroleína que induz a toxidade 

cardiopulmonar além de ser cancerígeno e pró trombótico, compostos furânicos e 

fenólicos, alcatrão que varia de sessão para sessão, material particulado, metais 

pesados e amônia, estes podem ser maiores ou menores no narguilé em comparação 

com o cigarro, devido ao processo que ele passa através da combustão do carvão.  

O conteúdo da nicotina é variante. Os níveis de carboxihemoglobina plasmática 

é elevadíssimo em usuários de narguilé comparados a usuários de cigarro, resultando 

no comprometimento da respiração celular, devido a hipóxia (QASIM et al. 2019). 

O tabaco do narguilé é a principal fonte de material particulado que promove 

estresse oxidativo e inflamação, além de ser fonte de metais pesados que diminuem 

a capacidade antioxidante, além de que fumaça do narguilé tem aproximadamente 

quatro vezes mais PAHs, quatro vezes mais aldeídos voláteis e trinta vezes o CO de 

um cigarro (BADRAN; LAHER, 2020). 

Sales et al. (2019) descreve que a fumaça do cigarro prejudica a defesa 

pulmonar e compromete a integridade epitelial das vias respiratórias, através das 

mudanças estruturais, resposta imune e das alterações celulares, onde altera o 

clearance mucociliar e reduz a capacidade fagocitária dos macrófagos alveolares, 
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fazendo com que aumente a probabilidade do Mycobacterium Tuberculosis atingirem 

os alvéolos, iniciando assim uma infecção por tuberculose.  

O estudo também relata que a exposição da fumaça do cigarro tanto no período 

pré-natal quanto após o nascimento está associada ao desenvolvimento de asma na 

infância, que é resultado do fator ambiental, sendo a fumaça do tabaco e fator genético 

como a mãe tabagista (SALES et al. 2019). 

Adriaens, Gucht e Baeyens (2018) realizou um estudo para avaliar qual seria o 

efeito agudo de três produtos (cigarro, cigarro eletrônico ou IQOS™), contendo 30 

amostras com média de 22 anos, a amostra era encaminhada para um laboratório de 

análise onde usariam um de três produtos, por 5 minutos, durante 3 sessões com uma 

pausa de abstinência de 12 horas, o estudo resultou que o cigarro mostrou um 

aumento significativo de eCO comparado aos outros, a fissura por cigarro é maior e 

menor em termos de recompensa/satisfação. 

O tabagismo de mulheres durante a gravidez é a principal causa evitável de 

doenças e morte entre mulheres e bebês, o estudo de Ussher et al. (2015), nos traz 

fontes que o ato de consumir tabaco e conviver com tabagistas está associado a 

resultados adversos na gravidez e no nascimento, como o aborto espontâneo, bebês 

natimortos, prematuridade, baixo peso, anomalias congênitas e morte neonatal de 

bebês, em países de alta renda pelo menos 10% das mulheres fumam na gravidez. 

O tabaco em geral causa consequências agudas e crônicas para a saúde 

humana, como câncer, doenças cardíacas, inúmeros tipos de doenças respiratórias e 

a dependência da nicotina que faz mal para o sistema nervoso central, isso causado 

pelos constituintes tóxicos encontrados (CORNACCHIONE et al., 2016). 

Vários estudos descobriram que o narguilé e o cigarro contém grandes 

quantidades de tóxicos que desenvolvem inúmeras doenças, sendo principal as 

doenças respiratórias, onde há no geral o impedimento do desenvolvimento das 

células epiteliais pulmonares, contribuinte para desenvolvimento de DPOC, induz 

inflamações, estresse oxidativo, vasodilatação prejudicada, levando a uma menor 

quantidade de murmúrio vesicular presente, com o tempo incapacitando o indivíduo a 

realizar suas atividades cotidianas (SHIHADEN et al. 2015). 

Os riscos que o tabaco representa para a saúde humana depende tanto da 

fumaça tóxica quando da exposição à fumaça do tabaco. Independente dos aditivos 

aumentarem, ou não, a maioria das evidencias apontam que esses aditivos facilitam 
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a iniciação ao tabagismo, contribuindo para uma maior prevalência do tabagismo 

mundialmente assim como o aumento das doenças relacionadas ao tabaco e seus 

agravantes (PAUMGARTTEN; GOMES-CARNEIRO; OLIVEIRA, 2017). 

Segundo Pinto et al. (2019), no Brasil, 428 pessoas morrem por dia por causa 

da dependência a nicotina, das mortes anuais causadas pelo uso do tabaco: 34.999 

mortes correspondem a doenças cardíacas; 31.120 mortes por DPOC (doença 

pulmonar obstrutiva crônica); 23.762 por câncer de pulmão; 26.651 por outros 

cânceres; 17.972 mortes por tabagismo passivo; 10.900 por pneumonia; 10.812 por 

AVC (acidente vascular cerebral). Sendo que 156.216 mil mortes anuais poderiam ser 

evitadas e que quase 12% morrem indiretamente pelo fumo passivo. 

 

3.4 FATORES RELACIONADOS AO USO DE NARGUILÉ E CIGARRO. 

 

Algumas evidencias apontam que o número de usuários de tabaco cresce no 

mundo todo, principalmente em jovens, torna-se importante averiguar o que está 

relacionado ao uso para que os países consigam controlar a disseminação do ‘mal do 

século’, além de outros tipos de substancias psicoativas (MALTA et al., 2018). 

O estudo de Menezes et al. (2014) realizado em escolares adolescentes (10-

19 anos) considerados idade de maior vulnerabilidade, trouxe como fator associado 

ao uso do cigarro a baixa escolaridade dos pais, convivência com familiares e amigos 

fumantes. A pesquisa apontou que todos os adolescentes tinham recursos financeiros 

para comprar cigarro, e a associação de bebida alcoólica era elevada, e ainda a 

atividade física não estava inserida no dia a dia dos mesmos. 

O estudo de Thomas (2015) traz que a maioria dos usuários de narguilé e 

cigarro tem como fator relacionado o emprego em tempo integral, com menos 

probabilidade de ser casado/morar com um parceiro e são mais propensos em 

consumir bebidas alcoólicas, relatando consumirem ambos (tabaco e álcool) em 

eventuais festas, também as vezes usando outros tipos de drogas, porém ilícitas. 

Thomas (2015) cita também, que fumar narguilé está ligada em ser uma 

experiência social, com isso a socialização é apontada como o aspecto mais atraente 

dessa tendência. As tabacarias ou como também conhecidos, bares de narguilé, estão 

frequentemente localizados em torno das universidades brasileiras. Além disso, o 

narguilé está ganhando mais fama entre os jovens devido a crenças antigas de povos 
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orientais, vulgo mais saudáveis, de que não é tão prejudicial quanto fumar cigarros ou 

outros produtos derivados do tabaco. 

Quanto ao narguilé, a prática da socialização, momentos de descontração e o 

convívio com amigos, talvez seja o maior fator associado, sendo associadas a 

estudantes de ensino médio, sem predisposição de sexo e cursando ensino superior 

em universidades particulares, relatando o consumo por parte da classe média-alta, 

os mesmos estão também ingerindo bebidas alcoólicas, principalmente na estação 

primavera-verão do ano, onde é mais comum o uso (REVELES; SEGRI; BOTELHO, 

2014) 

O estudo de Silva, Bezerra e Medeiros (2019) aponta que fatores como a 

autoafirmação, autoestima e a busca pela inserção em grupos foram as maiores 

influências para o tabagismo, assim como a experimentação de bebidas alcoólicas e 

associadas e relações sexuais inseguras, por pressão social, estabelecendo uma 

certa autonomia de si próprio, comum em jovens adultos.  

Outro fator importante que impulsiona o uso de cigarro e/ou narguilé é a não 

interação dos pais com os filhos diariamente, mostrando aí a importância dessa 

interação familiar, assim como o meio social em que o jovem está inserido. 

Evidenciaram também que o convívio com familiares tabagistas aumenta a 

prevalência de uso, pois os mesmos são considerados exemplos e influencias (SILVA; 

BEZERRA; MEDEIROS, 2019). 

O tabagismo inicia-se na adolescência, tendo ênfase em adultos jovens, a 

utilização do mesmo tem forte associação com o fato de ter amigos fumantes e usarem 

em festas, bares e universidades, nesse caso utilizando também drogas ilícitas. A 

mudança da concepção social do tabaco no âmbito familiar, sendo normalizado 

também é uma enorme influência, devido ao marketing fictício usado de que o tabaco 

está sendo produzido com outros aditivos, não trazendo tantos malefícios à saúde 

(ELICKER et al., 2015). 

 

3.5 EFEITO DE PROPAGANDAS ANTIFUMO  

 

Apesar dos riscos à saúde e do potencial de dependência, o tabaco continua a 

aumentar entre os jovens adultos, o que é um público alvo muito forte para outros 

tipos de dependências e desenvolvimento de comportamentos duvidosos, 
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possivelmente devido à falta de mensagens eficazes de campanha antifumo para esse 

público, especialmente em relação ao narguilé (MAYS et al., 2017). 

Brewer et al. (2019), trouxe-nos um estudo com 719 amostras fumantes que 

receberam mensagens factuais sobre os produtos químicos encontrados na fumaça 

do tabaco e seus danos para a saúde, em seus maços de cigarro, com o objetivo de 

alerta para parar de fumar, entretanto resultou que as mensagens não levaram a 

nenhuma intenção de parar de fumar, porem foi afirmado que as mensagens levaram 

a uma maior conscientização sobre os produtos químicos e os efeitos que causam na 

saúde.  

Popova et al. (2016) recrutaram 782 adultos jovens militares para verem 

anúncios impressos e em vídeos antifumo em uma das seis condições seguintes, 

fumo passivo, efeitos na saúde + anti-indústria, meio ambiente + anti-indústria, 

controle anti-indústria, saúde sexual, o qual avaliou o efeito das condições de 

mudanças após os danos percebidos e a intenção de usar o tabaco. Os anúncios 

aumentaram a percepção dos danos causados e reduziram a intenção de uso, tendo 

o efeito negativo no desemprenho sexual como uma maior percepção. 

Campanhas, anúncios e propagandas antifumo focadas nos grandes impactos 

de danos que são causados na saúde, que despertam um sentimento de medo no 

usuário ou futuro usuário podem reduzir a vontade de fumar entre os fumantes e 

podem reduzir a vontade de experimentar qualquer tipo de tabaco entre os que ainda 

não são fumantes, tem mais impacto do que os que despertam humor de forma 

didática (REIS; ARRIAGA; POSTOLACHE, 2019). 

Drovandi et al. (2019) avaliaram pesquisas recentes que investigaram as 

percepções dos adolescentes em relação a gráfica das propagandas de embalagens 

de tabaco, provando que embalagens escuras com mensagens relacionadas as 

consequências para a saúde como câncer de pulmão e outras doenças que levam a 

morte são mais eficazes que embalagens coloridas, como é o caso das embalagens 

de narguilé. 
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3.6 A DIFERENÇA DAS CONDIÇÕES PULMONARES DE FUMANTES DE 

NARGUILÉ E DE FUMANTES DE CIGARRO 

 

O sistema respiratório é o mais atingido no corpo humano devido ao contado 

das vias aéreas com a fumaça do tabaco o qual leva a diversas alterações, Bird e 

Staines-Orozco (2016) realizaram um estudo com adolescentes fumantes, fumantes 

passivos e não fumantes, no qual no primeiro momento usaram para avaliação 

pulmonar uma versão modificada do questionário Global Youth Tobacco Survey 

(GYTS) com uma sessão adicional de saúde respiratória, uma segunda etapa de 

coleta de dados realizaram TFP (Teste de Função Pulmonar) através do espirômetro.  

Conforme o estudo o uso do tabaco e a exposição ao mesmo leva a inúmeros 

sintomas respiratórios e a redução dos valores do TFP, tanto em usuários como em 

usuários passivos de tabaco. O uso do tabaco compromete as pequenas vias aéreas, 

diminuindo o fluxo respiratório forçado médio (FEF 25-75%), os autores relataram 

também valores do volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1), 

VEF1/capacidade vital forçada (CVF), foram significativamente menores entre os 

jovens fumantes e expostos ao tabaco comparado a não fumantes e nem expostos ao 

tabaco. Isso é explicado pelo fato de que a fumaça do cigarro é conhecida por 

provocar mudanças agudas na função respiratória, incluindo alterações na resistência 

ao fluxo de ar, tosse e irritação das vias aéreas (BIRD; STAINES-OROZCO, 2016). 

O tabaco do narguilé contém inúmeras toxinas, como o monóxido de carbono 

(CO), aldeídos voláteis aromáticos policíclicos e hidrocarbonetos, muito semelhantes 

às toxinas encontradas nos cigarros, no entanto, o fumo de narguilé está associado a 

uma exposição de CO quase quatro vezes maior e o volume da fumaça inalada é 56 

vezes maior que a do cigarro. Também foi relatado que os níveis de concentração 

plasmática de nicotina entre indivíduos que fumam narguilé uma vez ao dia são 

comparáveis aos fumantes que fumam até 10 cigarros por dia (JAVED et al. 2017).  

Quanto ao narguilé, é considerado que os níveis plasmáticos de nicotina após 

uma sessão seja equivalente a 2-3 cigarros em média, tornando-o a dependência 

muito maior de forma mais fácil. O uso constante diminui os parâmetros funcionais, 

como VEF1, CVF, FEF e óxido nítrico exalado fracionado (FeNO) (BADRAN; LAHER, 

2020). 
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Uma sessão de uso de narguilé expõe o fumante a mais fumaças durante um 

tempo mais prolongado do que fumar um cigarro. Usuários de cigarro normalmente 

fumam um cigarro por cerca de 5-7 minutos, inalando em média 0,5 litros de fumaça, 

enquanto usuários de narguilé fumam 20-80 minutos, inalando em média 1,0 litro de 

fumaça. Dependendo o tempo da sessão de narguilé, é inalado equivalente a 100 

unidades de cigarro. É constatado também que os fumantes tendem a fumar até obter 

nicotina suficiente para satisfazer a vontade. Como a concentração de nicotina é 

menor no narguilé, os fumantes ingerem maiores quantidades de fumaça, sendo 

assim expostos a níveis maiores de produtos químicos cancerígenos e gases 

perigosos (KIM; KABIR; JAHAN, 2016). 

Badran e Laher (2020) apresentam em sua revisão que a nocividade do 

narguilé é bem parecido com a do cigarro, apenas com algumas diferenças no modo 

de combustão, temperatura que o tabaco queima e volume de fumaça liberado e 

inalado. Outra grande diferença é que a forma de fumar narguilé é em sessões (+/- 

100 tragadas) e o cigarro é unidade (10 tragadas), sendo obviamente ingerido mais 

produtos químicos no uso do narguilé que cigarro. 

Os fumantes de narguilé apresentam sintomas respiratórios que são 

igualmente comparada com a de fumantes de cigarro. O que diferencia a correlação 

entre o grupo de fumantes de narguilé e fumantes de cigarro é que os sintomas 

respiratórios são observados com mais frequência em fumantes de cigarro, tendo 

motivos sustentáveis como o início precoce de uso, frequência de uso maior que a do 

narguilé e a acessibilidade do mesmo que é mais fácil (HAWARI et al., 2019). 

 

4 CONCLUSÃO  

 

O tabaco causa vários efeitos deletérios para a saúde, como câncer de pulmão, 

DPOC, inflamações e a dependência química do mesmo, com o tempo pode levar o 

indivíduo a ter dificuldades nas realizações de tarefas cotidianas. 

Tanto o narguilé quanto o cigarro causam graves problemas pulmonares, o 

presente estudo mostrou que o narguilé está sendo usado com maior frequência por 

jovens, identificou também que quando usado frequentemente o narguilé expõe o 

usuário a maiores níveis de tóxicos que o cigarro, isso levará à um problema ainda 
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maior futuramente, já que os jovens não tem conhecimento suficiente dos malefícios 

causados.  

São necessários novos métodos de conscientização juntamente com estudos 

mais aprofundados comparando o mesmo perfil de amostras de fumantes de narguilé 

e de fumantes de cigarro e com a mesma carga tabágica de uso, só assim será 

possível saber exatamente qual destes dois tipos de forma de uso de tabaco é mais 

prejudicial na condição pulmonar. 
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FISIOTERAPIA MOTORA EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA: REVISÃO 

SISTEMÁTICA 

 

Flávia Padilha25 
Elton Dias Pinheiro26 

 

RESUMO 

Introdução: Longos períodos de internação em unidades de terapia intensiva podem 
levar ao desenvolvimento de sequelas que permanecem até em longo prazo após a 
doença original. Devido ao período de imobilidade, é comum o surgimento de 
comprometimentos musculares, respiratórios e funcionais, interferindo na qualidade 
de vida dos pacientes mesmo após alta hospitalar. A fisioterapia motora é uma forma 
de intervir nestes, fornecendo, através de mobilização precoce, melhora física, 
prevenindo e tratando deficiências e limitações funcionais. Objetivo: Encontrar os 
benefícios da fisioterapia motora nas unidades de terapia intensiva, tendo a 
mobilização precoce como intervenção. Metodologia: Trata-se de uma revisão 
sistemática, com buscas realizadas de março a junho de 2020, nas plataformas de 
pesquisa eletrônica Pubmed, PEDro e Scielo, no período de 2014 a 2020. As palavras 
chaves utilizadas foram: Fisioterapia; Mobilização precoce; Unidade de terapia 
intensiva; Physiotherapy; Early mobilization; Intensive care unit. Todos com pacientes 
em UTI adulta geral. Resultados e discussão: Os estudos utilizaram fisioterapia 
motora, com aplicação e comparação de mobilização precoce versus tardia, cuidados 
habituais e intervenções físicas aprimoradas dentro das unidades, percebendo 
aspectos como: tempo para início da intervenção, de internação, independência 
funcional e qualidade de vida. Conclusão: Através dos estudos analisados, conclui-
se que a fisioterapia motora é segura, gerando resultados positivos aos pacientes nos 
desfechos avaliados. 

 
Palavras-Chave: Mobilização precoce. Cuidados críticos. Reabilitação. 

 

ABSTRACT 

Introduction: Long hospitalization periods in intensive care unities can lead to the 
development of sequels, which can present themselves until a long period of time after 
the original disease. Due to the immobilization time, the generation of muscular, 
respiratory and functional detriments is common, interfering on the patient’s quality of 
life, even after the medical discharge. Motor physiotherapy is a way to intervene in, 
resulting, through early mobilization, in an improvement in the physical aspects, 
preventing and treating illness and functional limitations. Objective: Determine the 
benefits of motor physiotherapy in intensive care units, taking early mobilization as 
intervention. Methodology: This work is a systematic review, done with researches 
from March to June 2020, in the electronic research platforms: Pubmed, PEDro and 
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Scielo, within the period of 2014 to 2020. All with patients in general adult ICU. Results 
and discussion: The studies used motor physiotherapy, with application and 
comparison of early versus late mobilization, habitual cares and physical interventions 
improved in the unities, realizing aspects as: quality of life, functional independence 
and, in the temporal sphere, time for starting interventions, and total internment period. 
Conclusion: By the analyzed studies, it is concluded that motor physiotherapy is 
secure, generating positive results to the patients on the analyzed outcomes, however, 
there are some barriers in the appliance of interventions and the obtained results 
evaluation in reason that they are intensive care units, in order to generate more 
accurate results for the theme. 

 
Keywords: Early Ambulation. Critical care. Rehabilitation. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A recuperação após uma doença crítica, tanto física quanto psicológica, se 

desenvolve de modo lento e por vezes incompleto. Pacientes relatam problemas 

contínuos, interferentes em sua qualidade de vida (QV), mesmo muito tempo após a 

doença original; comprometimentos desenvolvidos, como fraqueza e perda de massa 

muscular causados por desuso, surgem já nas primeiras semanas de internação, 

persistindo por longo período (WRIGHT et al., 2018). 

As sequelas dos distúrbios neuromusculares associados à unidade de terapia 

intensiva (UTI) podem ser de curto e longo prazo e estão relacionadas com atraso no 

desmame da ventilação mecânica (VM), aumento de custos e taxas de mortalidade; 

os pacientes desenvolvem comprometimentos muscular, respiratório e funcional que 

podem se estender até anos após a alta hospitalar. O reconhecimento da prolongação 

dessas sequelas intensifica o interesse em estudos de reabilitação precoce, como 

intervenção potencial para melhora dos quadros clínicos (HASHEM, PARKER, 

NEEDHAM, 2016). 

A mobilização precoce pode atuar junto aos efeitos negativos que acompanham 

o tempo prolongado de permanência no ambiente de terapia intensiva, mantendo 

força muscular, funcionalidade, níveis de sedação e qualidade de vida na UTI e além. 

Cada vez mais a literatura apresenta estudos que demonstram segurança e 

viabilidade desta intervenção, confirmando sua eficácia na prevenção de deficiências 

e limitações funcionais (BARTOLO et al., 2017). 

Com frequência, a fisioterapia motora é fornecida aos pacientes submetidos à 

internação em unidades hospitalares, devido a seu risco de complicações e 
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comportamentos sedentários em fase de recuperação. A rotina fisioterapêutica 

consiste em objetivar a melhora física, através de mobilização precoce, exercícios 

passivos e/ou ativos. Conta com desfechos positivos como diminuição de dor, 

aumento de força muscular e mobilidade (JONSSON et al., 2019). 

A fisioterapia, através dessas intervenções, como proposta de reabilitação 

física precoce, combate de forma promissora riscos ao total bem estar do paciente. A 

atuação com mobilização elimina os fatores que atenuam fraqueza muscular, 

imobilidade e complicações pós-operatórias gerais; resultando em diminuição de 

tempo na unidade, saindo com resultados incentivadores para continuidade da 

reabilitação, mantendo sua qualidade de vida nessas etapas. 

O objetivo geral deste artigo foi determinar, por meio de uma revisão 

sistemática, o benefício da fisioterapia motora nas unidades de terapia intensiva, 

tendo a aplicação da mobilização precoce como intervenção. 

Analisando especialmente os cuidados fisioterapêuticos nas UTI’s, tempo para 

iniciá-los e os aspectos de melhora da independência funcional e qualidade de vida 

promovida pela intervenção motora, e ainda, sua relação com a redução do tempo de 

internação. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

Esta revisão sistemática foi realizada através da busca de artigos, conduzidas 

nas plataformas de pesquisa eletrônica Pubmed, PEDro e Scielo; nas línguas inglesa 

e portuguesa, em espécie humana, com publicações no período de 2014 a 2020. A 

busca ocorreu entre março e junho de 2020. As palavras chaves utilizadas foram: 

“fisioterapia – physiotherapy”, “mobilização precoce – early mobilization” e “unidade 

de terapia intensiva – intensive care unit”, através dos seguintes conjuntos 

“physiotherapy and early mobilization”; “early mobilization and intensive care unit”; 

“physiotherapy and intensive care unit”. 

Foram incluídos os seguintes delineamentos para seleção no estudo: Ensaios 

clínicos randomizados, aleatórios e/ou revisão sistemática, com Qualis > B2, 

publicados na área de Educação física; fator de impacto da revista > 1. Os artigos 

também deveriam passar pelos critérios de PEDro, sendo pontuação aceitável > 6, e 

Jadad, com pontos considerados > 3. 
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A exclusão dos estudos deu-se quando artigos pagos, com metodologia e/ou 

resultados não claros, bem como amostra com participantes menores de 18 anos, e 

ainda os que não se aplicavam ao objetivo desta revisão.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Foram encontrados 9.830 artigos ao final das buscas, sendo que na seleção 

final, após filtros e critérios de exclusão, 30 incluídos nesta revisão sistemática, 

conforme fluxograma (Figura 1), cujos principais resultados encontrados para análise, 

separados em 15 artigos (Quadro 1): 

 
Figura 1 – Fluxograma  

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2020) 
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Destes 15 utilizados para os resultados, três artigos abordaram a 

independência funcional correlacionada à força muscular, quatro a interferência da 

fisioterapia motora na qualidade de vida do paciente, e três o tempo de internação na 

UTI. Ainda, outros cinco discorreram sobre o tempo para iniciar a reabilitação física.  

O tamanho da amostra variou de 21 a 2.104 sujeitos, de ambos os sexos, todos 

com idade superior a 18 anos, internados em UTI’s nos continentes americano e 

europeu.  

 

Quadro 1 – Resultados 
AUTOR/ 

ANO 
OBJETIVO AMOSTRA INTERVENÇÃO RESULTADOS 

 
 

Jonsson et 
al. 2019a 

Examinar efeito da 
fisioterapia 

hospitalar na 
capacidade física, 
atividade física e 
função pulmonar 
PO de cirurgia de 
câncer de pulmão. 

 
N=107                              
GI=54                           
GC=53 

GC: Tratamento padrão e GI: 
fisioterapia pré e pós-

operatória (mobilização 
precoce), além do tratamento 
padrão durante a internação. 

Não foram encontrados 
resultados 

significativamente 
diferentes para os 

desfechos avaliados. 

 
 

Carvalho et 
al. 2019 

Avaliar efeitos do 
exercício passivo 

precoce com 
cicloergômetro na 

espessura muscular 
do quadríceps 

femoral. 

 
N= 24                              
GI= 12                                  
GC= 12 

GC: Fisioterapia 
convencional. GI: 

Fisioterapia convencional + 
sessões de exercícios 
passivos através de 

cicloergômetro de MMII. 

 
Não houve diferença 

significativa na espessura 
muscular do quadríceps 

femoral. 

 
 

Clementsen 
et al 2019 

Avaliar efeito da 
fisioterapia após 
fixação de placa 

volar de 
DRF’s. Comparando 
mobilização precoce 

e tardia. 

 
N= 199                            
GI= 57                        
GC= 62 

GC: Fisioterapia iniciou duas 
a três semanas após cirurgia. 
GI: Mobilização precoce, 2 a 

3 dias após cirurgia, com 
exercícios ativos e passivos. 

 
Mobilização precoce não 

melhorou função de 
punho. 

 
 
 

Tong et al., 
2019 

Comparar o tempo 
de início muito 

precoce (24h), com 
o tempo de início 
(48h), em relação 
aos resultados do 

paciente. 

 
N= 300                

ERM=80                    
EIM= 86                    

VEIM= 82 

ERM: Iniciaram <1,5h de 
mobilização fora do leito 
dentro de 24 à 48h após 

início do AVC. EIM: iniciaram 
a mobilização ≥3h dentro de 
24–48h. VEIM: iniciaram ≥3h 

mobilização fora do leito 
dentro de 24 horas. 

Mobilização intensiva 
precoce 24-48h, obteve 

resultado funcional 
favorável, comparado à 
precoce/não intensiva 

(24-48 h). Mobilização de 
intensidade mais alta/não 
muito precoce, pareceu 

mais benéfica. 

 
 

Bernhardt 
et al, 2016 

 
Fornecer 

orientações práticas 
aos médicos sobre 
tempo, frequência e 

quantidade de 
mobilização após 

AVC agudo. 

 
N=2104 
GI=1054 
GC=1050 

 
GC: Atividades habituais. GI: 
Iniciou pós 24h, atividades 
habituais + atividade extra-

cama. 

Iniciar mobilização mais 
cedo aumentou as 

chances de resultado 
favorável. Associar 

adequadamente doses e 
frequência influenciou 

significativamente. 

 
Jonsson et 
al. 2019b 

Avaliar se a 
fisioterapia pode 

melhorar o nível de 
atividade e 

capacidade física 
PO. 

N= 106 
GI=53 
GC=53 

GC: Não recebeu 
fisioterapia. GI: 2x/dia, 

mobilização, deambulação, 
exercícios de ombro. 

GI atingiu 
significativamente mais 
contagens em atividade 
física; capacidade física 

sem diferença 
significativa. 
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AUTOR/ 
ANO 

OBJETIVO AMOSTRA INTERVENÇÃO RESULTADOS 

 
 

Fossat et 
al. 2018 

Investigar se 
ciclismo precoce p/ 
MMII, e EENM de 

quadríceps e 
reabilitação precoce 

padronizada, 
resultaria em maior 

FM. 

 
N=314 
GI=159 
GC=155 

 
GC: Cuidados habituais 

diários. GI: Cuidados 
habituais, exercício de 

ciclagem das pernas (15min) 
e estimulação elétrica 

(50min). 

FM global: escore médio 
não diferiu entre os 

grupos. Para os demais 
desfechos: Não houve 

diferenças significativas 
entre os grupos nas 

medidas. 

 
 

Hickmann, 
et al. 2018 

Testar se 
fisioterapia precoce 
no início do choque 
séptico regula sinais 

catabólicos e 
preserva a massa 

muscular 
esquelética. 

 
N=21 
GC=9                      
GI=10 

GC: 1x/dia, mobilização 
ativa/passiva dos MM. GI: 
2x/dia, 30min de ciclismo 
passivo/ativo contínuo de 

poltrona/cama e mobilização 
ativa/passiva dos MM. 

A intervenção não 
aumentou inflamação 
induzida pelo choque 
séptico. Não foram 

observados eventos de 
segurança, com exceção 

de uma hipotensão 
reversível. 

 
 

Silva et al. 
2019 

Avaliar o tempo 
necessário e os 
efeitos de um 

protocolo NMES na 
arquitetura 

muscular, distúrbio 
eletrofisiológico 

neuromuscular e 
FM. 

 
 

N= 60 
GC= 30 
GI= 30 

 
GI: 14 sessões de EENM, 

com tempo médio de 
72min/intervenção. Estimulo 
dos músculos: quadríceps 
femoral, isquiotibiais, tibial 

anterior, tríceps sural. 

O protocolo é eficaz para 
preservar arquitetura 

muscular. Crucial para 
orientar tomada de 

decisão sobre os efeitos 
do tratamento para 

combater atrofia muscular 
e fraqueza em pacientes 

com TCE. 

 
 
Machado et 

al. 2017 

Avaliar efeitos de 
cicloergômetro 
passivo p/ FM 

periférica, tempo de 
VM/Internação em 
pacientes críticos. 

 
N=49 
GI=26 
GC=23 

 
GC: Terapia convencional.  
GI: Terapia convencional e 

Cicloergômetro/20min. 

FM periférica: GI 
apresentou um 

incremento significativo 
maior no teste MRC. 

Tempo de VM/Internação: 
Sem diferenças 
significativas. 

 
 
 

Coutinho et 
al. 2016 

  
Comparar a 

utilização aguda do 
cicloergômetro nos 
pacientes críticos 

em VM, internados 
na UTI. 

 
 

N= 25                            
GI=14                            

GC= 11 

Os grupos receberam 30-
45min de fisioterapia, com 
diagonais de FNP (2x10 
cada diagonal bilateral) 

MMSS e MMII, técnicas de 
higiene brônquica. O GI, 

antes, utilizou cicloergômetro 
(20 ciclos/20min). 

Não resultou em 
alterações 

cardiorrespiratórias ou 
variáveis fisiológicas nos 

pacientes em VM; 
entretanto, não observou 

redução no tempo de 
internação na UTI e 

hospitalar. 

 
Kayambu; 

Boots; 
Paratz 
2015 

 
Determinar se 

reabilitação física 
precoce melhora 

função física 
resultados 

associados na 
síndrome de sepse. 

 
 

N=50 
GI=26 
GC=24 

 
GC: Cuidados habituais. GI: 
30min, 2x/dia. Estimulação 

elétrica, ADMP, ADMA, 
sentar, transferências, 

deambulação. 

 
 

Obteve melhora 
significativa para o 

desfecho de QV no GI. 

 
 

Wright et al, 
2018 

Avaliar se aumentar 
intensidade da 

reabilitação física na 
UTI melhora QV em 

longo prazo 
comparado à 

intensidade padrão. 

 
 

N=308 
GI=150 
GC=158 

 
Ambos os grupos receberam 

treinamento funcional e 
programa de exercícios 

personalizados. GC: 
30min/dia e GI: 90min/dia. 

 
Para todos os desfechos: 
Houve diferença mínima 

entre os grupos, com 
resultados semelhantes, 

apenas a MIF com 
significativa diferença. 

 
 

Cerqueira 
et al. 2018 

Investigar os efeitos 
da EENM na 

capacidade de 
deambular, FM, 
independência 

funcional e QV em 
pacientes 

submetidos à 

 
N=59 
GI=26 
GC=23 

GC: Cuidados habituais de 
fisioterapia, 2x/dia. GI: 

Recebeu EENM (2x/dia, 10 
sessões), e cuidados 

regulares com fisioterapia, no 
POI, após a internação na 

UTI até o 5º dia PO. 

 
Não houve diferença 
significativa em QV, 

assim como os demais 
desfechos avaliados. 
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cirurgia cardíaca 
valvar no POI. 

 
 
Morris et al, 

2016 

 
Comparar 

reabilitação 
padronizada com 

cuidados usuais em 
UTI na insuficiência 
respiratória aguda. 

 
N=300 
GI=84 
GC=81 

 
GC: Terapia habitual. GI: 

ADMP, fisioterapia, 
exercícios resistidos 

progressivos, três sessões 
separadas no período de 

24h/7d. 

 
QV: medidas não foram 

significativamente 
diferentes, porém, 

maiores no GI. 

Fonte: Elaborada pelo pesquisador (2020) 
 
N: Número total da amostra. GI: Grupo intervenção. GC: Grupo controle. PO: Pós-operatório. MMII: 
Membros inferiores. DRF’s: Fraturas radiais distais. ERM: Mobilização de rotina precoce. EIM: 
Mobilização intensiva precoce. VEIM: Mobilização intensiva muito precoce.  AVC: Acidente Vascular 
Cerebral.  EENM: Estimulação elétrica neuromuscular. FM: Força muscular. NMES: Neuromuscular 
electrical stimulation. MM: Membros. TCE: Traumatismo crânio encefálico. MRC: Medical Research 
Council.VM: Ventilação mecânica.UTI: Unidade de Terapia Intensiva. FNP: Facilitação Neuromuscular 
Proprioceptiva. MMSS: Membros superiores. ADMP: Amplitude de movimento passiva. ADMA: 
Amplitude de movimento ativa. QV: Qualidade de vida. MIF: Medida de independência funcional. POI: 
Pós-operatório imediato. 

 

Conforme Rocca e colaboradores (2016), o repouso prolongado no leito eleva 

as chances do desenvolvimento de problemas, entre eles: cardiovasculares, 

respiratórios e musculoesqueléticos. Desde os primeiros dias de imobilidade o 

indivíduo internado está sujeito a este quadro, mesmo após sobrevivência na UTI. 

Com essa base acredita-se que o ideal seja iniciar a reabilitação física o quanto antes 

for possível, e ainda na unidade de terapia intensiva. 

Sendo assim, o presente estudo analisou os cuidados em fisioterapia motora 

nas unidades de terapia intensiva. 

  

3.1 CUIDADOS HABITUAIS E INTERVENÇÕES PRECOCES 

 

Quando se fala no tratamento fisioterapêutico dentro das unidades de terapia 

intensiva, os cuidados habituais giram em torno da fisioterapia respiratória e motora, 

que pode ser composta por mobilização passiva, auto-assistida e ativa, exercícios 

resistidos, transferência para sedestação, posição ortostática e deambulação; as 

quais cabem a unidade definir seu próprio protocolo de condutas. A maioria dos 

estudos visa comparação destes, habituais versus tipos específicos de intervenção.  

Por exemplo, Jonsson et al. (2019a) buscou resultados em capacidade física 

através de mobilização precoce, exercícios respiratórios e de ADM, inclusive no pré 
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operatório, com o tratamento padrão. A mobilização aqui se tratou de sentar na cama 

e/ou poltrona e deambulação progressiva (conforme capacidade do paciente). Outro 

estudo, desta vez por Carvalho e colaboradores (2019), comparou os cuidados 

fisioterapêuticos com a adição de cicloergômetro para o grupo intervenção. Ambos os 

autores não obtiveram diferenças significativas para os aspectos que avaliaram.  

Os tratamentos estão avançando cada vez mais nas UTI’s, garantindo 

sobrevida aos pacientes críticos, cujas vidas são também afetadas pelos problemas 

em decorrência da internação. A aplicação de terapias físicas, passando por diversos 

tipos de intervenção é uma das chaves para melhoria de resultados funcionais e por 

consequência, qualidade de vida dos indivíduos, cabendo aos profissionais a busca 

de conhecimento sobre seus efeitos, a fim de aperfeiçoar os cuidados em prol do 

paciente (SILVA, et al., 2014). 

Para Walsh et al.(2015), sintomas adquiridos na UTI retardam a recuperação 

em sua totalidade. A reabilitação física é cada vez mais recomendada desde a 

admissão na unidade de terapia intensiva e significa padrão de qualidade a nível 

nacional. Os dados em estudos observados até agora indicam que o tipo de 

reabilitação deve ser individualizada, progredindo junto à condição do paciente. 

 

3.2 TEMPO DE INÍCIO DA REABILITAÇÃO FÍSICA 

 

A sobrevivência aos cuidados críticos é o início de um processo longo de 

reabilitação. É importante não pensar somente em dados referentes à mortalidade, 

mas também nos aspectos de recuperação como um todo. Começando com a 

reabilitação física dentro da própria UTI. Clementsen e colaboradores (2019) 

discorreram sobre, e em comparação de mobilizações precoce e tardia, não 

observaram melhora funcional no estudo. 

Alguns dos pacientes críticos ainda são vistos como muito debilitados para 

condutas em fisioterapia motora. Mais à frente os sobreviventes da UTI podem 

desenvolver vários problemas relacionados ao período de imobilidade. Essa visão 

atua fazendo com que a realização de mobilização se torne infrequente e também 

fornecida tardia durante a permanência (KHO et al., 2016). 

O tempo para início da reabilitação física dentro das unidades de terapia 

intensiva também é alvo de diversas discussões e opiniões divergentes. Mais dois 
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estudos encontrados nesta revisão discorreram sobre esse tópico especificamente. 

Os autores TONG et al, 2019 e BERNHARDT et al. 2016, encontraram desfechos 

benéficos em seus protocolos com mobilização iniciada o quanto antes nas unidades, 

sendo: 24 horas após internação para o grupo intervenção e 48 horas no grupo 

controle e atividades extra-cama 24 horas após admissão na unidade como 

intervenção, respectivamente. 

O que ocorre é a existência de uma discordância quanto ao significado de 

mobilização “precoce” e “tardia”. Não existe um protocolo a seguir determinando 

tempo especifico, e quando exatamente a intervenção passa a ser demorada para seu 

início. O que se percebe é que diversas intervenções são avaliadas para variados 

diagnósticos. Estudar uma mesma intervenção parece ser o caminho para nortear a 

tomada de decisão clínica das equipes multidisciplinares envolvidas. Considerando 

que os resultados são favoráveis nas mobilizações iniciadas mais cedo (DOIRON; 

HOFFMANN; BELLER, 2018).  

Wolk et al. (2017), relata que os estudos que investigam mobilização precoce 

sofrem com falta de evidências devido a cada um seguir sua própria definição para a 

mesma. Não são feitas distinções entre cuidados padrões e intervenções 

aprimoradas, ocasionando na falta de dados sólidos em mobilização nas unidades de 

terapia intensiva.  

A dosagem de aplicação das condutas fisioterapêuticas também é pauta, visto 

que, como o tempo de início, esta enfrenta divergências em estabelecimento de 

protocolo a ser seguido. Jonsson e colaboradores (2019a,b) avaliando o nível de 

atividade física apresentaram melhora neste domínio. 

Segundo Schujmann, Lunardi e Fu (2018), para aperfeiçoar os benefícios aos 

pacientes, é necessário adaptar intensidade, volume e frequência de exercícios físicos 

de forma individual. Apesar de não existirem protocolos, controlar início e progressão 

a uma maneira ideal para as condutas é determinante para o resultado positivo ou 

não, visto que cada um conseguirá realizar, e assim ter progresso, de acordo com seu 

quadro. 

 

 

 

 



 

257 
Práticas em fisioterapia sob o prisma das revisões sistemáticas (ISBN: 978-65-88712-06-1) 

3.3 INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL RELACIONADA À FORÇA MUSCULAR 

 

Fraqueza muscular adquirida na UTI é comum em sobreviventes de doenças 

críticas. Vários estudos abordam intervenções que visem o ganho de força nestes 

pacientes, principalmente através de reabilitação física precoce. A hipótese dos 

pesquisadores que buscam essas respostas é de que treinos com resistência 

restaurem a força, aumentando capacidade funcional.  

Fossat et al.(2018) é um desses casos, porém, não encontrou diferença 

significativa entre os grupos estudados para força muscular global. Já Hickmann et 

al.(2018), obteve escassez de dados em sua pesquisa, não sendo possível realizar 

comparação para os resultados.  

O tempo de internação dos pacientes, assim como as diversas causas para 

estarem no local exerce certa dificuldade sobre protocolos de exercícios para ganho 

de força muscular. Sedação e fadiga também interferem no número de repetições dos 

protocolos. Os indivíduos que realizam as condutas propostas corroboram com as 

hipóteses estudadas, pois apresentam melhor independência funcional devido 

manter-se a força muscular. A questão é que a grande maioria destes não realiza 

todas as condutas, fazendo com que os dados para este objetivo não demonstrem 

diferenças significativas (EGGMANN et al., 2018). 

 

3.4 TEMPO DE INTERNAÇÃO 

 

Analisamos se as intervenções aplicadas de maneira precoce atuam também 

no tempo de internação dos indivíduos na UTI. Em três artigos desta revisão, não 

foram encontradas diferenças significativas entre grupos de estudo. Estes recebendo: 

Estimulação elétrica neuromuscular em protocolo de Silva et al. (2019), cuidados 

habituais e cicloergômetro como intervenção de Machado et al. (2017) e Coutinho et 

al. (2016), este incluindo também diagonais de facilitação neuromuscular 

proprioceptiva. 

A implementação de práticas em intervenções precoces nas UTI’s se apresenta 

de maneira crescente, com aplicações viáveis e seguras, que trazem benefícios ao 

paciente. Porém existem barreiras, as quais muitas vezes impedem resultados 

positivos. O caso do tempo de internação é afetado especialmente, pelos fatores 
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como, sedação, instabilidade cardiovascular e fraqueza. Estes fatores interferem 

diretamente na mobilidade do paciente, mantendo eles mais tempo em restrição no 

leito (FONTELA et al., 2018). 

Os estudos incluídos nesta revisão não observaram resultados favoráveis à 

alteração do tempo de internação nas unidades de terapia intensiva. Fato que 

corrobora com a grande maioria da literatura nesta área, que não encontra diferença 

significativa a nível estatístico para o tópico em questão. Contrapondo os achados, 

Silva et al., 2014 fornece o ponto de vista de que se observados resultados 

satisfatórios, além de benefícios ao paciente, que retornará a sua rotina em menor 

tempo, estes também se aplicam ao âmbito de saúde pública, visto que diminuirão os 

gastos hospitalares.  

Para Zhang et al. (2019), os resultados podem ser positivos quando os estudos 

obtêm amostras relevantes, em que os grupos de tratamento se enquadrem nos 

critérios de inclusão. Ressalta-se que a mobilização precoce, se realizada de maneira 

eficaz pode aumentar a taxa de alta na unidade, bem como a alta hospitalar, 

diminuindo o tempo de espera do indivíduo em retornar para casa. 

 

3.5 QUALIDADE DE VIDA 

 

Diversos estudos objetivam verificar a relação da melhora de QV com aplicação 

de reabilitação física precoce, por meio de questionários, em sua maioria o SF-36. 

Onde comparam grupos, intervenção e controle, recebendo fisioterapia motora 

precoce e cuidados habituais, respectivamente. Em estudo, Kayambu, Boots e Paratz 

(2015) apresentou melhora significativa para o desfecho em questão. Wright et al. 

(2018), teve como principal resultado a melhora da qualidade de vida do GI.  

A qualidade de vida engloba um conjunto de fatores correspondentes ao bem-

estar do indivíduo. Mobilização precoce dentro da UTI atua em pontos, interferindo 

positivamente de forma direta nesse aspecto, como por exemplo, evitando fraqueza 

muscular por imobilidade, gerando diferença de resultados comparados, devido à 

sensação de bem-estar que a mobilidade gera no paciente (FRANÇA et al., 2020).  

Muitos artigos que objetivam mensurar qualidade de vida enfrentam certos 

obstáculos em encontrar resultados com diferenças em todos os aspectos de sua 
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pesquisa. Como Cerqueira et al. (2018), que ressaltou melhora da qualidade vida, 

correspondente apenas à mobilidade em seu terceiro dia de pós-operatório (PO).  

A qualidade de vida se relaciona diretamente com a saúde na percepção do 

paciente, portanto é um resultado mais interessante para o mesmo. O obstáculo em 

notar diferença significativa, está interligado ao fato de que nem sempre se 

apresentam amostras homogêneas clinicamente, isto aliado a inclusão de artigos nas 

pesquisas, com desfechos que não são focados no objetivo em questão, dificultando 

que se consigam resultados melhores (OKADA et al, 2019). 

Na contramão dos dados anteriores, é possível notar certas barreiras para 

verificar o objetivo de uma forma positiva, ou mesmo conseguir que o desfecho seja 

fidedigno. Em estudo controlado randomizado, Morris et al, 2016, não encontrou 

nenhuma diferença significativa em relação a qualidade de vida.  

Especificamente a QV, pode obter melhora em seus resultados se avaliada em 

longo prazo, como por exemplo, após alta hospitalar. O diferencial está no processo 

de avaliação desta medida ocorrendo também, três e doze meses após alta, sendo 

aplicada via telefone por exemplo. Isso ocorre devido à percepção da qualidade de 

vida abranger um conjunto de condições, não necessariamente notados durante 

internação ou mesmo no momento exato da alta hospitalar, onde o paciente não 

alcançou estado total de seu bem-estar, interferindo na coleta de dados 

(MCWILLIAMS et al., 2018). 

 

4 CONCLUSÃO  

 

A mobilização precoce nas unidades de terapia intensiva se demonstra segura, 

reduzindo o custo em saúde, melhorando aspectos ligados diretamente ao paciente, 

como sua qualidade de vida, mesmo após alta hospitalar.  

É difícil descrevermos quais intervenções são mais indicadas, visto que alguns 

estudos contêm mais de um tipo de intervenção como meio de análise, aliado a 

variadas causas que levaram o indivíduo a dar entrada na unidade de terapia 

intensiva, e a chance de óbitos durante aplicação.  

Sugerimos que em estudos futuros se aprofundem com amostras o mais 

homogêneas possível, utilizando unidades de terapia intensivas específicas, 

estabelecendo protocolos individuais para cada perfil de paciente atendido. 
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SUPORTE VENTILATÓRIO EM NEONATOS PRÉ-TERMO: DA INTUBAÇÃO AO 

DESMAME 

 

Milena Senff27 
Renata Campos28 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: Existem diversas morbidades que resultam em mortes de neonatos 
prematuros, sendo, portanto, necessário o suporte respiratório. A ventilação não 
invasiva com pressão positiva tornou-se uma estratégia recomendada para o manejo 
respiratório destes bebês, e além do nCPAP, vários tipos de modos de ventilação têm 
sido utilizados no tratamento de desconfortos respiratórios. OBJETIVO: Identificar os 
modos ventilatórios mais utilizadas no desmame e extubação de neonatos pré-termo. 
METODOLOGIA: Realizada uma revisão sistemática de literatura composta por 
estudos com data de publicação dos últimos 5 anos completos, disponíveis nas 
seguintes bases de dados: PubMed, Scielo e PEDro. Os descritores utilizados foram: 
physiotherapy AND infant premature, airway extubation AND infant premature, e 
weaning AND infant premature. No final da busca foram selecionados 54 artigos no 
total, e após os critérios de inclusão e exclusão, 34 artigos foram elegidos. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: O NCPAP é a estratégia respiratória mais utilizada 
para neonatos pré-termo com dificuldade respiratória, considerado um método 
simples, de baixo custo e não invasivo. Dentro da técnica de NCPAP, existem diversas 
formas de aplicação, como as prongas nasais e as máscaras nasais, e com o aumento 
do uso do nCPAP, a segurança e o conforto associados à esta técnica estão sendo 
cada vez mais estudadas, assim como a cânula nasal de alto fluxo. CONCLUSÃO: 
Conclui-se que o nCPAP teve destaque como forma fundamental no tratamento 
desses prematuros. Em geral, percebe-se que o suporte ventilatório é eficaz e 
necessário no tratamento dos neonatos pré-termo quando utilizado da forma mais 
adequada.  

 

Palavras-Chave: Fisioterapia. Recém-nascido prematuro. Extubação. Desmame. 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: There are several morbidities that result in deaths of premature 
neonates, therefore, respiratory support is necessary. Noninvasive positive pressure 
ventilation has become a recommended strategy for the respiratory management of 
these babies, and in addition to nCPAP, several types of ventilation modes have been 
used to treat respiratory distress. OBJECTIVE: To identify the ventilatory modes most 
used in weaning and extubating preterm infants. METHODOLOGY: A systematic 
review was carried out, comprising studies with publication date of the last 5 complete 
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years, available in the following databases: PubMed, Scielo and PEDro. The 
descriptors used were: physiotherapy AND infant premature, airway extubation AND 
infant premature, and weaning AND infant premature. At the end of the search, 54 
articles were selected in total, and after the inclusion and exclusion criteria, 34 articles 
were elected. RESULTS AND DISCUSSION: NCPAP is the most used respiratory 
strategy for preterm neonates with respiratory distress, considered a simple, low-cost 
and non-invasive method. Within the NCPAP technique, there are several forms of 
application, such as nasal prongs and nasal masks, and with the increased use of 
nCPAP, the safety and comfort associated with this technique are being increasingly 
studied, as well as the cannula high flow nasal. CONCLUSION: It is concluded that 
nCPAP was highlighted as a fundamental way to treat these premature infants. In 
general, it is perceived that ventilatory support is effective and necessary in the 
treatment of preterm neonates when used in the most appropriate way. 

 

Keywords: Physiotherapy. Infant premature. Airway extubation. Weaning. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As complicações do parto prematuro são a causa mais comum de morte em 

crianças com 5 anos ou menos. As principais morbidades que resultam em mortes em 

neonatos prematuros incluem síndrome do desconforto respiratório (SDR), 

hemorragia intraventricular e displasia broncopulmonar (DBP), sendo, portanto, 

necessário o suporte respiratório ideal dos recém-nascidos prematuros (SANKAR et 

al., 2016). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), os recém-nascidos 

prematuros são os bebês que nascem antes de 37 semanas completas de gestação. 

Dentre estes, existem os prematuros extremos (28 semanas completas de gestação), 

muito prematuros (28 a <32 semanas completas de gestação), prematuros moderados 

(32 a <35 semanas completas de gestação) e prematuros tardios (35 a <37 semanas 

completas de gestação) (WELSFORD et al., 2019). A maioria dos prematuros 

requerem cuidados extremos ou moderados, incluindo a ventilação mecânica após o 

nascimento. Como a ventilação mecânica pode levar a complicações, a equipe 

profissional frequentemente passa da extubação precoce para algum tipo de suporte 

respiratório não invasivo, mais comumente o CPAP nasal (LATREMOUILLE et al., 

2018). 

Os resultados de vários ensaios clínicos randomizados abordados nesta 

pesquisa sugeriram que o uso precoce de pressão positiva contínua nas vias aéreas 
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(CPAP) oferece notáveis benefícios sobre a intubação orotraqueal (IOT) e ventilação 

mecânica com ou sem administração de surfactante para bebês prematuros. Isso 

levou a diretrizes de prática e recomendações pela American Academy of Pediatrics 

(AAP) e outras agências para indicar o CPAP como o modo primário de suporte 

respiratório, mesmo nos neonatos mais prematuros (MOYA et al., 2019). 

A ventilação precoce não invasiva com pressão positiva tornou-se uma 

estratégia recomendada para o manejo respiratório de bebês prematuros com SDR. 

Além da pressão nasal positiva contínua nas vias aéreas (NCPAP), vários tipos de 

modos de ventilação não invasiva têm sido utilizados no tratamento de desconfortos 

respiratórios, incluindo cânula nasal umidificada aquecida de alto fluxo, NCPAP 

bifásico e nasal, pressão positiva intermitente nas vias aéreas (NIPPV), entre outros. 

No entanto, estudos clínicos demonstraram que 25 a 67% dos bebês prematuros de 

muito baixo peso ao nascer falham nos modos de VNI mencionados acima e requerem 

ventilação mecânica invasiva (ZHU et al., 2018). 

Os neonatos internados na unidade de terapia intensiva (UTI) recebem 

cuidados de uma equipe multiprofissional, dentre esses destaca-se o profissional de 

Fisioterapia, que além de realizar procedimentos respiratórios específicos, ainda faz 

o manejo da ventilação mecânica desde o momento em que o RN é intubado até a 

sua extubação, incluindo o uso da VNI profilática ou facilitadora. O profissional de 

fisioterapia pode auxiliar na estabilidade do quadro respiratório, na hemodinâmica, 

favorecendo o prognóstico do paciente (VIANA et al., 2016). 

Tendo como objetivo identificar os modos ventilatórios mais utilizados da 

intubação até o desmame de neonatos pré-termo, este estudo traz os principais 

resultados obtidos na literatura atual, por meio de ensaios clínicos randomizados e 

artigos para discussão do tema em questão. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

Foi realizada uma revisão sistemática de literatura composta por estudos com 

data de publicação dos últimos 5 anos completos (2014 a 2020), disponíveis nas 

seguintes bases de dados: PubMed, Scientific Electronic Library Online (Scielo) e 

Physiotherapy Evidence Database (PEDro). A pesquisa foi efetuada no período de 

abril a agosto de 2020, e as palavras-chave utilizadas foram: physiotherapy, infant 
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premature, airway extubation e weaning. A partir das palavras escolhidas, fez-se 3 

descritores de combinações booleanas, os quais foram: physiotherapy AND infant 

premature, airway extubation AND infant premature, e weaning AND infant premature. 

Os artigos incluídos ainda foram analisados quanto a qualidade da Revista de 

publicação, a qual deveria possuir classificação Qualis ≥ B2 e/ou Fator de Impacto ≥ 

1, e os estudos do tipo ensaios clínicos randomizados deveriam passar pela Escala 

de JADAD, os quais deveriam apresentar descrição de randomização, de vendamento 

e das perdas de seguimento, somando nota igual ou maior que 3, ou Escala de PEDro, 

os quais deveriam passar pelos 11 critérios, com nota igual ou maior que 6. Os artigos 

selecionados que não tinham clareza metodológica ou relação com o estudo presente, 

foram excluídos. Ressalta-se que todos os artigos incluídos nesta pesquisa são free 

full texts. 

  

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Ao final da busca foram selecionados 54 artigos de acordo com os critérios de 

inclusão e as características exigidas para este estudo. Destes, 4 foram excluídos por 

falta de pontos na escala JADAD, 7 desclassificados por não possuírem fator de 

impacto ou classificação qualis suficientes, 4 foram estudos repetidos e 5 não tinham 

relação com o tema do trabalho. O número total de artigos selecionados para a 

descrição deste estudo foi de 34, sendo ilustrados na figura 1. Para a escrita dos 

resultados, 15 destes artigos foram separados e o restante foi utilizado para discussão 

e introdução. 
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Figura 1 – Fluxograma dos artigos selecionados. 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras (2020). 

 

No quadro 1 encontram-se os 15 artigos selecionados para a produção dos 

resultados desta revisão sistemática. 

 

Quadro 1 – Artigos para a produção dos resultados. 

AUTOR, 
ANO 

TIPO DE 
ESTUDO 

AMOSTRA PRINCIPAIS 
VARIÁVEIS 

RESULTADOS 

Bashir, et 
al., 2019 

ECR 

Total: 155 
G1: n= 49 
Pronga nasal 
G2: n= 58 
Rotação 
G3: n= 48 
Máscara 
nasal 

Avaliar a incidência 
e a gravidade da 
lesão nasal na 
remoção do nCPAP 
ao usar as 
diferentes interfaces 
nasais. 

O nCPAP com máscaras 
nasais reduz significativamente 
a lesão nasal em comparação 
com as prongas nasais ou a 
rotação das prongas e das 
máscaras nasais. O tipo de 
interface não interferiu nas 
taxas de falha do nCPAP. 

Amatya, et 
al., 2017 

ECR 

Total: 68 
G1: n= 33 
Gradual 
G2: n= 35 
Súbito 

Determinar se o 
desmame gradual 
da pressão do 
NCPAP tem mais 
sucesso do que o 
desmame súbito do 
NCPAP em ar 
ambiente. 

O grupo de desmame gradual 
foi retirado com sucesso do 
NCPAP em comparação ao o 
grupo de desmame súbito. Não 
houve diferenças na duração 
total do uso ou tempo de 
oxigênio no NCPAP e no tempo 
de internação hospitalar. 

Scielo n=3

Incluídos: 0

Excluídos: 3

n=3 com Qualis > 
B2 e fator de 
impacto < 1. 

Pubmed n=45 

Incluídos: 29 

Excluídos: 16

n=4 repetidos

n=4 com Qualis > 
B2 e fator de 
impacto < 1. 

n=4 escala de 
Jadad menor que 3

n=4 Não tinham 
relação com o 

estudo presente

PEDro n=6

Incluídos: 5 

Excluídos: 1

n=1 Não tinham 
relação com o 

estudo presente
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AUTOR, 
ANO 

TIPO DE 
ESTUDO 

AMOSTRA PRINCIPAIS 
VARIÁVEIS 

RESULTADOS 

Unal, et 
al., 2017 

ECR 

Total: 42 
G1: n= 21 
PSV + GV 
G2: n=21  
SIMV + GV 

Investigar os efeitos 
da SIMV + GV e a 
PSV + GV. 

O PSV + GV proporcionou 
volumes correntes mais 
próximos do valor estabelecido 
em prematuros ventilados com 
SDRA e não foi associado à 
diferença na mortalidade ou 
morbidade.  

Chawla et 
al., 2017 

ECR 
 

Total: 926 
G1: n= 374 
nCPAP 
G2: n= 552 
Surfactante 

Identificar as 
variáveis do 
sucesso da 
extubação e 
determinar as 
morbidades 
associadas ao seu 
insucesso. 

Uma extubação bem-sucedida 
tem relação com o índice de 
Apgar de 5 minutos mais alto, 
pH superior a 7,20, FiO2 menor 
ou igual a 0,50 nas primeiras 
24 horas de idade, PMVA < 10 
cm H2O, PCO2 < 65 mmHg, e 
idade gestacional mais alta. A 
falha na extubação se 
relaciona com chance maior de 
mortalidade e morbidades. 

Shin et al., 
2017 

ECR 

Total: 85 
G1: n=42 
CNAF 
umidificada 
G2: n= 43  
nCPAP  

Avaliar a eficácia e 
segurança da CNAF 
umidificada em 
comparação ao 
nCPAP. 

O grupo da CNAF apresentou 
maior falha e em termos do 
motivo da falha do tratamento, 
a frequência de hipóxia foi 
maior no grupo CNAF. Não 
houve diferença entre os 2 
grupos em termos de 
complicações respiratórias e 
clínicas.  

Kadivar, et 
al., 2016 

ECR 

Total: 54 
G1: n=27 
nCPAP  
G2: n=27 
CNAF 

Comparar os efeitos 
do CNAF com 
NCPAP na pós-
extubação de bebês 
prematuros com 
SDRA após método 
INSURE. 

A taxa de reintubação foi maior 
no CNAF em comparação com 
o grupo NCPAP e  a duração 
da necessidade de oxigênio e 
hospitalização não foram 
estatisticamente diferentes 
entre os dois grupos. 

Roberts, et 
al., 2016 

ECR 

Total: 564 
G1: n= 278 
Alto fluxo 
G2: n= 286 
CPAP 

Comparar o uso do 
CPAP como 
tratamento com a 
terapia de alto fluxo 
nasal. 

A terapia de alto fluxo resultou 
em uma taxa significativamente 
maior de falha do tratamento 
do que o CPAP quando usada 
como suporte primário para 
bebês prematuros com 
dificuldade respiratória. 

Victor et 
al., 2016 

ECR 

Total: 540 
G1: n= 270 n-
BiPAP 
G2: n= 270 n-
CPAP 

Comparar o risco de 
falha de extubação 
em 48 horas após a 
1ª tentativa de 
extubação para n-
BIPAP ou n-CPAP 
em PMVA. 

Os grupos mostraram pouca 
diferença entre eles, sendo 57 
do grupo n-BiPAP e 55 do 
grupo n-CPAP falharam na 
extubação 48 horas após a 
primeira tentativa de 
extubação.  

Farhadi, et 
al., 2016 

ECR 

Total: 50 
G1: n= 25 10 
cm H20 
G2: n= 25 14 
cm H20 

Comparar a falha de 
extubação em modo 
PSV com pressão 
de 14 cmH2O e 10 
cmH2O. 

O tempo de desmame, a taxa 
de falha de extubação e a 
pressão média das vias aéreas 
foram menores no grupo PSV 
de 10 cmH20. O trabalho 
respiratório, tempo de 
ventilação, pneumotórax e taxa 
de mortalidade, não tiveram 
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AUTOR, 
ANO 

TIPO DE 
ESTUDO 

AMOSTRA PRINCIPAIS 
VARIÁVEIS 

RESULTADOS 

grandes discrepâncias entre os 
dois grupos. 

Silveira, et 
al., 2015 

ECR 

Total: 80 
Grupo 
nCPAP n= 40 
Grupo NIPPV 
n= 40 

Comparar as duas 
formas de VNI – 
NIPPV e CPAP para 
descrever sobre a 
ocorrência de falha 
dos 2 sistemas de 
suporte ventilatório. 

Não houve diferenças 
significativas nas 
características de nascimento 
entre os grupos, e a falha do 
suporte ventilatório foi 
observada mais em RN’s 
tratados com CPAP nasal, 
indicando uma associação 
entre a falha da VNI e a 
ausência de pressão positiva 
intermitente. 

Tang, et 
al., 2015 

ECR 

Total: 60 
G1: n=15 
Abrupto com 
CNAF 
G2: n=15 
Abrupto sem 
CNAF 
G3: n=15 
Gradual com 
CNAF 
G4: n=15 
Gradual sem 
CNAF 

Avaliação de qual é 
o desmame ideal do 
NCPAP, se súbito 
ou gradual. 

Nenhuma diferença 
significativa foi encontrada 
entre os grupos nos resultados 
primários, porém o grupo 1 
teve destaque pelo fato de 
terem dias reduzidos de 
nCPAP e menos dias de 
suporte pressórico. 

Goel, et 
al., 2015 

ECR 

Total: 118 
G1: n= 61 
Máscara 
nasal 
G2: n= 57 
Prongas 
nasais 

Comparar a eficácia 
da nCPAP nas vias 
aéreas administrada 
pela máscara nasal 
e as prongas nasais. 

A pressão positiva contínua 
nas vias aéreas nasais com 
máscara como interface é tão 
eficaz quanto as prongas 
nasais, mas causa menos 
trauma nasal e enfisema 
intersticial pulmonar. 

Bhatti et 
al., 2015 

ECR 

Total: 170 
G1: n= 90 B-
CPAP 
G2: n= 80 J-
CPAP 

Comparar as taxas 
de falha entre  J-
CPAP e B-CPAP em 
RN’s pré-termo. 

Os resultados não apontaram 
grandes diferenças entre os 
grupos, o tempo médio para a 
falha do CPAP foi menor no 
grupo J-CPAP. Todos os 
outros resultados secundários 
foram semelhantes entre os 
dois grupos.  

Brunherotti
; Martinez, 

2015 

Estudo 
randomizado 

Total: 16 Avaliar a influência 
da posição corporal 
no deslocamento da 
pronga nasal em 
prematuros. 

A ocorrência de deslocamento 
da pronga nasal foi observada 
apenas na posição prona e na 
posição lateral esquerda. Não 
foram observadas alterações 
clinicamente significativas nas 
variáveis cardiorrespiratórias. 

Nakhshab 
et al., 2015 

ECR 

Total: 60 
G1: n=30 
INSURE 
G2: n=30 
nCPAP 

Comparar o efeito 
do método INSURE 
com apenas NCPAP 
no tratamento de 
SDR. 

A taxa de mortalidade ou 
outras complicações de SDR 
foi estatisticamente 
semelhante entre os dois 
grupos, e os autores sugeriram 
mais estudos comparativos 
com amostras maiores.  

B-CPAP: dispositivo de fluxo contínuo; CNAF: cânula nasal de alto fluxo; CPAP: pressão positiva 
contínua nas vias aéreas; ECR: ensaio clínico randomizado; G: grupo; GV: garantia de volume; J-
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ESTUDO 

AMOSTRA PRINCIPAIS 
VARIÁVEIS 

RESULTADOS 

CPAP: dispositivo de fluxo variável; NCPAP: pressão positiva contínua nasal nas vias aéreas; 
PMVA: pressão média das vias aéreas; PSV:  ventilação de suporte de pressão; RN: recém-

nascido; SDR: síndrome do desconforto respiratório; SDRA: síndrome do desconforto respiratório 
agudo; SIMV:  ventilação mandatória intermitente sincronizada. 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2020). 

 

Dos artigos selecionados para os resultados, tem-se que a grande maioria 

estiveram concentrados entre 2015 a 2017, conforme gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Anos de publicação dos artigos selecionados para o resultado. 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2020). 

 

A ventilação mecânica não invasiva (VNI) vem tornando-se o pilar do sucesso 

no cuidado com os prematuros que necessitam de suporte ventilatório (YANG et al., 

2018). Esta técnica atua nas principais patologias acometidas em neonatos pré-termo, 

incluindo o desconforto respiratório agudo (SDRA) e displasia broncopulmonar (DBP). 

Para evitar os efeitos nocivos da ventilação mecânica invasiva (VMI) nos pulmões 

ainda imaturos, foram introduzidas algumas modalidades, como a pressão positiva 

contínua nas vias aéreas nasais (NCPAP), a ventilação de pressão positiva 

intermitente nasal (NIPPV), cânula nasal de alto fluxo e umidificação aquecida 

(CNAF), entre outras (BEHNKE et al., 2019). 

O CPAP nasal ou NCPAP é a estratégia respiratória mais utilizada para 

neonatos pré-termo com dificuldade respiratória, considerado um método simples, de 

baixo custo e não invasivo. Dentre os dispositivos para a aplicação do CPAP, existem 
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diversas formas como as prongas nasais e as máscaras nasais, e com o aumento do 

uso do nCPAP, a segurança e o conforto associados à esta técnica estão sendo cada 

vez mais estudadas (GOEL et al., 2015). 

Outro ponto que tem sido estudado é o desmame destes RN´s do suporte 

ventilatório. Tang et al. (2015) avaliaram qual o desmame seria ideal do NCPAP, se 

súbito ou gradual. Os 60 bebês que passaram pelos critérios de inclusão foram 

alocados em quatro grupos: Grupo 1 - desmame abrupto com cânula nasal de alto 

fluxo (CNAF); Grupo 2 - desmame abrupto sem CNAF; Grupo 3 - desmame gradual 

com CNAF; Grupo 4 - desmame gradual sem CNAF, e os desfechos primários foram: 

duração do suporte respiratório, doença pulmonar crônica, tempo de internação e 

tempo para iniciarem a amamentação completa. Porém, as medidas de desfecho 

primário não tiveram diferenças significativas entre os grupos e foi concluído que o 

uso de cânulas nasais de alto fluxo pode ser eficaz no desmame de bebês com 

NCPAP, mas não reduziu a duração do suporte respiratório ou o tempo para iniciação 

da amamentação completa. Com relação ao desmame abrupto versus desmame 

gradual, nenhuma diferença significativa foi encontrada entre os grupos nos 

resultados primários, porém o grupo 1 teve destaque pelo fato de terem dias reduzidos 

de nCPAP e menos dias de suporte pressórico. Entretanto, quando se compara o 

desmame do NCPAP gradual com o desmame súbito em ar ambiente e os 70 bebês 

pré-termos analisados no estudo de Amatya et al. (2017) , observa-se que as crianças 

no grupo de desmame gradual foram retiradas com sucesso do NCPAP em 

comparação ao o grupo de desmame súbito. Em relação aos dois métodos de 

desmame estudados, não houve diferenças na idade gestacional e no peso, bem 

como na duração total do uso ou tempo de oxigênio no NCPAP e no tempo de 

internação hospitalar.  

Em uma comparação entre os efeitos do CNAF com NCPAP na pós-extubação 

de bebês prematuros com síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) após 

método INSURE (intubação, surfactante, extubação), Kadivar et al. (2016) concluíram 

que a taxa de reintubação foi maior no CNAF em comparação com o grupo NCPAP. 

Nos desfechos secundários, a taxa de hemorragia intraventricular (HIV) ou retinopatia 

da prematuridade (RDP) não teve diferenças significativas entre os dois grupos. Além 

disso, a duração da necessidade de oxigênio e hospitalização não foram 

estatisticamente diferentes.  
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Já Nakhshab et al. (2015) compararam o efeito do método INSURE com 

apenas NCPAP no tratamento da síndrome do desconforto respiratório (SDR). Os 60 

neonatos foram aleatoriamente designados para o INSURE ou NCPAP, sendo 

colocado como desfecho primário a necessidade de intubação e ventilação mecânica 

com base nos critérios definidos pelos autores, e os desfechos secundários foram a 

mortalidade neonatal e outras complicações da SDR. A taxa de mortalidade ou outras 

complicações de SDR foi estatisticamente semelhante entre os dois grupos, e os 

autores sugeriram mais estudos comparativos com amostras maiores.  

Embora benéfico na prática clínica, o método INSURE não pode ser aplicado 

absolutamente a todos os recém-nascidos prematuros com SDR, com uma taxa de 

falha relatada variando de 19 a 69%. Os fatores de risco relatados que predizem uma 

falha de INSURE são baixo peso ao nascer, baixa idade gestacional, a gravidade da 

patologia respiratória inicial e uma baixa concentração de hemoglobina antes da 

administração de surfactante (VENTO et al., 2016). 

Um ponto de destaque para o sucesso da VNI é que o tipo de interface e a 

gravidade e/ou grau de lesão pulmonar podem interferir na escolha da mesma, pois a 

indicação inadequada pode acarretar lesão nasal na retirada do NCPAP. (BASHIR et 

al., 2019). O mesmo autor descreve em seu estudo que o nCPAP com máscaras 

nasais reduz significativamente a lesão nasal em comparação com as prongas nasais 

ou a rotação das prongas e das máscaras nasais. No entanto, o tipo de interface não 

afetou as taxas de falha do nCPAP, sendo compatível com o resultado do estudo de 

Goel et al. (2015), no qual perceberam que a pressão positiva contínua nas vias 

aéreas nasais com máscara como interface é tão eficaz quanto as prongas nasais, 

mas causa menos trauma nasal e enfisema intersticial pulmonar.  

O CPAP nasal tem limitações importantes, sobretudo relacionadas ao tipo de 

interface necessária. Os vazamentos demasiados em torno das prongas ou máscara 

e através da boca podem levar ao suporte inadequado para o paciente, enquanto 

pressão excessiva pode resultar em pneumotórax e danos ao nariz e face. A cânula 

nasal de alto fluxo aquecida e umidificada tornou-se bastante utilizada e conhecida 

devido a algumas vantagens que foram notadas relacionadas ao tipo de interface 

usada. As cânulas são mais fáceis de aplicar do que as prongas ou a máscara do 

NCPAP, tendem a ser mais confortáveis para os bebês e podem facilitar o acesso ao 

rosto dos mesmos (CRESI et al., 2019). 
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Roberts et al. (2016) também compararam o uso do CPAP como tratamento 

com a terapia de alto fluxo nasal, tendo como conclusão que esta última resultou em 

uma taxa significativamente maior de falha do tratamento do que o CPAP quando 

usada como suporte primário para bebês prematuros com dificuldade respiratória, e 

também pode-se perceber que a taxa de intubação em 72 horas não diferiu 

significativamente entre os grupos de alto fluxo e CPAP, nem os efeitos adversos 

(óbito, lesão nasal, pneumotórax, entre outros). Uma complicação comum entre os 

prematuros com suporte do nCPAP é a lesão nasal, na qual as taxas mais altas foram 

observadas nos prematuros menores e extremos. Shin et al. (2017) objetivaram 

avaliar a eficácia e segurança da cânula nasal umidificada de alto fluxo (CNAF) em 

comparação ao nCPAP para o tratamento inicial de prematuros com dificuldade 

respiratória. O desfecho primário foi a incidência de falha do tratamento (definida como 

necessidade de intubação ou ventilação mecânica). Oitenta e cinco bebês foram 

analisados, e 16 de 42 bebês randomizados para CNAF apresentaram falha do 

tratamento em comparação com 9 de 43 bebês usando nCPAP. Em termos do motivo 

da falha do tratamento, a frequência de hipóxia foi significativamente maior no grupo 

CNAF do que no grupo nCPAP. Não houve diferença entre os 2 grupos em termos de 

resultados e complicações respiratórias e clínicas. 

 A análise de Kotecha et al. (2015), sugere chances significativamente menores 

de trauma nasal (definido e medido de forma variável) em prematuros apoiados na 

CNAF umidificada e aquecida, em comparação com outros modos de NCPAP. Ao 

contrário do nCPAP, o qual é dependente de uma vedação adequada para fornecer 

pressão distensiva, uma vedação nas vias aéreas superiores não é necessária para 

CNAF umidificada e aquecida, sendo considerada dinâmica, dependendo da fase do 

ciclo respiratório. Porém, alguns estudos realizados em unidades de terapia intensiva 

neonatais (UTIN) demonstram que as taxas de falha do tratamento com cânula nasal 

de alto fluxo são maiores do que com CPAP em bebês prematuros, e sugerem que o 

CPAP deve ser favorecido em relação a CNAF se apenas um tratamento for acessível 

(MANLEY et al., 2017). 

Em seu estudo, Silveira et al. (2015) fazem a comparação entre duas formas 

de VNI – pressão positiva intermitente (2 níveis de pressão positiva – NIPPV) ou de 

forma convencional (um nível de pressão – CPAP) para descrever sobre a ocorrência 

de falha dos 2 sistemas de suporte ventilatório. A ocorrência de apneia, progressão 
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do desconforto respiratório, sangramento nasal e agitação foi definida como falha 

ventilatória, e a necessidade de intubação e reintubação após falha também foi 

observada. Nos resultados, não houve diferenças significativas nas características de 

nascimento entre os grupos e a falha do suporte ventilatório foi observada em 25 

recém-nascidos tratados com CPAP nasal e em 12 recém-nascidos tratados com 

NIPPV, indicando uma associação entre a falha da VNI e a ausência de pressão 

positiva intermitente. A apneia foi o principal motivo da falha do CPAP nasal. Após a 

falha, 25% dos recém-nascidos que receberam CPAP nasal e 12,5% que receberam 

NIPPV necessitaram de ventilação mecânica invasiva.  

Alguns estudos clínicos apontaram que até 42% dos recém-nascidos 

prematuros apresentam falha no tratamento e requerem VMI. Além disso, embora o 

nCPAP seja cada vez mais utilizado, os índices de displasia broncopulmonar (DBP) 

não diminuíram (LI et al., 2019). A literatura descreve a existência de outros modos 

que podem ser mais adequados às necessidades ventilatórias dos RNs tal como a 

ventilação por pressão positiva intermitente nasal (NIPPV) sendo um modo simples e 

eficaz de suporte respiratório. O NIPPV aumenta a pressão positiva contínua nas vias 

aéreas com inflações sobrepostas a um pico de pressão definido. A utilização desta 

manobra otimiza os valores de volumes corrente e minuto e diminui o esforço 

inspiratório exigido pelos neonatos em comparação com o NCPAP (LEMYRE et al., 

2017). 

Na UTI, a assistência ventilatória mecânica e as tentativas de desmame são 

frequentemente realizadas com ventilação de suporte de pressão (PSV). Durante a 

PSV, a inspiração é desencadeada por mudanças de fluxo ou pressão no circuito 

respiratório, induzidas pelos esforços inspiratórios do paciente (LANGER et al., 2019). 

Ela é um modo espontâneo de ventilação, no entanto, estudos clínicos mostraram que 

a PSV pode resultar em desconforto respiratório e assincronia paciente-ventilador 

(VASCONCELOS et al., 2017).  

Farhadi et al. (2016) tiveram como objetivo comparar a falha de extubação em 

modo PSV com pressão de 14 cmH2O e 10 cmH2O. Os 50 bebês prematuros com 

SDRA estavam sob ventilação mecânica por pelo menos 48 horas, foram divididos 

aleatoriamente nestes dois grupos, e foi avaliado a taxa de falha na extubação e 

complicações como pneumotórax, morte e parâmetros respiratórios foram 

comparados nos dois grupos. O tempo de desmame, a taxa de falha de extubação e 
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a pressão média das vias aéreas foram menores no grupo PSV de 10 cmH20 do que 

no nível de 14 cmH2O e essas diferenças foram estatisticamente significativas, ao 

contrário do trabalho respiratório, tempo de ventilação, pneumotórax e taxa de 

mortalidade, que não tiveram grandes discrepâncias entre os dois grupos. Já Unal et 

al. (2017) investigaram os efeitos da ventilação mandatória intermitente sincronizada 

(SIMV) combinada com a garantia de volume (GV) e a ventilação de suporte de 

pressão (PSV) combinada com a GV nos parâmetros ventilatórios, inflamação 

pulmonar, morbidade e mortalidade em prematuros. O PSV combinado com GV 

proporcionou volumes correntes mais próximos do valor estabelecido em prematuros 

ventilados com SDRA e não foi associado à diferença na mortalidade ou morbidade 

quando comparado ao SIMV + GV. Portanto, o PSV + GV é um modo seguro de 

ventilação mecânica para ser usado na SDRA. 

Outros tipos de métodos vêm sendo utilizados em neonatos pré-termo, como é 

o caso do o Jet-CPAP (dispositivo de fluxo variável) e Bubble-CPAP (dispositivo de 

fluxo contínuo). Bhatti et al. (2015) compararam as taxas de falha entre estes dois 

tipos de técnica em neonatos prematuros com dificuldade respiratória. Os resultados 

não apontaram grandes diferenças entre os grupos, o tempo médio para a falha do 

CPAP foi menor no grupo Jet-CPAP em comparação com o grupo Bubble-CPAP. 

Todos os outros resultados secundários foram semelhantes entre os dois grupos. O 

Bubble-CPAP ganhou destaque recentemente devido ao seu baixo custo associado e 

simplicidade de uso. Ele emprega prongas binasais e cria CPAP submergindo o ramo 

expiratório do tubo respiratório sob a água até a profundidade em centímetros da 

pressão CPAP desejada. O gás aquecido e umidificado é fornecido continuamente 

através do ramo inspiratório usando um liquidificador e fluxômetro (LIPTSEN et al., 

2005). 

As morbidades neonatais estão associadas ao sucesso ou insucesso da 

extubação. Num estudo de Chawla et al. (2017), o objetivo foi identificar as variáveis 

associadas ao sucesso da extubação eletiva e determinar as morbidades neonatais 

associadas ao insucesso da extubação em neonatos prematuros extremos. Os 

pacientes foram randomizados para uma estratégia ventilatória permissiva (grupo de 

CPAP) ou intubação seguida por surfactante precoce (grupo de surfactante). Nos 

resultados, foi constatado que uma extubação bem-sucedida tem associação com o 

índice de Apgar de 5 minutos mais alto, pH superior a 7,20, FiO2 menor ou igual a 0,50 
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nas primeiras 24 horas de idade, pressão média nas vias aéreas de menos de 10 

cmH2O, PCO2 abaixo de 65 mm Hg, e idade gestacional mais alta. A falha na 

extubação foi associada à uma probabilidade significativamente maior de mortalidade 

e morbidades para os neonatos pré-termo. Daqueles que estavam no grupo CPAP, 

50% foram intubados, e 63% daqueles no grupo de surfactante foram extubados com 

sucesso.  

De acordo com Bamat et al. (2019) a insuficiência respiratória ocorre em parte 

porque bebês prematuros nascem com pulmões que tendem a entrar em colapso. Isso 

é resultado de vários fatores anatômicos e fisiológicos, dentre eles, o controle 

neurológico imaturo que resulta em uma respiração periódica e apneia central. A 

parede torácica incompatível e a forma e posição relativa do diafragma e das costelas 

contribuem para a mecânica respiratória ineficiente, exigindo trabalho adicional para 

inflar os pulmões. Esses e outros fatores contribuem para atelectasia, troca gasosa 

pulmonar inadequada e outras comorbidades. 

Em análise de outra modalidade de suporte respiratório, Victor et al. (2016), 

tiveram como objetivo realizar um ensaio clínico randomizado em bebês nascidos 

antes de 30 semanas de gestação e com menos de 2 semanas de idade para 

comparar o risco de falha de extubação em 48 horas após a primeira tentativa de 

extubação para n-BIPAP ou n-CPAP em pressão média das vias aéreas equivalente 

(PMVA). Um total de 540 lactentes (270 em cada grupo) foram elegíveis para inclusão 

na análise estatística, e dentre eles, 57 (21%) do grupo n-BiPAP e 55 (20%) do grupo 

n-CPAP falharam na extubação 48 horas após a primeira tentativa de extubação, 

mostrando pequena diferença entre os dois grupos.   

A posição corporal do RN também é um fator influenciador no suporte 

respiratório. Com o objetivo de avaliar esta influência no deslocamento da pronga 

nasal em prematuros, Brunherotti e Martinez (2015) tiveram como conclusão que entre 

os lactentes estudados, a ocorrência de deslocamento da pronga nasal foi observada 

apenas na posição prona (56,2%) e na posição lateral esquerda (12,5%). Não foram 

observadas alterações clinicamente significativas nas variáveis cardiorrespiratórias.  

A tendência atual envolve manter o lactente ventilado em decúbito dorsal, 

principalmente para facilitar a observação e o manuseio do mesmo. Esses pacientes 

demandam de monitoramento e intervenção frequentes e podem precisar de muitos 

cateteres e tubos. Entretanto, algumas literaturas trazem a posição prona como a mais 
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benéfica e utilizada entre os profissionais da saúde, principalmente para insuficiência 

respiratória aguda (IRA) e SDRA, relatando benefícios transitórios da posição prona 

para a oxigenação e redução da apneia obstrutiva (RIVAS-FERNANDEZ et al., 2016). 

 

4 CONCLUSÃO  

 

A prematuridade vem exigindo cada vez mais cuidados no trato com estes 

neonatos, e consequentemente, a busca pelo suporte ventilatório ideal faz-se 

necessário dentro da unidade de terapia intensiva neonatal. Considerando esses 

pontos, pode-se concluir que, dentre estas técnicas, o nCPAP teve destaque como 

forma fundamental no tratamento desses prematuros por ser um dispositivo de baixo 

custo e com nível de lesão nasal e pulmonar diminuídos. A cânula nasal de alto fluxo 

também teve grande destaque nos artigos encontrados, porém, quando comparado 

ao nCPAP, teve resultado inferior. Com relação ao desmame e extubação, novamente 

o nCPAP foi a principal estratégia utilizada pelos autores em questão. Em geral, 

percebe-se que o suporte ventilatório é eficaz e necessário no tratamento dos 

neonatos pré-termo quando utilizado da forma mais adequada para cada RN.  
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EFEITO DE INTERVENÇÕES TERAPÊUTICAS NA CEFALÉIA  

 

Evelyn Larissa Pfeffer29 

Jaqueline Sueli Horodeski30 

 

RESUMO 

Introdução: A cefaleia é uma desordem neurológica, frequente e com características 
variáveis que afetam e limitam mais de 60% da população em geral, influência 
negativamente a qualidade de vida, produtividade, interesses econômicos e sociais. 
Objetivo: Investigar intervenções terapêuticas a fim de analisar seus efeitos na 
cefaleia do tipo tensional, cervicogênica e enxaqueca. Metodologia: Realizada 
revisão sistemática com busca criteriosa de estudos que abordem fisioterapia e 
cefaleia, no período de 2014 a 2020, com disponibilidade gratuita ao acesso. As bases 
de dados eletrônicas analisadas: PEDro, Pubmed e Scielo. Incluídos estudos 
randomizados, randomizado controlados, e de revisão, utilizando métodos de 
intervenção manual, eletroestimulação e de estimulação intramuscular. 
Resultados/Discussão:  Identificados 2.258 estudos dos quais 15 foram incluídos 
para análise. Identificadas categorias de intervenção, as variáveis de desfecho e seus 
resultados. Devido à heterogeneidade de técnicas para o tratamento de dores de 
cabeça foi perceptível semelhança de resultados positivos, e de variáveis, como a 
incapacidade, duração, intensidade, amplitude de movimento de cervical, a somatória 
de procedimentos de mesma modalidade ou não para o tratamento, entre outras, 
também sobre a ingestão medicamentosa quando essas são aplicadas nesse 
processo de reabilitação. Conclusão: Os efeitos demonstraram-se satisfatórios ao 
responder às variáveis de seus respectivos estudos, com relação à diminuição da 
frequência, duração e intensidade da dor, e consequentemente atuou na melhora da 
qualidade de vida. 
 
Palavras-Chave: Cefaleia do tipo tensional. Fisioterapia. Reabilitação. Terapêutica. 

 

ABSTRACT 

Introduction: Headache is a neurological disorder, frequent and with variable 
characteristics that affect and limit more than 60% of the population in general, 
negatively influencing quality of life, productivity, economic and social sectors. 
Objective: To investigate therapeutic actions in order to analyze their effects on 
tension, cervicogenic and migraine headaches. Methodology: A systematic review 
was carried out with a careful search for studies that address physiotherapy and 
headache, in the period from 2014 to 2020, with free access to access. As electronic 
databases analyzed: PEDro, Pubmed and Scielo. Included randomized, randomized 
controlled, and review studies using methods of manual intervention, electrostimulation 
and intramuscular stimulation. Results / Discussion: 2,258 studies identified, of which 
15 were included for analysis. Accordingly identified, as outcome variables and their 
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results. Due to the heterogeneity of techniques for the treatment of headaches, there 
was a noticeable similarity of positive results, and of variables such as disability, 
duration, intensity, range of cervical movement, the sum of procedures of the same 
modality or not for treatment, among others, also on medication intake when these are 
applied in this rehabilitation process. Conclusion: The effects proved to be 
satisfactory when responding to the variables of their respective studies, in relation to 
the decrease in the frequency, duration and intensity of life, and consequently acted in 
improving the quality of life. 
 
Keywords: Tension-Type Headache. Physical Therapy Specialty. Rehabilitation. 
Therapeutics. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A cefaleia (dor de cabeça) é uma desordem neurológica, frequente e com 

características variáveis que afetam e limitam mais de 60% da população em geral, 

influência negativamente a qualidade de vida, produtividade, interesses econômicos 

e sociais (RUBIO-OCHOA et al., 2016). 

É uma patologia que pode ser considerada extremamente incapacitante e de 

acordo com o American Migraine Foundation aproximadamente 36 milhões de 

americanos sofrem com algum tipo de cefaleia e as opções de tratamento podem 

causar ampliação de sua intensidade e frequência (WHALEN; YAO; LEDER, 2018). 

As dores de cabeça podem ser classificadas como primárias ou secundárias, 

sendo a enxaqueca e a tipo tensional as mais comuns da classificação primária, que 

não apresentam causa determinante de sua condição dolorosa, e a cervicogênica 

sendo a mais comum das secundárias, qual resulta devido disfunção pré existente. 

(FERNÁNDEZ-DE-LAS-PEÑAS; CUADRADO, 2016). 

A enxaqueca, também conhecida como migrânea é relativamente semelhante 

a cefaleia do tipo tensional, são qualificadas por crises repetidas de dor de cabeça 

que ocorrem em frequência, intensidade e duração diferentes em dependência do 

indivíduo, porém a tensional caracteriza-se por menor intensidade dos sintomas, 

sendo episódios acessórios como náuseas e presença ou não de aura (HUTTING et 

al., 2018; LINDE et al., 2016). 

A cefaleia cervicogênica é caracterizada por inúmeros incidentes 

sintomatológicos como queimação, aperto e frequentemente com eventos de 

pontadas na região occipital que irradia para outras regiões da cabeça (REID et al., 

2014). 
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Entre as propostas de tratamento, as drogas farmacológicas, os manejos da 

fisioterapia e as terapias cognitivas/comportamentais são as mais utilizadas, na qual 

proporcionam efeitos benéficos para a cefaleia (GUPTA; FISHER; PYATI, 2019). 

As abordagens de referência fisioterapêuticas estão entre as terapêuticas mais 

procuradas como tratamento para dores de cabeça, sendo elas de cunho terapêutico 

manual ou métodos distintos, como a acupuntura (FOROUGHIPOUR et al., 2014). 

No enredo científico, terapêuticas manuais são comumente mais citadas de que 

técnicas distintas para cefaleias, como a eletroterapia e estimulação intramuscular, 

sendo estas a inibição de tecidos moles, manipulação de cervical alta, liberação 

miofascial, quiropraxia, mobilização translatorial, compressão isquêmica, 

massoterapia e drenagem linfática. 

Tendo em vista que a fisioterapia se apresenta como fundamental na 

abordagem do controle sintomatológico da cefaleia, e seu processo de reabilitação é 

baseado em evidências com inovações comprovadas em histórico científico, entende-

se que esta modalidade terapêutica oferece apoio essencial para as intervenções 

clínicas.  

Considerando as informações acima citadas, o objetivo deste estudo foi 

investigar intervenções terapêuticas a fim de analisar os efeitos das terapêuticas 

manuais e demais abordagens na cefaleia do tipo tensional, cervicogênica e 

enxaqueca, com base nos dados já incluídos ao meio científico. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

Esta pesquisa é uma revisão sistemática realizada a partir da busca criteriosa 

de estudos em periódicos nacionais e internacionais indexados e especializados na 

área da saúde, com disponibilidade gratuita para o acesso. As bases de dados 

eletrônicas analisadas foram: PEDro, Pubmed e Scielo. Para tal, utilizou-se da 

associação dos descritores “headache”, “physiotherapy”, ‘’musculoskeletal 

manipulations’’ e ‘’ rehabilitation’’, combinados pelo operador booleano AND, com data 

de publicação posterior ao ano de 2014. 

Incluídos estudos randomizados, randomizados controlados e de revisão com 

seres humanos, utilizando métodos de tratamento na reabilitação com intervenções 

terapêuticas manuais e complementares em pacientes com cefaleia. A qualidade 
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interna dos estudos constituiu pelos critérios de elegibilidade da escala de PEDro 

(PEDRO, 2010) e da escala de Jadad (JADAD et al., 1996), e classificados pelo seu 

fator de impacto, métrica utilizada para avaliar as revistas científicas ao contabilizar 

as citações realizadas destas, que pontuassem maior que 1; e Qualis, método de 

análise que classificação da qualidade dos artigos stricto-sensu e das pesquisas 

científicas, estes para esta pesquisa ≥ B2.   

A descrição dos critérios pela escala de PEDro foram realizadas em dez 

categorias para identificar ligeiramente quais dos estudos controlados aleatorizados 

arquivados na base de dados PEDro poderão ter validade interna, e poderão conter 

suficiente informação estatística para que os seus resultados possam ser 

interpretados. Um estudo classificado por PEDro para a presente pesquisa é 

considerado insatisfatório se receber pontuação menor que seis de dez (< 6/10).  

Os critérios descritos por Jadad et al (1996) para avaliar a qualidade interna 

considerou-se à randomização, o ocultamento do duplo-cego e a descrição de perdas 

e/ou exclusões. Os resultados foram apresentados por pontuação (máximo de cinco 

pontos). Um estudo é considerado de má qualidade se receber pontuação menor ou 

igual a três (≤3). 

Excluídos monografias, teses, publicações cujos textos não encontravam-se 

disponíveis na íntegra e estudos que não abordassem os tipos de cefaleia escolhidos 

para a pesquisa e formas de tratamento distintos aos de cunho fisioterapêutico. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nesta pesquisa foram identificados 2.258 estudos e excluídos 2.115 por não se 

enquadrarem em disponibilidade gratuita e serem anteriores ao ano de 2014. Dos 

analisados, 12 foram descartados por estarem duplicados entre as bases de dados, e 

52 após a triagem de verificação de todos os títulos e resumos. Setenta e nove 

estudos avaliados e classificados, entre estes revisões sistemáticas, ensaios clínicos 

e ensaios clínicos randomizados, quais 12 descartados devido o fator de impacto e/ou 

Qualis inapropriados.  

Após julgamento dos textos, através da escala PEDro aos estudos indexados 

na plataforma PEDro, 13 excluídos, e aos indexados à PUBmed e Scielo, avaliados 

pela escala Jadad, 19 foram desprezados por não atenderem aos critérios de 
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elegibilidade consideradas adequadas para análise (Tabela 1). Somando em 35 

estudos incluídos para síntese geral, destes 15 incorporados para descrição e 

representatividade dos resultados.  

 

Figura 1 – Estratégia de seleção dos estudos 

 
Fonte: Autora (2020). 
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Tabela 1 – Relação dos artigos selecionados e suas características 

Autores/ 
Ano 

Objetivo do 
estudo 

Amostra/ Intervenção Variáveis Principais resultados 

Espí-lópez 
et al., 2014 

Avaliar a 
efetividade das 
técnicas de 
terapia manual, 
aplicadas na 
região 
suboccipital. 

*72 pacientes mulheres 
com CTT, divididas em: 
G1: Inibição de tecidos 
moles em suboccipital; 
G2: Manipulação do 
occipital-atlas-axis; G3: 
Tratamento combinado 
de ambas as técnicas; 
G4: Controle. 
Tratamento em 4 
sessões ao longo de 4 
semanas. 

Incapacidade, 
fotofobia e 
sensibilidade 
pericraniana. 
 

Houve melhora no G1, G2 e 
G3 para frequência (p <0,05), 
e a subescala de gravidade e 
funcional do HDI mudou nos 
três grupos de tratamento (p 
<0,05). Fotofobia e a 
sensibilidade pericraniana 
apenas melhorou no grupo 
que recebeu terapia 
combinada. 

Espí-lópez 
et al., 2016 

Comparar o 
efeito da 
manipulação da 
coluna vertebral 
combinada com 
a massagem 
terapêutica 
versus 
massagem 
terapêutica 
isolada. 

*105 pacientes com CTT 
frequente ou crônica, 
divididos em: 
G1: Manipulação e 
massagem terapêutica; 
G2:Apenas massagem 
terapêutica (grupo 
controle). 
Tratamento em 4 
sessões ao longo de 4 
semanas. 

Incapacidade e 
intensidade 
(HDI), 
frequência e 
ADM de 
cervical. 

Em ambos os grupos houve 
melhora em todos os 
parâmetros avaliados. 
O G1 teve redução na 
frequência da cefaleia em 
todos os pontos de dados (p 
<0,05), em comparação ao 
G2, e maior ganho de ADM 
de cervical. 

Moraska et 
al., 2015 

Avaliar a 
eficácia na 
redução de 
cefaleia devido 
a técnica de 
liberação 
miofascial em 
PG. 

*56 pacientes com CTT, 
divididos em: 
G1: Liberação 
Miosfascial; G2: Placebo 
(ultrassom falso). 
Tratamento em 12 
sessões durante 6 
semanas. 

Frequência, 
intensidade, 
duração 
(diário) e limiar 
da dor (auto 
relato). 

A frequência diferiu entre os 
grupos (p = 0,026), mas não 
intensidade ou duração. 
Houve maior redução da dor 
no G1 (p = 0,002), e apenas 
neste grupo o limiar de 
pressão-dor melhorou (p 
<0,002). 

Gildir et al., 
2019 

Verificar a 
eficácia da 
liberação de PG 
por 
agulhamento 
seco. 

*160 pacientes com CTT, 
divididos em: 
G1: Agulhamento a seco; 
G2: Agulhamento a seco 
(falso). 
Tratamento em 3 
sessões durante 2 
semanas. 

Intensidade, 
frequência/ 
duração e 
qualidade de 
vida (SF-36). 

Houve melhora nas variáveis 
verificadas apenas no grupo 
de agulhamento seco 
verdadeiro (p <0,05). 
 
 
 

Hamed, 
2018 

Investigar o 
efeito da 
estimulação não 
invasiva do 
nervo trigêmeo 
na área supra-
orbital para o 
tratamento da 
CTT crônica. 

*45 pacientes com CTT, 
divididos em: 
G1: Fisioterapia 
convencional com 
adicional de 20 minutos 
a mais de SOES; G2: 
Fisioterapia 
convencional. G3: 
Controle. Apenas 
utilizavam os 
medicamentos de 
prescrição médica. 
Tratamento em 3 
sessões durante um 
período de 8 semanas. 

Impacto da dor 
de cabeça 
(HIT) e 
intensidade 
(EVA). 

Ambos os grupos, G1 e G2 
apresentaram uma melhora 
em todos os dados medidos 
(p ≤ 0,0002).  Pacientes do 
G1 e G2 relataram menos 
frequências de dor de cabeça 
que o G3. 

Chatchawan 
et al., 2014 

Investigar os 
efeitos da 
massagem 
tradicional 
tailandesa sobre 
o limiar de dor 
por pressão e a 
intensidade na 

*72 indivíduos com CTT 
e enxaqueca crônicas, 
divididos em: 
G1: Massagem 
tradicional tailandesa; 
G2: Ultrassom falso. 
Tratamento em 9 
sessões em 3 semanas. 

Limiar de dor 
por pressão e 
intensidade 
(EVA), HDI, 
frequência, 
duração e 
ADM de 
cervical. 

O G1 mostrou diminuição do 
limiar de dor por pressão (p 
<0,01), redução na 
frequência, duração e 
melhora na pontuação do 
HDI e maior ganho de ADM 
(p <0,05). 
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Autores/ 
Ano 

Objetivo do 
estudo 

Amostra/ Intervenção Variáveis Principais resultados 

CTT e 
enxaqueca 
crônica. 

Espí-lópez 
et al., 2018 
 
 

Determinar a 
eficácia das 
técnicas 
inibidoras 
suboccipitais na 
enxaqueca, em 
comparação a 
terapia de PG 
miofascial e 
alongamento. 

*42 adultos com 
diagnóstico de 
enxaqueca com mais de 
6 meses de duração, 
divididos em: 
G1: Liberação miofascial 
de PG e alongamento 
(grupo controle); G2: 
Tratamento controle 
mais a inibição do tecido 
mole suboccipital (grupo 
experimental). 
Tratamento em 4 
sessões em 8 semanas. 
30 minutos por sessão 
no grupo experimental e 
20 minutos no grupo 
controle. 

Impacto (HIT-
6), 
Incapacidade 
(MIDAS) e a 
qualidade de 
vida (SF-36). 

A mudança na pontuação 
HIT-6 e pontuações MIDAS 
apresentou-se maior no G1. 
Ambos os grupos mostraram 
uma redução na pontuação 
HIT-6 (p < 0,001), 
pontuações MIDAS (p < 
0,05), e a subescala física 
SF-36, enquanto a subescala 
mental SF-36 melhorou 
apenas no grupo com 
inibição do tecido mole 
suboccipital (p < 0,001). 

ChaibI et 
al., 2017 

Relatar efeitos 
adversos da 
terapia 
manipulativa 
espinhal 
Quiropraxia na 
enxaqueca. 

*70 pacientes com pelo 
menos uma crise de 
enxaqueca por mês, 
divididos em: 
G1: Terapia manipulativa 
espinhal Quiropraxia; 
G2: Placebo. 
Tratamento em 12 
sessões ao longo de 6 
meses. 

Relatório de 
uso (se) de 
medicamentos. 
Descrição de 
sintomas por 
frequência e 
porcentagem.  

A sensibilidade local, o 
cansaço foram percebidos 
em ambos os grupos. 
O maior risco atribuível foi o 
cansaço no dia do 
tratamento, 7,0% (intervalo 
de confiança de 3,9 a 
10,2%), que apresentou um 
risco relativo de 5,9 (intervalo 
de confiança 2,3 a 15,0). 

Happe et 
al., 2016 

Examinar a 
eficácia da 
drenagem 
linfática e da 
massagem 
tradicional no 
tratamento 
profilático da 
enxaqueca. 

*64 pacientes com 
enxaqueca com ou sem 
aura, divididos em: 
G1: Drenagem linfática; 
G2: Massagem 
tradicional; G3: Controle. 
Tratamento em 1 sessão 
por semana em 8 
semanas. 

Frequência da 
dor de cabeça 
(por diário) e 
HDI. 

Ambos os grupos que 
receberam intervenção 
resultaram em uma redução 
da frequência de ataques de 
enxaqueca. 
O G1 teve melhores 
resultados, com maior 
diminuição das crises, menos 
dias de enxaqueca e na 
quantidade de ingestão de 
analgésicos. 

Yarnitsky et 
al., 2019 
 
 

Avaliar a 
eficácia e 
segurança de 
um dispositivo 
de 
neuromodulação 
elétrica remota 
para o 
tratamento 
agudo da 
enxaqueca. 

*234 indivíduos com 
enxaqueca com ou sem 
aura, divididos em: 
G1: Neuromodulação 
elétrica remota; G2: 
Neuromodulação elétrica 
remota simulada. 
Tratamento realizado em 
30/45 minutos 
imediatamente ao 
aparecimento da crise de 
cefaleia em 4 a 6 
semanas. 

Intensidade e 
descrição de 
sintomas (por 
diário). 

A estimulação ativa foi mais 
eficaz do que a simulada na 
obtenção de alívio da dor.  
Seus participantes tiveram 
maior ganho terapêutico, 
maior período sem episódios 
de enxaqueca e alívios dos 
sintomas. 
 

Wang et al., 
2015 

Avaliar a 
eficácia e 
segurança da 
acupuntura 
manual como 
profilaxia para 
enxaqueca 
frequente. 

*50 pacientes com 
enxaqueca frequente, 
divididos em: 
G1: Acupuntura; G2: 
Acupuntura falsa. 
Tratamento em 16 
sessões ao longo de 20 
semanas. 

Intensidade 
(EVA) 

O grupo acupuntura real 
reduziu os dias de 
enxaqueca, comparado com 
o grupo de acupuntura falsa 
(AR: 5,2 ± 5,0; AF: 10,1 ± 
7,1; p = 0,008), enxaqueca 
menos grave (AR: 2,18 ± 
1,05; AF: 2,93 ± 0,61; p = 
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Autores/ 
Ano 

Objetivo do 
estudo 

Amostra/ Intervenção Variáveis Principais resultados 

0,004) e aumento dos 
limiares de dor à pressão. 

Malo-urriés 
et al., 2017 

Avaliar os 
efeitos 
imediatos da 
mobilização 
espinhal 
translatorial 
cervical superior 
na mobilidade 
cervical e no 
limiar de dor à 
pressão na 
CCG. 

*82 pacientes com CCG, 
divididos em: 
G1: Mobilização espinhal 
tradutora cervical 
superior; G2: Controle. 
Tratamento em uma 
única sessão de 30 
minutos. 
 

Mobilidade 
cervical, (teste 
flexão-
rotação); 
Limiares de 
dor por 
pressão e 
intensidade 
(EVA). 

O grupo que recebeu 
mobilização espinhal 
translatorial cervical superior 
exibiu aumento na 
mobilidade cervical total e 
teste de flexão-rotação. 
Nenhuma diferença no limiar 
de dor por pressão cervical 
foi observado entre os 
grupos, no entanto, a 
intensidade apresentou-se 
menor no grupo manipulação 
manual (p = 0,039). 

Haas et al., 
2018 

Avaliar a 
eficácia da 
terapia 
manipulativa 
espinhal em 
comparação 
com um controle 
leve de 
massagem na 
CGH. 

*256 pacientes com 
CCG, divididos em: 
G1: Quiropraxia; G2: 
Controle, com 
massagem superficial. 
Tratamento em 3 
sessões por semana 
durante 6 semanas. 
 

Dias com CCG 
através de um 
diário de dor 
de cabeça. 

Não houve diferença entre os 
grupos avaliados. 
A intensidade da CGH não 
mostrou melhora importante 
nem diferiu por técnica, 
porem entre estes percebido 
diminuição de um dia de 
CGH do qual inicialmente era 
rotineiro (G1). 

Sedighi; 
Nakhostin 
Ansari; 
Naghdi, 
2017 

Comparar os 
efeitos agudos 
de agulhas 
superficiais e 
secas em PG 
dos músculos 
suboccipital e 
trapézio superior 
na CCG. 

*30 indivíduos com CCG, 
divididos em: 
G1: Agulhamento seco 
profundo; G2: 
Agulhamento a seco 
superficial. 
Tratamento em uma 
única sessão de 15 
minutos. 

Índice da 
cefaleia, 
sensibilidade 
dos PG, ADM 
de cervical. 

As duas abordagens de 
agulhamento seco mostraram 
redução no índice de CGH e 
sensibilidade nos PG, porem 
o agulhamento profundo 
mostrou melhora da 
amplitude de movimento 
cervical (p < 001). 

Togha et al., 
2019 

Comparar o 
efeito do 
agulhamento 
seco e da 
compressão 
isquêmica sobre 
os sintomas da 
CCG. 

*29 indivíduos com CCG 
provenientes de PG 
miofasciais, divididos 
em: 
G1: Agulhamento seco; 
G2: Compressão 
Isquêmica; G3: Controle. 
Tratamento em 4 
sessões em 8 dias, com 
intervalos de 1 dia entre 
cada sessão. 

Intensidade, 
duração, 
frequência e 
limiar de dor à 
pressão. 

Em ambos os grupos 
percebido melhora na 
intensidade da dor de 
cabeça, duração, frequência 
e limiar de dor a pressão (p < 
0,05). 
Não foram observadas 
diferenças entre o 
agulhamento seco e a 
compressão isquêmica (p > 
0,05). 

Fonte: Autora (2020).  
ADM: Amplitude de Movimento; AR: Acupuntura real /AF: Acupuntura falsa; CCG: Cefaleia 
Cervicogênica; CTT: Cefaleia do tipo tensional; EVA: Escala Analógica visual; G: grupo; HDI: 
Headache Head Disability Inventory (Inventário de deficiência de cefaleia); HIT: Headache Impact 
Test (Teste de impacto de dor de cabeça); MIDAS: Migraine Disability Assessment Scale (Escala de 
avaliação de deficiência de enxaqueca); PG: Pontos gatilhos; SF – 36: Short Form Health Survey 
(Pesquisa Curta de Saúde). 

 

Todos os estudos avaliaram os efeitos de opções de tratamento em indivíduos 

clinicamente diagnosticados com cefaleia, sendo classificados com cefaleia do tipo 

tensional, enxaqueca ou cervicogênica, para qual estavam caracterizados 

terapêuticas manuais ou demais recursos, denominados nesta pesquisa como 

complementares.  
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Dos estudos descritos e analisados (tabela 1), 9 avaliaram os métodos de 

terapia manual, e os demais estudos corroboram sobre intervenções complementares 

de cunho eletroterapêutico e de estimulação intramuscular. Apenas um autor 

comparou técnica manual com a complementar em seu estudo. 

Dentre os artigos selecionados, buscou-se a tentativa de expor igualmente à 

cada tipo de cefaleia os métodos de tratamento escolhidos, para que não houvesse 

comprometimento dos resultados, favorecendo alguma modalidade terapêutica.  

 

Cefaleia do tipo tensional  

 

Os autores Espí-lópez et al (2014) e Espí-lópez et al. (2016) avaliaram a 

efetividade da terapêutica manual sobre a cervical alta, comparando as técnicas de 

forma isolada e combinadas, onde obtiveram que a eficácia das propostas de 

manipulação individuais tem efeitos diferentes quando comparado com o grupo de 

terapia combinada, porém ambos os métodos apresentaram resultados positivos para 

os aspectos de incapacidade avaliados. Para Monzani et al. (2016), um tratamento 

combinado é a melhor opção para os pacientes, onde por sua vez os efeitos 

produzidos de mais de uma técnica oferecem benefícios em somatória de seus 

resultados individuais.   

Somando-se ao estudo anterior Chatchawan et al. (2014), Espí-lópez et al. 

(2014) e Espí-López et al. (2016) identificaram melhora na pontuação do HDI, 

frequência da dor de cabeça, intensidade, duração e diminuição de sintomas com a 

aplicação de terapias manuais, e no estudo de Hamed (2018) com eletroterapia, 

constatou que o efeito da estimulação não invasiva do nervo trigêmeo na área 

supraorbital associado a fisioterapia convencional proporciona os mesmos efeitos. 

Sob o mesmo ponto de vista Georgoudis et al. (2018), em seu estudo identificaram 

que para a sintomatologia dolorosa da cefaleia tensional é fortemente recomendável 

a utilização do uso de eletroterapia e técnicas manuais para o tratamento da patologia, 

sendo técnicas intervencionistas diferentes que propõem repercussão semelhante.   

O estudo realizado por Moraska et al. (2015) verificou a diminuição do limiar de 

dor por pressão na liberação miofascial em pontos gatilhos em cervical decorrente a 

cefaleia do tipo tensional, salientado o resultado desta variável Gildir et al. (2019) com 

mesmo propósito de efeito conseguiu resultados mais promissores aplicando 
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agulhamento a seco, com tratamento em menos sessões. Porém para Kamali et al. 

(2019), constatou que não houve diferenças entre os grupos independente de suas 

vareáveis, para os autores o agulhamento a seco e técnicas manuais são igualmente 

eficazes para frequência e intensidade da dor de cabeça. 

 

Enxaqueca 

 

O tratamento por profilaxia da enxaqueca avaliado no estudo de Happe et al. 

(2016) onde descreveu efeitos terapêuticos benéficos na aplicação de drenagem 

linfática para esta cefaleia, apesar de maiores estudos serem necessários, já Wang et 

al. (2015) propuseram a acupuntura para obter este efeito, definiram o método 

alternativo e efetivo, e que a mesma pode evitar o aumento da taxa de consumo 

medicamentoso para o tratamento. Sob está questão Xu et al. (2018) verificaram que 

a acupuntura pode reduzir os sintomas e o uso de medicamentos, tanto em curto como 

em longo prazo, contudo como tratamento adjuvante na profilaxia a eficácia da 

acupuntura ainda é incerta, mas pode ser relativamente mais segura. 

Como descrito anteriormente Espí-López et al. (2018) novamente defendeu a 

utilização de duas técnicas para o tratamento de dor de cabeça, agora na enxaqueca, 

onde neste seu estudo descreveu que a técnica de liberação miosfascial e 

alongamentos sob pontos gatilhos são manobras úteis para diminuir o impacto, a 

incapacidade e a frequência da enxaqueca, e para resposta mais promissora do 

tratamento é aceitável usar em combinação com a inibição do tecido mole 

suboccipital. Conforme Mesa-Jiménez et al. (2015) devido a heterogeneidade de 

intervenções descritas em diversos estudos, o tratamento através de recursos 

manuais são associadas a eficácia moderada em curto prazo, mas eficácia 

semelhante em acompanhamento mais longo para reduzir as variáveis citadas, do que 

a abordagem farmacológica.  

Embora as formas terapêuticas correspondem ser eficientes para a reabilitação 

da cefaleia, Chaibi et al. (2017) sugeriram delinear os eventos adversos propostos por 

estas, em seu estudo comparou uma técnica de alto impacto, a quiropraxia, com uma 

terapia manual placebo de baixa amplitude e velocidade e verificou que ambas 

terapias produzem efeitos adversos, sendo a sensibilidade e o cansaço no dia da 

intervenção os efeitos mais significativos. Esses eventos adversos podem ser 
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interpretados sob necessidade ou não de agregar ao tratamento terapêutico a ação 

medicamentosa, para Gandolfi et al. (2018), quando técnicas manipulativas são 

destinadas a reduzir a sintomatologia dolorosa da cefaleia, essas tem por objetivo 

agregar mudança quanto o uso de medicamentos agudos, reduzindo a ingestão 

destes.  

Em outra metodologia de pesquisa Yarnitsky et al.  (2019) sugerem que 

eletroestimulação fornece alívio clinicamente superior à dor da enxaqueca e seus 

sintomas, além de ser uma alternativa não farmacológica segura e eficaz para o 

tratamento da enxaqueca aguda. Do mesmo modo Grazzi et al. (2018) verificaram que 

em mais um estudo o tratamento com eletroterapia, como a estimulação do nervo 

vago não invasivo, reduz de forma rápida e consistente a intensidade da dor, enquanto 

diminui o uso de medicação e efeitos decorrente da cefaleia.  

 

Cervicogênica   

 

Em relação à mobilidade e amplitude de movimento da cervical ligeiramente 

limitada devido esta cefaleia, Sedighi, Nakhostin Ansari e Naghdi (2017) demonstram 

em seu estudo que o agulhamento a seco profundo e a mobilização translatorial em 

cervical superior descrita no estudo de Malo-Urriés et al. (2017) proporcionam 

respostas positivas de efeito imediato em única sessão para melhora desta variável.  

Decorrente a isto, Snodgrass et al. (2014) consideram em seu estudo que as 

indicações são conflitantes quanto a ideia intervencionista de mobilização e/ou 

manipulação da cervical caracterizados através de evidências ocorre o mesmo 

aumento da amplitude de seu movimento. 

Segundo Haas et al., 2018 o efeito da terapia manipulativa espinhal em 

comparação com um controle leve de massagem, responde com a diminuição da 

duração em dias da cefaleia, significando assim que a terapêutica manipulativa 

espinhal comparado com a massagem terapêutica leve é mais eficaz se o propósito 

de analgesia é a longo prazo. Em contrapartida, para Fernandez et al. (2020) a 

manipulação espinhal isolada analisada em seu estudo não fornece benefícios na 

questão de duração da dor, e proporciona vantagem de tratamento para resultados 

eficazes em curto prazo para a intensidade, frequência e incapacidade da dor. 
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Já para Togha et al. (2019) utilizaram de técnicas distintas entre si para 

descrever qual o método mais indicado para o tratamento dos sintomas da dor de 

cabeça cervicogênica, sendo o agulhamento seco e compressão isquêmica, qual 

deferido que ambas as intervenções melhoram os sintomas da dor de cabeça e seu 

limiar de dor por pressão. Para Pourahmadi et al. (2019), a utilização de técnicas com 

modo de aplicação diferentes, como a terapia manual com a estimulação 

intramuscular promovem melhora na mudança dos níveis de algia e incapacidade da 

cefaleia cervicogênica.  

Conforme descrito nos subtópicos acima, o estudo compreendeu uma 

heterogeneidade de técnicas para o tratamento de dores de cabeça, perceptível 

semelhança de resultados positivos e das variáveis acreditadas, como a 

incapacidade, duração, intensidade, amplitude de movimento de cervical, a somatória 

de procedimentos de mesma modalidade ou não para o tratamento, entre outras, 

também sobre a ingestão medicamentosa quando essas são aplicadas nesse 

processo de reabilitação.   

 

4 CONCLUSÃO  

 

Através do presente estudo foram identificadas variedades de conteúdos com 

delineamento relacionado ao tema, e seus resultados foram satisfatórios ao responder 

as variáveis de seus respectivos estudos. Na busca de discrepância entre as 

modalidades terapêuticas não houve diferenças, significando que os efeitos 

desenvolveram-se de forma benéfica e não menos importante independentemente da 

predominância de algum tipo de tratamento envolvido na pesquisa. 

As condutas atuadas pela fisioterapia podem ser classificadas devido o tipo de 

intervenção, em síntese como terapias manuais, eletroterapia, estimulação 

intramuscular, entre outras, porém dentro de suas categorias proporcionam resultados 

discrepantes. 

Em pesquisas, conduzindo-se em base pelas representadas, os autores 

evidenciam as intervenções terapêuticas como eficazes para o tratamento da cefaleia, 

estas geram resultados positivos em relação à diminuição da frequência, duração e 

intensidade da dor, e consequentemente atua no aumento da melhora na qualidade 



 

293 
Práticas em fisioterapia sob o prisma das revisões sistemáticas (ISBN: 978-65-88712-06-1) 

de vida. No entanto, a elaboração de novos estudos se encontra necessário para 

acrescente inovações em agregar no tratamento e reabilitação desta patologia.  
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ESTRATÉGIAS FISIOTERAPÊUTICAS UTILIZADAS EM ATLETAS 

CORREDORES: DA PREVENÇÃO AO TRATAMENTO 

 

Fernanda Soares dos Santos31 

Paty Aparecida Pereira32 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: Correr é uma das modalidades esportivas mais populares e 
acessíveis em todo o mundo. Por outro lado, os corredores têm uma alta probabilidade 
de sofrer lesões, principalmente pelo uso excessivo. Por esse motivo, pesquisadores 
têm se concentrado no desenvolvimento de modelos para prever lesões relacionadas 
à corrida examinando a interação de fatores como características relacionadas ao 
treinamento e taxas de carga de trabalho. OBJETIVO: Revisar informações sobre o 
papel da fisioterapia da prevenção à reabilitação de lesões em corredores. 
METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão sistemática realizada nas bases de dado 
PEDro, PubMed e Scielo com estudos publicados de 2014 à 2020. Os descritores 
utilizados foram: “physiotherapy AND athletic injuries”; “rehabilitation AND athletic 
injuries”; “prevention AND athletic injuries”, “physiotherapy AND prevention”. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram encontradas estratégias fisioterapêuticas de 
prevenção referentes ao tipo de calçado e de pisada dos corredores; às roupas de 
compressão; treinamento de resistência; biomecânica da corrida; taxa de passada e 
programa de prevenção online. As estratégias de reabilitação discutidas foram a 
compressão pneumática; massoterapia e o método pilates, sendo abordados 
principalmente efeitos benéficos e indicações sobre a melhor utilização e condução 
de cada estratégia citada. CONCLUSÃO: Ainda há uma escassez de pesquisas 
científicas referentes ao tema abordado na atual revisão. A maioria dos artigos 
encontrados descrevem intervenções preventivas, portanto, essa estratégia se torna 
o foco principal das pesquisas encontradas. 

 
Palavras-Chave: Fisioterapia. Reabilitação. Prevenção. Lesões em atletas. 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Running is one of the most popular and winning sports in the world. 
On the other hand, runners have a high probability of suffering, mainly from overuse. 
For this reason, research has focused on the development of pre-treatment models 
related to running, examining an interaction of factors such as characteristics related 
to training and rates of acute to chronic workload. OBJECTIVE: the main objective of 
this study was to seek information on the role of physiotherapy in preventing injury 
rehabilitation in runners. METHODOLOGY: This is a systematic review carried out on 
the PEDro, PubMed and Scielo databases with studies published from 2014 to 2020. 
The descriptors used were: “physiotherapy AND athletic injuries”; “rehabilitation AND 
athletic injuries”; “prevention AND athletic injuries”, “physiotherapy AND prevention”. 
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RESULTS AND DISCUSSION: Physiotherapeutic prevention strategies were found 
regarding the type of footwear and footprints of runners; compression clothes; 
resistance training; biomechanics of running; stride rate and online prevention 
program. The rehabilitation strategies discussed were pneumatic compression; 
massage therapy and the pilates method, mainly addressing beneficial effects and 
indications on the best use and management of each strategy mentioned. 
CONCLUSION: There is still a shortage of scientific research on the topic addressed 
in the current review. Most of the articles found describe preventive interventions, 
terefore, this strategy becomes the main focus of the research found. 

 
Keywords: Physiotherapy. Rehabilitation. Prevention. Athletic injuries. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Correr é uma das modalidades esportivas mais populares e acessíveis em todo 

o mundo. Pode ser executada com o mínimo de equipamento e por uma ampla 

variedade de pessoas em todas as partes do mundo (VIDEBAEK et al., 2015). Por 

outro lado, os corredores têm uma alta probabilidade de sofrer lesões, principalmente 

pelo uso excessivo. À medida que a corrida se torna mais popular a cada ano, o 

conhecimento de estratégias de prevenção apresenta-se cada vez mais desejado. 

Muitos fatores de risco para sustentar uma lesão relacionada à corrida já foram 

documentados. 

Lesões relacionadas à corrida são frequentemente graves o suficiente para 

causar a interrupção do treinamento e foram mostradas como o motivo mais frequente 

para o abandono da corrida em estudos de coorte sobre corredores (KOZINC; 

SARABON, 2017). Apesar da ampla pesquisa sobre lesões de corrida e seu 

tratamento, existem poucas estratégias ou diretrizes de longo prazo para prevenir 

lesões em corredores. Alterações em avaliações clínicas musculoesqueléticas 

objetivas que prognosticam se um corredor está em risco de lesão, podem 

potencialmente formar a base de planos de prevenção de longo prazo (SARAGIOTTO 

et al., 2014).  

Atualmente, os pesquisadores têm se concentrado no desenvolvimento de 

modelos para prever lesões relacionadas à corrida, examinando a interação de fatores 

como características relacionadas ao treinamento (carga de trabalho) e taxas de carga 

de trabalho aguda para crônica (ou seja, mudanças na distância semanal de corrida). 

Vários estudos investigaram a marcha em corrida e avaliaram de forma efetiva fatores 

cinéticos e cinemáticos que podem prever ou diferenciar um corredor lesionado de um 
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corredor não lesionado. No entanto, as medidas cinemáticas utilizadas em 

laboratórios não são facilmente transferíveis para a prática clínica, pois requerem 

equipamentos complexos e de difícil acesso, como plataformas de força e sistemas 

de análise de movimento (CHRISTOPHER et al., 2019).  

O modelo de prevenção de lesões em quatro estágios desenvolvido por Van 

Mechelen, Hlobil e Kemper (1992) é frequentemente usado para orientar a pesquisa 

de prevenção de lesões. A primeira etapa neste modelo é estabelecer a extensão do 

problema (ou seja, a incidência de lesões). A partir dessa premissa, a etiologia das 

lesões deve ser estudada e medidas preventivas podem ser seguidamente inseridas. 

A grande variação nas proporções de lesões expostas na literatura, torna complexo 

determinar a extensão do problema. Com base nisso, uma maior compreensão da 

vulnerabilidade à lesões das diferentes populações de corredores, pode identificar 

grupos que estão em maior risco de sofrer algum tipo específico de lesão.  

Uma revisão sistemática das lesões mais comuns em corredores demonstrou 

que os padrões de lesão divergiam entre corredores de ultramaratona e corredores 

de distâncias mais curtas. Todavia, até agora, nenhuma revisão sistemática forneceu 

informações detalhadas sobre as proporções de lesões específicas na população de 

corredores (KLUITENBERG et al., 2015).  

Sendo assim, a fisioterapia tem um papel fundamental não só na reabilitação 

de lesões que acometem os corredores, mas também, e principalmente, na prevenção 

das mesmas. Implementando ações preventivas, o desenvolvimento de lesões 

musculoesqueléticas no público alvo dessa pesquisa pode ser reduzido, o que dará 

maiores condições à continuidade da prática esportiva, objetivando um desempenho 

de qualidade. Portanto, o objetivo principal deste artigo foi revisar informações sobre 

o papel da fisioterapia da prevenção à reabilitação de lesões em corredores. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

Trata-se de uma revisão sistemática qualitativa retrospectiva e prospectiva, 

realizada nas bases de dados eletrônicos PubMed, Scielo (Scientific Electronic Library 

Online) e PEDro (Physiotherapy Evidence Database) de março à junho de 2020. 

Foram incluídos artigos na língua inglesa com as seguintes palavras-chaves: 

physiotherapy, rehabilitation, prevention e athletic injuries. A partir das palavras 
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escolhidas, fez-se 4 descritores de combinações booleanas, os quais foram: 

“physiotherapy AND athletic injuries”; “rehabilitation AND athletic injuries”; “prevention 

AND athletic injuries”, “physiotherapy AND prevention”.  

Os artigos selecionados foram submetidos à avaliação da revista, a qual 

deveria possuir classificação Qualis maior ou igual a B2 e/ou Fator de Impacto maior 

ou igual a 1, e os estudos do tipo ensaios clínicos randomizados deveriam passar pela 

Escala de JADAD, com nota maior ou igual a 3, descrição da randomização, do 

vendamento e da perda de seguimento, ou Escala de PEDro, com nota maior ou igual 

a 6. Sendo considerado apenas estudos publicados no período de 2014 à 2020; 

pesquisas em seres humanos e texto completo livre. Os estudos que não tratavam 

apenas de corredores ou não apresentavam os resultados, textos em duplicatas ou 

de acesso restrito, foram excluídos. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O fluxograma representado na figura 1 sintetiza os passos realizados na 

seleção dos artigos científicos que compõe a presente revisão sistemática de 

literatura. A busca resultou em 11.299 artigos, feita a aplicação dos filtros, foram 

obtidos 1.133 resultados, sendo incluídos 40 após a leitura na íntegra. Por fim, 15 

estudos fizeram parte dos resultados dessa pesquisa. 
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Figura 1 – Fluxograma do processo de seleção dos estudos incluídos. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

No quadro 1 apresentam-se os artigos utilizados para os resultados da 

pesquisa, os quais foram categorizados segundo os autores, ano de publicação, tipo 

de estudo, amostra, método e resultados. 

 

Quadro 1 – Artigos para a produção dos resultados. 
AUTOR; 

ANO 
TIPO DE 
ESTUDO 

AMOSTRA MÉTODO PRINCIPAIS 
RESULTADOS 

Toresdahl et 
al. (2020) 

Ensaio 
randomizado 

Foram inscritos 
720 corredores, 
dos quais 583 
corredores 
iniciaram a 
maratona e 579 a 
concluíram. 

12 semanas antes da 
maratona da cidade de Nova 
York, corredores de maratona 
iniciantes com 18 anos ou 
mais foram randomizados em 
um grupo de treinamento de 
força ou um grupo de 
observação. O grupo de 
treinamento de força foi 
instruído a realizar um 
programa de 10 minutos, 3x 
por semana, usando 
instruções escritas e em 
vídeo.  

A incidência de lesão por 
uso excessivo resultando 
na não conclusão da 
maratona foi de 7,1% no 
grupo de treinamento de 
força e 7,3% no grupo de 
observação. Este 
programa de não diminuiu 
a incidência de lesões por 
uso excessivo, resultando 
na não conclusão da 
maratona. 

Bender et al. 
(2019) 

Ensaio 
randomizado 

78 corredores 
após atividade 

O grupo experimental recebeu 
10 minutos de massagem no 

A massagem terapêutica 
foi eficaz na redução da 

Total de artigos encontrados 
utilizando os descritores nas 
bases de dados (n= 11.299)

Total de artigos encontrados 
utilizando os descritores nas 
bases de dados (n= 11.299)

Após a leitura do título

(n = 60)

Após leitura do resumo 
(n =  50)

Após a leitura na íntegra 
(n = 40)

Após a leitura do título

(n = 60)

Após leitura do resumo 
(n =  50)

Após a leitura na íntegra 
(n = 40)

Excluídos

Menor que 3 na pontuação da escala 
de Jadad =  5

Não tratatavam apenas de corredores 
= 13 

Qualis ou F.I abaixo do exigido = 4

Não apresentaram os resultados = 3

Excluídos

Menor que 3 na pontuação da escala 
de Jadad =  5

Não tratatavam apenas de corredores 
= 13 

Qualis ou F.I abaixo do exigido = 4

Não apresentaram os resultados = 3

Estudos incluídos na 
pesquisa = 15

PEDro = 5

PubMed = 10

Scielo = 0

Estudos incluídos na 
pesquisa = 15

PEDro = 5

PubMed = 10

Scielo = 0

Após a aplicação dos filtros -
pesquisa em seres humanos; 

últimos 5 anos; texto completo livre 
(n= 1.133)

PEDro (959)

PubMed (171)

Scielo (3)

Após a aplicação dos filtros -
pesquisa em seres humanos; 

últimos 5 anos; texto completo livre 
(n= 1.133)

PEDro (959)

PubMed (171)

Scielo (3)
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AUTOR; 
ANO 

TIPO DE 
ESTUDO 

AMOSTRA MÉTODO PRINCIPAIS 
RESULTADOS 

esportiva (corrida 
de 10 km). 

quadríceps com o objetivo de 
recuperação após a prática 
esportiva, e o grupo controle 
recebeu uma mobilização 
articular simulada. As 
avaliações foram realizadas 
imediatamente antes e após a 
intervenção e 24, 48 e 72 
horas após a intervenção. 

intensidade da dor após 
dos corredores em 
comparação com uma 
técnica simulada, mas a 
magnitude do efeito foi 
pequena. Não houve 
efeitos significativos na 
fadiga percebida, 
flexibilidade, força ou 
salto. 

Baumgartner 
et al. (2019) 

ECR 38 corredores 
correndo um 
mínimo de 15 
milhas/ semana 
com uma taxa de 
passada 
preferida ≤85 
passadas/min 
determinada 
durante o teste 
de esteira. 

Tiveram 2 grupos: (a) O grupo 
experimental foi instruído a 
aumentar a taxa de passada 
em 10% usando um relógio e 
podômetro para feedback da 
taxa de passada; e (b) o grupo 
controle foi instruído a 
continuar correndo 
normalmente. A taxa de 
passada foi testada 
novamente em 6 semanas. 

Não houve diferença 
significativa nas taxas de 
passada de corrida 
preferidas de base entre 
os grupos experimental 
ou controle. Um aumento 
significativo na taxa de foi 
encontrado no grupo 
experimental. O grupo de 
controle não alterou 
significativamente sua 
taxa de passada. 

Fokkema et 
al. (2019) 

ECR 1196 corredores 
foram alocados 
ao grupo de 
intervenção e 
1182 ao grupo 
controle. 

O grupo de intervenção teve 
acesso ao programa online de 
prevenção de lesões. Os 
participantes do grupo de 
controle seguiram sua 
preparação regular para o 
evento de corrida.  

Dos participantes do 
grupo intervenção, 37,5% 
mantiveram um novo IRR 
durante o 
acompanhamento, em 
comparação com 36,7% 
no grupo controle. Esse 
estudo não diminuiu o 
número total de IRRs em 
corredores recreativos. 

Geldenhuys; 
Swart; 
Bosch  
(2019) 

Ensaio 
clínico 

prospectivo 
e 

randomizado 

41 corredores de 
endurance 
saudáveis e 
ilesos  
participando de 
uma 
ultramaratona de 
56 km. 

O grupo experimental (n = 20; 
14 homens, 6 mulheres) 
treinou por 6 semanas e 
participou da corrida vestindo 
roupas de compressão abaixo 
do joelho, enquanto o grupo 
controle (n = 21; 15 homens, 6 
mulheres) não. Foram 
testados em 4 ocasiões para 
vários marcadores de dano 
muscular induzido pelo 
exercício e desempenho de 
corrida. 

As medidas da 
circunferência do 
tornozelo aumentaram 
significativamente menos 
no grupo experimental 
imediatamente após até 2 
dias após a corrida, em 
comparação com o grupo 
controle. As classificações 
de dor selecionadas foram 
estatisticamente 
significantes e piores no 
grupo experimental. 

Hespanhol; 
Mechelen; 
Verhagen 
(2018) 

ECR 232 corredores 
de trilha 
holandeses 
foram 
aleatoriamente 
designados para 
um grupo de 
intervenção ou 
controle. 

Todos os participantes 
receberam conselho geral 
online sobre prevenção de 
IRR 1 semana após linha de 
base. A cada 2 semanas, os 
participantes da intervenção 
grupo receberam 
aconselhamento específico 
adaptado ao seu status de 
IRR. O grupo controle não 
recebeu mais intervenção.  

Corredores de trilha no 
grupo de intervenção 
sustentaram 13% menos 
IRRs em comparação com 
os grupo controle após 6 
meses de seguimento. O 
ensaio clínico impediu os 
IRRs entre os corredores 
de trilhas holandeses. 

Finatto et al. 
(2018) 

ECR 32 corredores 
foram alocados 
no grupo controle 
(GC, n = 16) ou 
no grupo Pilates 
(GP n = 16). 

Usando medidas cinemáticas, 
neuromusculares e 
metabólicas da corrida em 
duas velocidades diferentes 
antes e depois de um 
programa de treinamento de 
Pilates de 12 semanas, 

Foi observada uma 
melhora significativa para 
o desempenho de corrida 
no GP em comparação ao 
GC Da mesma forma, o 
GP  teve melhores 
respostas do que o no 
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AUTOR; 
ANO 

TIPO DE 
ESTUDO 

AMOSTRA MÉTODO PRINCIPAIS 
RESULTADOS 

testamos a hipótese de que o 
treinamento central pode 
melhorar o Cmet de corrida e 
o desempenho de corredores 
treinados. 

pós-treinamento para 
Cmet. Esses achados 
foram acompanhados por 
diminuição da atividade 
eletromiográfica dos 
músculos posturais em 
intensidades submáximas 
de corrida no GP.  

Ramskov et 
al. (2018) 

ECR 447 corredores 
recreativos 
saudáveis que 
foram 
randomizados 
para 1 de 2 
horários de 
execução: S-I ou 
S-V. 

Teve duração de 24 semanas, 
dividido em pré 
condicionamento de 8 
semanas e períodos de 
treinamento com foco 
específico de 16 semanas. O 
grupo S-I progrediu na 
quantidade de corrida de alta 
intensidade a cada semana, e 
o grupo S-V progrediu o 
volume total semanal de 
corrida.  

Dos 447 corredores, 80 
sofreram uma lesão. Não 
houve diferença no risco 
de lesões hipotéticas 
relacionadas à 
intensidade e volume 
específicas entre os dois 
horários de corrida 
focados na progressão na 
intensidade ou no volume 
da corrida. 

Chan et al. 
(2018) 

ECR 320 corredores 
foram 
submetidos à 
uma avaliação 
biomecânica da 
corrida em uma 
esteira 
instrumentada 
com seus tênis 
de corrida 
habituais à 8 e 12 
km/h. Grupo de 
recliclagem da 
marcha (n= 166). 
Grupo controle 
(n= 154). 

Os participantes receberam 2 
semanas de treinamento de 
marcha com feedback visual 
em tempo real. No grupo 
controle, os participantes 
receberam na esteira o 
exercício de corrida, mas sem 
feedback visual sobre seu 
desempenho. O tempo de 
treinamento foi idêntico entre 
os 2 grupos.  

No seguimento de 12 
meses, a ocorrência de 
lesão musculoesquelética 
relacionada à corrida foi 
de 16% e 38% nos grupos 
de treinamento e controle 
da marcha, 
respectivamente. O 
estudo mostrou-se eficaz 
na redução da carga de 
impacto em corredores 
iniciantes. 

Matias et al. 
(2016) 

ECR 111 corredores 
de longa 
distância e 
saudáveis 
designados em 
grupo controle 
(GC) ou 
intervenção (GI). 

Os corredores do IG 
participaram de um protocolo 
de exercícios terapêuticos 
para o tornozelo-pé por 8 
semanas. Após esse período, 
os corredores do IG 
continuariam se exercitando 
pelos 10 meses restantes do 
estudo, supervisionados 
apenas por software. 

Os autores esperam um 
retardo no tempo de 
ocorrência da primeira 
lesão, uma melhora na 
função do pé, um aumento 
na massa e força 
muscular do pé e 
mudanças biomecânicas 
benéficas ao correr e 
caminhar após um ano de 
exercício. 

Malisoux et 
al. (2016a) 

ECR 372 corredores 
recreativos 
receberam o 
controle de 
movimento ou a 
versão padrão de 
um modelo 
regular de tênis 
de corrida.  

Foram acompanhados por 6 
meses em relação à atividade 
de corrida e lesões. A 
morfologia do pé foi analisada 
pelo método do índice de 
postura do pé. Análises 
estratificadas foram 
realizadas para avaliar o 
efeito do sistema de controle 
de movimento em corredores 
com pés supinados, neutros e 
pronados. 

O risco geral de lesão foi 
menor entre os 
participantes que 
receberam sapatos de 
controle de movimento em 
comparação aos que 
receberam sapatos 
padrão. Esse efeito 
positivo foi observado 
apenas no estrato de 
corredores com pés 
pronados. 

Malisoux et 
al. (2016b) 

ECR 553 corredores 
de lazer foram 
observados por 6 
meses após 

Todos os participantes 
relataram suas atividades de 
corrida e lesões (definição de 
perda de tempo, pelo menos 1 

Após a estratificação, de 
acordo com a regularidade 
da corrida, verificou-se 
que sapatos lowdrop (D6 e 
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AUTOR; 
ANO 

TIPO DE 
ESTUDO 

AMOSTRA MÉTODO PRINCIPAIS 
RESULTADOS 

terem recebido 
um par de 
sapatos com uma 
queda do 
calcanhar aos 
pés de 10 mm 
(D10), 6 mm (D6) 
ou 0 mm (D0). 

dia) em um sistema 
eletrônico. Uma análise 
estratificada foi realizada para 
avaliar o efeito da queda de 
calçados em corredores 
ocasionais (6 meses de treino 
semanal nos 12 meses 
anteriores) versus corredores 
regulares (6 meses). 

D0) estavam associados a 
um menor risco de lesões 
em corredores ocasionais, 
e foram associados a um 
maior risco de lesões em 
corredores regulares. No 
geral, o risco de lesões 
não foi modificado pela 
queda dos tênis de corrida 
almofadados padrão.  

Ramskov et 
al. (2016) 

ECR Corredores 
recreativos 
saudáveis entre 
18 e 65 anos e 
com uma média 
de 1 a 3 sessões 
de corrida por 
semana nos 
últimos 6 meses. 

Os participantes foram 
randomizados em 2 grupos de 
intervenção: Executando o 
cronograma I e o cronograma 
V. Os dados sobre a corrida 
executada são coletados por 
GPS. Os participantes que 
sofreram lesões relacionadas 
à corrida foram 
diagnosticados por uma 
equipe de fisioterapeutas, 
utilizando critérios de 
diagnóstico padronizados.  

Com base em 
comparações entre os 
estudos, considerando as 
diferenças entre 
populações e 
intervenções, é esperada 
uma incidência de lesões 
de 20% nos corredores 
com foco no volume e uma 
incidência de lesões de 
35% em corredores com 
foco na intensidade.  

Hoffman et 
al. (2016) 

ECR Entre os 72 
corredores que 
terminaram a 
corrida e 
completaram o 
estudo foi feita a 
comparação 
entre os grupos 
de intervenção. 

Foi feita uma intervenção pós 
corrida de 20 minutos de 
massagem, compressão 
pneumática sequencial 
intermitente ou repouso 
supino. 

Sessões únicas de 20 
minutos de massagem e 
compressão pneumática 
sequencial intermitente 
fornecem algum benefício 
subjetivo imediato após a 
corrida, entretanto não há 
evidências de benefícios 
estendidos.  

Vorup et al. 
(2016) 

ECR 16 corredores de 
resistência do 
sexo masculino 
designados para 
um grupo de 
treinamento 
combinado de 
força e SE (CSS; 
n = 9) ou um 
grupo controle 
(CON; n = 7).  

Por 8 semanas, o CSS 
substituiu seu treinamento 
normal de intensidade 
moderada por SE e 
treinamento de força, bem 
como alta aeróbica e 
moderada treinamento de 
intensidade com uma redução 
no volume total de 58%, 
enquanto CON continuou seu 
treinamento normal. 

Adicionar treinamento de 
resistência de força e 
velocidade, juntamente 
com um volume de 
treinamento reduzido, 
pode melhorar a 
capacidade de exercício 
de curto prazo e induzir 
adaptações musculares 
relacionadas à 
capacidade anaeróbia em 
corredores treinados em 
endurance. 

Cmet: custo metabólico; ECR: ensaio clínico randomizado; IRRs: lesões relacionadas à corrida; SE: velocidade 
de resistência. 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2020). 

 

3.1 ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA EM CORREDORES 

 

Apesar da dificuldade de estabelecer a dimensão do problema, é preciso utilizar 

os relatos expostos na literatura sobre as proporções de lesões em corredores, para 

que essas informações possam ser usadas para avaliar os fatores de risco de 

populações específicas, podendo também ser utilizadas para desenvolver medidas 
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preventivas de acordo com a necessidade de cada população (KLUITENBERG et al., 

2015).  

Autores com o foco na prevenção e gerenciamento de lesões comuns 

relacionadas à corrida relatam que o conhecimento nesta área ainda é muito limitado, 

e que o uso de tratamento individualizado seria uma estratégia melhor se comparado 

à um programa de prevenção generalizado, justamente pela particularidade que seria 

aplicada diante dos diversos tipos de lesões (KOZINC; SARABON, 2017). 

 

3.1.1 Avaliação Fisioterapêutica em Corredores 

 

O papel do calçado no risco de lesões relacionadas à corrida foi fortemente 

enfatizado desde que o jogging se tornou popular na década de 1970, mas atualmente 

não há evidências de que os aperfeiçoamentos na tecnologia de tênis de corrida e a 

manifestação de novas ideias que surgem constantemente tenham ajudado a lidar 

com o percentual de lesões (MALISOUX et al., 2017). 

O estudo de Malisoux et al. (2016) mostrou que o risco geral de lesão foi menor 

entre os participantes que receberam sapatos de controle de movimento em 

comparação aos que receberam sapatos padrão, mas esse efeito positivo foi 

observado apenas em corredores com pés pronados, já entre os participantes que 

receberam sapatos padrão, a taxa na qual as lesões ocorreram foi significativamente 

maior no grupo de corredores com pés pronados em comparação com corredores com 

pés neutros. Em outro estudo deste autor (MALISOUX et al., 2016), constatou-se que, 

em geral, a queda do sapato não está associada ao risco de lesões, e que em 

corredores ocasionais, o risco de lesões foi menor entre aqueles que receberam 

versões de calçados de baixa queda, enquanto em corredores regulares, o risco de 

lesões foi maior entre aqueles que receberam versões de baixa queda. 

A literatura descreve também que o uso de órteses para os pés pode reduzir 

consideravelmente a pressão plantar em antepé de corredores, comparando o uso da 

órtese de amortecimento do antepé e órtese com uma almofada metatarsal, portanto, 

pôde-se perceber que a órtese de amortecimento do antepé mostrou um pico de 

pressão mais baixo no antepé em comparação com a órtese da almofada 

metatarsiana e a condição de controle. Esse fato corrobora com pesquisas anteriores, 

nas quais foi demonstrado que as palmilhas de amortecimento reduzem o pico de 
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pressão no antepé durante a caminhada e a corrida (HÄHNI; HIRSCHMÜLLER; 

BAUR, 2016). 

Aponta-se ainda, a transição para calçados mínimos como uma opção de 

conduta para a redução de lesões causadas pela corrida, por ser uma modalidade de 

calçados mais natural e, portanto, ter o diferencial perante aos tênis de corrida 

convencionais. Apesar disso, é necessária uma transição para esse tipo de calçado, 

que ao ser feita, exige atenção ao risco de lesão óssea no início desse período. Sendo 

assim, constata-se que as evidências do sucesso dessa transição na redução de 

lesões ainda apresentam-se limitadas, necessitando de mais estudos a respeito do 

tema (WARNE; GRUBER, 2017). 

Acredita-se que qualquer alteração biomecânica do sistema 

musculoesquelético, em especial do complexo pé-tornozelo, influência de forma 

ampla a funcionalidade do corredor, predispondo-o em maior ou menor grau a lesões, 

além da possibilidade de comprometer sua qualidade de vida (MATIAS et al., 2016). 

O ensaio clínico randomizado desses autores pretendeu mostrar que o protocolo 

proposto em seu estudo é uma abordagem inovadora e eficaz para diminuir a 

incidência de lesões, objetivando o retardo no tempo de ocorrência da primeira lesão, 

melhora na função do pé, aumento de força muscular e mudanças favoráveis na 

biomecânica da corrida.  

A análise de Mann et al. (2016), sugere que as medidas de pressão plantar 

estão mais diretamente relacionadas à patologias nos pés. No entanto, os estudos 

abordados na pesquisa são insuficientes para afirmar tal consideração. Não foi 

possível associar, de forma clara, os padrões de pressão plantar com as lesões 

relacionadas à corrida, apontando a necessidade de mais estudos padronizados a 

respeito do assunto, objetivando a análise biomecânica e a investigação da ligação 

entre os dois fatores.  

Em outro estudo, realizado por Sulowska et al. (2019), foi possível observar, na 

análise dos artigos incluídos na pesquisa, o impacto da posição do pé na ativação dos 

músculos isquiotibiais mediais e laterais. A supinação ativa do pé aumentava a 

atividade do bíceps femoral durante exercícios de membros inferiores (flexão e 

extensão do joelho com resistência), enquanto a pronação ativa do pé ativava 

seletivamente os músculos semitendíneo e semimembranoso. Os pesquisadores 
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recomendaram a aplicação desses resultados no treinamento e tratamento do 

desequilíbrio entre os músculos isquiotibiais medial e lateral. 

Outro ponto que vem sendo estudado refere-se às roupas de compressão, que 

tornaram-se proeminentes na corrida nos últimos anos com o duplo objetivo de reduzir 

lesões musculares induzidas por exercício e promovendo o desempenho na corrida. 

É sugerido que a compressão pode funcionar terapeuticamente diminuindo o edema, 

a inflamação e a sensibilidade à dor, enquanto promove a dissipação de citocinas 

circulatórias pós exercício (GELDENHUYS; SWART; BOSCH, 2019).  

No estudo desses autores, pôde-se concluir que as medidas da circunferência 

do tornozelo do grupo experimental aumentaram significativamente menos 

imediatamente após a corrida e até 2 dias depois, se comparado ao grupo controle. 

Não foram detectadas outras alterações estatisticamente significativas nas 

circunferências da panturrilha, na arquitetura muscular ou no desempenho da corrida. 

No que se refere à dor (utilizando o questionário da Escala Visual Analógica), 

paradoxalmente, os escores foram menores no grupo controle.  

Segundo Engel, Holmberg e Sperlich (2016), ao usar roupas de compressão, 

os corredores podem melhorar ligeiramente as variáveis relacionadas ao desempenho 

de resistência, devido a melhorias na economia de corrida, variáveis biomecânicas, 

percepção e temperatura muscular. Eles também devem se beneficiar da redução da 

dor, dos danos e da inflamação musculares.  

Em contrapartida, Areces et al. (2015), em sua pesquisa com corredores de 

maratona, apontaram a ausência de benefícios fisiológicos significativos do uso de 

meias de compressão durante a maratona. No entanto, o uso de vestimentas 

compressivas durante e após uma maratona pode melhorar as sensações de 

recuperação muscular, apesar de afetar minimamente os marcadores fisiológicos e 

objetivos de lesão muscular. 

Com outro foco de pesquisa, investigadores estudaram a relação entre a 

biomecânica e as lesões relacionadas à corrida. Entre os diferentes fatores de risco 

biomecânicos, como a magnitude dos picos de força de reação do solo, um alto nível 

de carregamento vertical foi relatado como associado a muitas condições lesivas em 

corredores. Em seu estudo, Chan et al. (2018) demonstraram que um programa de 

retreinamento de marcha de 2 semanas é eficaz na redução da carga de impacto em 
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corredores novatos. Mais importante, a ocorrência de lesão é 62% menor após 2 

semanas de modificação da marcha em corrida. 

Segundo Ahamed et al. (2019), 2-4 execuções são necessárias para definir um 

padrão de corrida estável para análise univariada, e 4-5 dias para a análise 

multivariada em todas as condições de inclinação, esse tipo de estudo pode somar na 

prevenção de lesões, alterando gradualmente qualquer uma das medidas 

biomecânicas univariadas e comparando essas mudanças a uma medida de linha de 

base estável até que caiam em 5% da função de probabilidade pré lesão do atleta. 

Erros de treinamento são reconhecidos como um fator de risco para lesões 

relacionadas à corrida e, a fim de desenvolver cronogramas de corrida com um risco 

minimizado de lesão, faz-se necessário um melhor entendimento da influência das 

diferentes variáveis de treinamento no risco de lesões.  

O ensaio clínico randomizado realizado por Ramskov et al. (2016), demonstrou 

que, comparando um cronograma de corrida que incide na intensidade da corrida com 

um cronograma de corrida que foca no volume de corrida, investigando a diferença de 

risco entre as duas variáveis de treinamento, é previsto uma incidência de lesões de 

20% nos corredores com foco no volume e uma incidência de lesões de 35% em 

corredores com foco na intensidade.  

Em outro estudo dos mesmos autores (RAMSKOV et al., 2018), também 

testando um cronograma relacionando à intensidade e volume, investigando se 

haveria diferença entre eles na sustentação da síndrome da dor patelofemoral, 

síndrome da banda iliotibial e tendinopatia patelar, foi verificado a inexistência de 

diferença no risco das hipotéticas lesões relacionadas à corrida, com intensidade e 

volume específico entre os dois programas focados na progressão da intensidade ou 

do volume da corrida. 

Para Malisoux et al. (2015), o volume da corrida semanal <2h, e a frequência 

da sessão semanal <2 foram associados ao aumento da taxa de lesão. Foi encontrado 

também uma correlação negativa entre o índice de massa corporal e o volume 

semanal, portanto, o efeito da carga de treinamento de um corredor nas lesões 

relacionadas à corrida é influenciado pelo índice de massa corporal e lesão prévia.  

Já para Damsted et al. (2018), em quatro dos três artigos incluídos em sua 

pesquisa, foi encontrado um risco aumentado de desenvolvimento de lesão após um 

aumento repentino na distância de corrida entre duas semanas, ou uma mudança 
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recente não específica em uma ou mais das variáveis de treinamento, sendo elas: 

velocidade, distância, volume ou frequência no desenvolvimento da corrida. 

Outra análise é exposta por Baumgartner et al. (2019), referindo-se ao 

retreinamento da taxa de passada de corrida supervisionada, sugestionando sua 

eficácia no ambiente clínico. Em estudos, foi encontrado um feedback em tempo real, 

auditivo supervisionado e/ou visual satisfatório na modificação da taxa de passada e 

cinemática associada com lesões relacionadas à corrida.  

O ensaio randomizado desse autor, concluiu que um programa de treinamento 

doméstico de 6 semanas usando um relógio e podômetro pode aumentar a taxa de 

passada de corrida preferida em 5% a 10% em corredores com uma taxa de passada 

de 85 ou menos. Esse retreinamento da marcha pode ser aplicado em corredores 

recreativos ao projetar programas de prevenção e reabilitação de lesões.  

Na pesquisa de Schubert, Kempf e Heiderscheit (2014), concluiu-se, com base 

nos artigos estudados, que o aumento da taxa de passada (diminuição do 

comprimento da passada) afeta o pico de impacto, a cinemática e a cinética e, 

portanto, pode ser considerado um mecanismo para influenciar o risco de lesão e a 

recuperação de um corredor. Notadamente, as semelhanças são vistas em todos os 

estudos, com diminuição da excursão vertical do centro de massa, GRF (forças de 

reação do solo), choque de impacto e atenuação, e energia absorvida no quadril, 

joelho e tornozelo conforme a taxa de passo é aumentada ou o comprimento do passo 

é diminuído a uma velocidade constante. Além disso, alguns estudos mostraram 

mudanças nas forças de reação axial na coluna lombar e diferenças na velocidade 

angular entre o joelho e o retropé. A mudança mínima na frequência do passo 

necessária para observar a mudança biomecânica foi de 10% na maioria dos casos; 

no entanto, as mudanças foram observadas com um aumento de apenas 5% na taxa 

de passos. 

 

3.1.2 Prevenção de Lesões em Corredores  

 

Diversos estudos objetivaram identificar fatores de risco para lesões 

relacionadas à corrida, com o intuito de preveni-las. Esses estudos identificaram uma 

variedade de fatores de risco, incluindo excesso de peso, distância de corrida semanal 
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elevada, cadência de corrida baixa e corrida com tênis desgastados. Porém, os fatores 

de risco para lesões não se mostram iguais entre os estudos (FOKKEMA et al., 2019). 

Esse mesmo autor realizou um ensaio clínico, que constatou que um programa 

online multifatorial de prevenção de lesões oferecido à corredores recreativos que se 

inscreveram em um evento de corrida foi ineficaz na prevenção de lesões 

relacionadas à corrida, esse fato pode estar associado à maneira com que as 

informações sobre prevenção de lesões foram expostas aos corredores. Além do fato 

de que corredores que sofreram lesões prévias tiveram chance maior de desenvolver 

novas lesões.  

Segundo Yamato, Saragiotto e Lopes (2015), uma definição consensual de 

lesões relacionadas à corrida pode contribuir para reduzir as grandes variações 

observadas nas taxas de lesões relatadas, pelo fato de poder uniformizar os estudos 

referentes à esse tema. Essa padronização também pode contribuir para a eficácia de 

programas de prevenção de lesões. 

Para Lauersen, Bertelsen e Andersen (2014), em sua revisão sistemática, 

analisando ensaios clínicos randomizados, concluíram que estimativas favoráveis 

foram obtidas para todas as medidas de prevenção de lesões, exceto para 

alongamento. O treinamento de força reduziu as lesões esportivas para menos de 1/3, 

e as lesões por uso excessivo tem a possibilidade de serem reduzidas quase pela 

metade. 

Na contramão, o ensaio clínico randomizado de Hespanhol Junior, Mechelen e 

Verhagen (2018), que também realizou um aconselhamento online para corredores 

de trilha, constatou-se que o aconselhamento personalizado foi eficaz na prevenção 

de lesões relacionadas à corrida entre os participantes do estudo, sendo que os 

participantes do grupo de intervenção tiveram 13% menos lesões se comparado ao 

grupo controle, após 6 meses de acompanhamento. 

No que diz respeitos às lesões por uso excessivo dos membros inferiores, 

verifica-se que são comumente identificadas em corredores, principalmente naqueles 

sem experiência. Portanto, torna-se indicado o treinamento de força para o auxílio na 

redução dessa incidência de lesões. No ensaio randomizado de Toresdahl et al. 

(2020), feito com maratonistas, foi aplicado um programa de fortalecimento de 10 

minutos, 3 vezes por semana, com instruções escritas e em vídeo, não diminuiu a 

incidência de lesões por uso excessivo, resultando na não conclusão da maratona. 
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Já para Vorup et al. (2016), adicionar o treinamento de resistência de força e 

velocidade, associado à um volume de treinamento reduzido, pode melhorar a 

capacidade de exercício de curto prazo e induzir adaptações musculares relacionadas 

à capacidade anaeróbia em corredores treinados em endurance. 

Por outro lado, o estudo de Damasceno et al. (2015) sugeriu que um programa 

de treinamento de força oferece um estímulo potente para neutralizar a fadiga durante 

as últimas etapas de uma corrida de corrida de 10 km, resultando em um melhor 

desempenho geral da corrida.  

Esse fato pode ser atribuído à melhora da capacidade de produção de força 

dos flexores plantares do tornozelo, quadríceps, isquiotibiais e músculos glúteos. 

Esses músculos sustentam e impulsionam o centro de massa e aceleram a perna 

durante a corrida. Apesar das conclusões, não há evidências que comprovem que 

essas adaptações sejam transferidas dos exercícios de força para a corrida 

(TROWELL et al., 2020). 

Beattie et al. (2014) corroboram com essa ideia, já que em sua pesquisa, 

mostrou que a adição do treinamento de força no programa de um atleta de resistência 

melhora a economia, potência muscular e desempenho. Ainda afirma que a 

administração de programas de força apropriados é crucial para a eficácia dos 

resultados esperados, e que deve ser feito durante um período de intervenção à longo 

prazo (> 6 meses), com treinamento ≥6 horas semanais. 

 

3.1.3 Tratamento de lesões em corredores 

 

A massagem está entre as modalidades de recuperação mais comuns. Foi 

relatado que a massagem pós exercício aumenta a recuperação muscular, diminui a 

dor muscular de início tardio e reduz o edema no membro exercitado. A compressão 

pneumática sequencial intermitente, historicamente usada para a prevenção pós 

cirúrgica de estase venosa, agora faz parte da rotina de atletas (HOFFMAN et al., 

2016).  

No estudo desses mesmos autores, constatou-se que a massagem após a 

corrida e a compressão pneumática sequencial intermitente proporcionaram 

benefícios subjetivos imediatos. Entretanto, não houve evidência de que tais 
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tratamentos forneceram benefícios subjetivos ou funcionais estendidos nos 7 dias 

após a corrida. 

Já na pesquisa de Bender et al. (2019) dois grupos foram comparados, um 

recebeu 10 minutos de massagem no quadríceps com o objetivo de recuperação após 

a prática esportiva, e o grupo controle recebeu uma mobilização articular simulada. 

Com isso, verificaram que a massagem terapêutica foi eficaz na redução da 

intensidade da dor de corredores se comparada à técnica simulada, mas a 

significância do efeito foi pequena. Não houve efeitos significativos na percepção de 

fadiga, flexibilidade, força ou desempenho de salto. 

Davis, Alabed e Chico (2020), também examinaram os efeitos da massagem 

no desempenho esportivo e recuperação, e não encontraram nenhuma evidência 

empírica conclusiva para benefícios no desempenho da atividade esportiva, pois não 

encontraram indicativo de melhora nas medidas de desempenho (força, salto, corrida 

ou resistência).  

Além disso, constataram uma pequena melhora na flexibilidade, mas esse fato 

foi pautado por apenas um estudo, portanto, atletas que necessitam de flexibilidade 

podem se beneficiar da massagem com base nessas descobertas, embora mais 

pesquisas em esportes específicos sejam necessárias para confirmar essa questão. 

Também identificaram que a massagem teve efeito positivo na melhora da dor 

muscular de início tardio, embora novamente, esses estudos tenham sido conduzidos 

por um único autor. Sendo assim, sugere-se que os esportes com maior probabilidade 

de induzir a dor muscular de início tardio têm mais a ganhar com a inclusão da 

massagem.  

Com relação à compressão pneumática, Winke e Williamson (2018), 

concluíram em seu estudo que se comparado à roupas de compressão, a utilização 

de compressão pneumática se mostrou mais eficaz na diminuição de edema e dor 

subjetiva, utilizado para tratar dor muscular de início tardio. É importante ressaltar que 

o estudo foi realizado nos membros superiores, e que a falta de resultados 

significativos em pesquisas anteriores pode ser devido à forma como a compressão 

pneumática foi usada, mais comumente para um único tratamento com duração de 20 

a 60 minutos, enquanto que nesse estudo os tratamentos ocorreram diariamente. 

Heapy et al. (2018) confirmam em seu estudo o mesmo que Hoffman et al., que 

após um esforço de corrida prolongado, os tratamentos com terapia manual ou 
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compressão pneumática intermitente forneceram algum benefício subjetivo imediato 

na melhoria da fadiga muscular, bem como na dor, mas não foram encontradas 

evidências de benefícios prolongados ou recuperação funcional melhorada. 

No que se refere ao treinamento de Pilates, pode-se observar que tem sido 

amplamente utilizado para fortalecer os músculos do tronco, membros superiores e 

inferiores. Esse fortalecimento melhora o padrão de ativação dos músculos, o que 

proporciona articulações mais estáveis, e consequentemente podem levar à 

diminuição do custo metabólico e a um melhor desempenho de corrida (FINATTO et 

al., 2018). 

Em seu estudo, verificaram que o desempenho na corrida de longa distância é 

aprimorado após um programa de treinamento de Pilates de 12 semanas. As 

melhorias no desempenho são acompanhadas por uma redução crítica no custo 

metabólico e na ativação dos músculos do tronco. Isso sugere que os corredores são 

capazes de transferir ganhos efetivos de um método de treinamento de força central 

para o movimento de corrida. 

Rodríguez et al. (2019) concluiram em sua análise que o Pilates é um exercício 

alternativo para melhorar os valores de volume de oxigênio máximo. Além disso, 

benefícios mais significativos do Pilates na aptidão cardiorrespiratória (ACR) foram 

alcançados quando outras atividades, como a corrida, foram incluídas, e isso pode ser 

explicado por meio de uma relação sinérgica entre esses métodos de treinamento. A 

estimulação neuromuscular alcançada durante o Pilates pode ser de intensidade 

suficiente para melhorar a ACR, e consequentemente age de forma benéfica no 

volume de oxigênio máximo. Assim, parece que os exercícios de Pilates englobam um 

componente mente-corpo que provoca um impacto positivo em diferentes populações, 

já que se baseia em seis princípios fundamentais: concentração, controle, precisão, 

fluxo, respiração e centro de força, tornando-se um método bastante completo. 

 

4 CONCLUSÃO  

 

No decorrer dessa pesquisa, e mesmo com o aumento da prática esportiva da 

corrida, constatamos que ainda há uma escassez de estudos científicos referentes ao 

tema abordado na atual revisão, além da ausência da citação explícita da fisioterapia 

ou do papel do fisioterapeuta. Por essa razão, apontamos a necessidade dessa 
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inserção em estudos futuros, para que a identificação da função da fisioterapia seja 

facilmente percebida. A maioria dos artigos encontrados descrevem intervenções 

preventivas, portanto, essa estratégia se torna o foco principal das pesquisas 

encontradas.  

O público de corredores cresce e ganha cada vez mais espaço dentro da rotina 

de profissionais que trabalham com fisioterapia esportiva, por isso destacamos a 

relevância dos resultados encontrados nesta pesquisa, para que a atuação do 

profissional fisioterapeuta seja mais embasada e abrangente. Nesse sentido, e 

observando esses fatores, é importante a busca por evidências científicas; 

acreditamos ainda que estudos como este nos apontem a necessidade da união de 

profissionais da fisioterapia e de outras áreas da saúde como a educação física e a 

medicina, para promover estratégias de divulgação da atuação dessas áreas no 

âmbito esportivo, visando a promoção de saúde dos corredores. 
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AGROTÓXICOS E SEUS EFEITOS NA SAÚDE 

 

Juliane Stoeberl33 
Renata Campos34 

 

RESUMO 

Introdução: Os agrotóxicos são produtos químicos utilizados no setor agrícola para o 
combate e controle de pragas que atingem as lavouras. Seu uso intenso pode causar 
problemas para o meio ambiente e para a saúde com as intoxicações que ocorrem 
pelo uso incorreto do EPI e das doses recomendadas e por serem armazenados em 
ambientes inapropriados. Objetivo: identificar os efeitos dos agrotóxicos na função 
respiratória e neurológica e possíveis terapêuticas que possam reverter os efeitos 
prejudiciais. Metodologia: Foram selecionados para o estudo 37 artigos das bases 
de dados PEDro, PubMed e Scielo, sendo 15 artigos para os resultados, em sua 
grande maioria, ensaios clínicos randomizados e 22 artigos para discussão e 
introdução. O recorte temporal para inclusão dos artigos foi dos últimos 5 anos (2014 
a 2020). Resultados e discussão: Dentre os efeitos na saúde causados pelos 
agrotóxicos, cita-se problemas respiratórios como asma, dispneia e tosse, efeitos 
dérmicos como pele seca, além de manifestações neurológicas como delirium, 
parestesia e a associação da doença de Parkinson. A fisioterapia tem um papel muito 
importante nos casos de intoxicação, pois identifica a sintomatologia apresentada 
pelos pacientes e também direciona para a conduta a ser tomada, além de realizar o 
suporte ventilatório em casos mais graves. Conclusão: O estudo conclui que as 
exposições agudas ou crônicas aos agrotóxicos podem trazem inúmeros prejuízos a 
saúde e que existem terapêuticas apropriadas para cada caso.   

 

Palavras-Chave: Pesticidas. Adulto. Doenças Respiratórias. Intoxicação por 
Organofosfatos. Doença de Parkinson. Terapia Medicamentosa. 

 

ABSTRACT 

Introduction: Pesticides are chemicals used in the agricultural sector to combat and 
control pests that affect crops. Its intense use can cause problems for the environment 
and health, and intoxications occur due to the incorrect use of PPE and the 
recommended doses and because they are stored in inappropriate environments. 
Objective: to identify the health effects caused by pesticides and possible substances 
that can reverse the harmful effects. Methodology: 37 articles from the PEDro, 
PubMed and Scielo databases were selected for the study, with 15 articles for the 
results, mostly, randomized clinical trials and 22 articles for discussion and 
introduction. The time frame for inclusion of articles was from the last 5 years (2014 to 
2020). Results and discussion: Among the health effects caused by pesticides, we 
can mention in this review respiratory problems such as asthma, dyspnea and cough, 
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dermal effects such as dry skin, in addition to neurological manifestations such as 
delirium, paresthesia and the association of Parkinson's disease. Physiotherapy has a 
very important role because it identifies the symptoms presented by the patients and 
also directs the conduct to be taken, in addition to providing ventilatory support in more 
severe cases. Conclusion: The study concludes that acute or chronic exposures to 
pesticides can cause numerous health damage and that several medications are used 
to treat poisonings. 

 
Keywords: Pesticides. Adult. Respiratory diseases. Organophosphate Poisoning. 
Parkinson's disease. Drug Therapy. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A utilização em massa de agrotóxicos na agricultura se iniciou na década de 

50, nos Estados Unidos, com a chamada 'Revolução Verde', com o intuito de 

modernizar a agricultura e aumentar sua produtividade. No Brasil, esse movimento 

chega no ano de 1960 e, com a implantação do Programa Nacional de Defensivos 

Agrícolas (PNDA), ganha impulso na década de 70. O programa vinculava a utilização 

dessas substâncias à concessão de créditos agrícolas, sendo o Estado um dos 

principais incentivadores dessa prática (LOPES; ALBUQUERQUE, 2018). 

O termo agrotóxico passou a ser adotado no Brasil a partir da Lei Federal nº 

7.802, de 1989, regulamentada pelo Decreto nº 4.074, de 2002, e traz o seguinte 

conceito: 

 

Essas substâncias são os produtos e os agentes de processos físicos, 
químicos ou biológicos, destinados ao uso nos setores de produção, no 
armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na 
proteção de florestas, nativas ou implantadas, e de outros ecossistemas e 
também de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja 
alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação 
danosa de seres vivos considerados nocivos (CARNEIRO et al., 2015). 

 

No entanto, a evolução desse modelo agrícola até os tempos atuais tem sido 

responsável por impactos e danos ao meio ambiente e à saúde pública. Quando 

utilizados, os agrotóxicos podem facilmente se desviar da sua finalidade primária de 

combate às espécies-alvo, também conhecidas como “pragas”. A toxicidade destes 

produtos está diretamente relacionada com os efeitos não desejáveis observados em 

outros organismos vivos, comunidades, ecossistemas e com a contaminação dos 

principais compartimentos ambientais: água, solo e ar. Os agrotóxicos se propagam 

facilmente no meio ambiente, sendo capazes de atingir a atmosfera e contaminar as 
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imediações do local de aplicação graças a seu potencial de volatilização a partir do 

solo, água e superfície vegetal (SOUZA et al., 2017). 

De forma geral, as intoxicações por agrotóxicos são condicionadas a 

composição química, mecanismo de ação e princípio ativo do produto utilizado, ao 

tipo e intensidade da exposição, ao uso inadequado e à falta de utilização de 

equipamentos de proteção individual (EPIs) (CORCINO et al., 2019). Os efeitos 

agudos aparecem logo após o contato do trabalhador com o agrotóxico e em até 24 

horas, apresentando características definidas. Os efeitos crônicos são percebidos em 

questão de semanas, meses ou anos após o contato com esses produtos 

(VASCONCELLOS et al., 2019). 

Os impactos na saúde pública do uso intensivo de agrotóxicos são amplos 

porque atingem vastos territórios e envolvem diferentes grupos populacionais, como 

trabalhadores em diversos ramos de atividades, moradores nos arredores de fábricas 

e fazendas, além de todos nós, consumidores, que consumimos alimentos 

contaminados (CARNEIRO et al., 2015). 

Por longa data inúmeros estudos relacionam agravos à saúde humana com a 

exposição prolongada aos agrotóxicos, entre os quais, o câncer, as doenças 

neurológicas, hepáticas, renais, respiratórias, imunológicas e endócrinas, as 

alterações mutagênicas, teratogênicas e genotóxicas (MURAKAMI et al., 2017). Por 

este motivo o objetivo deste estudo é identificar os efeitos dos agrotóxicos na função 

respiratória e neurológica e possíveis terapêuticas que possam reverter os efeitos 

prejudiciais. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

Para esta revisão sistemática foram utilizadas as seguintes bases de dados: 

PubMed, Scielo e PEDro, e os critérios de inclusão contaram com ensaios clínicos 

randomizados (ECR), revista com Qualis ≥ B2, fator de impacto ≥ 1, acesso gratuito 

aos artigos e base de dados públicas. Os critérios de exclusão foram pontuação 

inferior a 3 na escala de Jadad que deveriam apresentar descrição de randomização, 

descrição dos vendamentos e das perdas de seguimento, e na escala Pedro 

pontuação inferior a 6 para os ECR. As buscas foram realizadas entre os anos de 

2014 a 2020 utilizando os seguintes descritores, de acordo com o Decs, para a 
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pesquisa na base de dados Scielo: pesticidas and adultos, pesticidas and doenças 

respiratórias, pesticidas and fisioterapia, pesticidas and tratamento farmacológico, 

pesticidas and doença de Parkinson e intoxicação por organofosfatos. E para as bases 

de dados PubMed e PEDro: pesticides and adults, pesticides and respiratory diseases, 

pesticides and physiotherapy, pesticides and drug therapy, pesticides and Parkinson 

disease and organophosphate poisoning. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Para esse estudo foram identificadas 68 produções científicas sendo que 38 

foram incluídos e 30 foram excluídos por não apresentarem os critérios do estudo 

(fluxograma 01). Destes 30 artigos excluídos, 7 apresentaram pontuação abaixo de 

escala de Jadad, 3 possuíam fator de impacto abaixo de 1, 12 não tinham relação com 

o tema do estudo e 8 foram selecionados para o estudo, mas não foram utilizados pois 

em uma análise mais minuciosa não houve relação direta com o assunto. 

 

Fluxograma 1 – Artigos incluídos e excluídos de acordo com a base de dados. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

Pedro (n=1)

Incluídos: 1

Excluídos: 0

Pubmed(n=53)

Incluídos: 30 artigos

Excluídos: 23

n= 6 menor que 03 na 
pontuação da escala de 

Jadad

n=9 não tinham relação 
com o estudo

n= 1 revista com FI 
menor que 1

n= 7 foram selecionados 
mas não utilizados

Scielo(n=13)

Incluídos: 6 artigos 

Excluídos: 7

n= 1 menor que 03 na 
pontuação da escala de 

Jadad

n=3 não tinham relação 
com o estudo

n= 2 revista com FI 
menor que 1

n= 1 foram selecionados 
mas não utilizados
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O gráfico 01 apresenta o quantitativo de artigos por ano que foram incluídos 

neste estudo e observa-se que o ano de 2016 concentra a maior quantidade de 

artigos. 

 

Gráfico 1 – Artigos selecionados para compor os resultados 

 
Fonte: As autoras (2020). 

 

Em relação ao tipo de artigo incluído, segue a tabela 01 em que consta os 15 

artigos selecionados para os resultados. As principais características de cada artigo 

seguem no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Principais características de cada artigo 

AUTOR TIPO DE 
ESTUDO 

ANO AMOSTRA VARIÁVEIS 
AVALIADAS 

PRINCIPAIS 
RESULTADOS 

Syed et al., ECR 2015 GC (n = 50) 
pacientes 
receberam solução 
salina IV. 
GI (n= 50) 
pacientes 
receberam 
Pralidoxima 
conforme as 
indicações da OMS 
- 30 mg/kg ao longo 
de 30 min seguido 
de infusão contínua 
de 8 mg/kg/h por 
um máximo de 7 
dias, presumindo 
que este seria o 
período máximo de 
inibição ativa da 
AChE na maioria 
dos pacientes, ou 

Avaliar a eficácia 
da Pralidoxima no 
tratamento de 
pacientes 
intoxicados pelo 
organofosforados 

A adição de 
Pralidoxima 
recomendada pela 
OMS não oferece 
nenhum benefício 
aos pacientes 
intoxicados pelo 
organofosforados.  
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AUTOR TIPO DE 
ESTUDO 

ANO AMOSTRA VARIÁVEIS 
AVALIADAS 

PRINCIPAIS 
RESULTADOS 

até a melhora 
clínica. 
Ambos os pacientes 
receberam 
tratamento de rotina 
para 
organofosforados, 
que incluía 
descontaminação e 
ressuscitação para 
a via aérea, 
respiração e 
circulação. A 
atropina foi 
administrada em 
bolus IV de 2-3 mg, 
e a dose foi 
dobrada a cada 5 
min até a 
atropinização. 
Posteriormente, a 
atropina continuou 
como uma infusão à 
razão de 20-80 
μg/kg/min e foi 
titulada para as 
doses finais de 
terapia com 
atropina. A atropina 
foi retirada 
lentamente durante 
um período de 3-5 
dias.  

El-Ebiary et 

al., 
 
 

ECR 2016 GC (n=15) 
pacientes com 
intoxicação aguda 
por organofosforado 
receberam 
tratamento 
convencional que 
incluía 
ressuscitação, 
descontaminação e 
administração de 
atropina e 
obidoxima. 
GI (n=15) pacientes 
com intoxicação 
aguda por 
organofosforado 
receberam 
tratamento 
convencional mais 
uma dose de 600 
mg de N-
acetilcisteína via 

Avaliar a eficácia 
da  
N-acetilcisteína 
no tratamento de 
pacientes com 
intoxicação aguda 
pelo 
organofosforado. 
 

A N-acetilcisteína 
pode ser usada no 
tratamento em 
pacientes com 
envenenamento 
agudo por 
organofosforado, 
sem grandes 
efeitos adversos.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=El-Ebiary+AA&cauthor_id=26786042
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AUTOR TIPO DE 
ESTUDO 

ANO AMOSTRA VARIÁVEIS 
AVALIADAS 

PRINCIPAIS 
RESULTADOS 

oral, três vezes ao 
dia durante 3 dias. 

Ibeneme et 
al., 
 
 

Caso 
Controle 
 

2016 GC (n=15) 
comerciantes que 
trabalham em 
armazéns abertos. 
GI (n=35) 
comerciantes que 
trabalham em 
armazéns de 
alimentos fechados.  
Os dois grupos 
foram submetidos a 
uma entrevista e o 
teste de 
espirometria. 

Avaliar as 
reações alérgicas 
e 
comprometimento 
cardiopulmonar 
em comerciantes 
que trabalham em 
armazéns. 

Houve evidencias 
do 
comprometimento 
respiratório 
(principalmente 
tosse), arritmias e 
respostas alérgicas 
em trabalhadores 
que operam em 
armazéns 
fechados, pois não 
possuem janelas 
ou ventiladores, 
isso ocorre para 
impedir a entrada 
de pragas e 
roedores. 

Kofod et al., 
 
 
 

ECR 2016 GC (n=21) 
agricultores 
participaram de 
duas sessões de 
pulverização 
utilizando o 
biopesticida 
Multineem, com 
duração em média 
de 2h e intervalo de 
7 dias. 
GI (n=21) 
agricultores 
participaram de 
duas sessões de 
pulverização 
utilizando 50% de 
clorpirifós 
(organofosforado) 
mais 5% de 
cipermetrina 
(piretróide) com 
duração em média 
de 2h e intervalo de 
7 dias. 

Avaliar os 
sintomas auto 
relatados após 
intoxicação aguda 
por 
organofosforados. 

Houve uma grande 
presença de 
sintomas auto 
relatados dos 
agricultores após 
exposição ao 
organofosfato 
porem esses 
sintomas não estão 
relacionados ao 
envenenamento. 
 

Lin et al., 
 
 

ECR 2016 GC (n=24) 
pacientes com 
intoxicação aguda 
por organofosfato 
foram medicados 
com Pralidoxima 
recomendado pela 
OMS, 500mg/h. 
GI (n= 22) 
pacientes com 
intoxicação aguda 
por organofosfato 
foram medicados 

Avaliar a 
efetividade de um 
novo tratamento 
farmacêutico de 
Pralidoxima 
(PAM) 
baseado na 
APACHE II e 
alterações na 
atividade BuChE. 

O uso de 
Pralidoxima (PAM) 
pode ser utilizado 
na intoxicação 
aguda do paciente.  
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AUTOR TIPO DE 
ESTUDO 

ANO AMOSTRA VARIÁVEIS 
AVALIADAS 

PRINCIPAIS 
RESULTADOS 

conforme o escore 
da APACHE II. 

Monti et al., ECR 2016 GC (n=11) 
pacientes com DP 
permaneceram na 
lista de espera e só 
continuaram com 
seu tratamento 
habitual. 
GI (n= 12) 
pacientes com DP 
receberam 600 mg 
N-acetilcisteína 2 
vezes ao dia, além 
de continuaram com 
seus respectivos 
tratamentos. 

Avaliar os efeitos 
da N- 
acetilcisteína 
(NAC) na Doença 
de Parkinson. 

A N-acetilcisteína 
pode atuar 
positivamente na 
Doença de 
Parkinson. 

Reji et al., ECR 2016 GI (n=32) pacientes 
hospitalizados após 
intoxicação por 
organofosfato 
receberam 
tratamento que 
incluía doses de 
atropina e cuidados 
de suporte como 
ventilação mecânica 
e inotrópicos. 

Descrever as 
manifestações 
extrapiramidais 
em pacientes 
intoxicados por 
organofosfato. 

As manifestações 
extrapiramidais 
apresentadas 
pelos pacientes 
foram relacionadas 
com o tempo de 
ventilação e 
hospitalização. 

Vijayakumar 
et al., 

ECR 2016 GC (n=30) 
pacientes 
receberam placebo 
as 21h todos os 
dias durante a 
permanência na 
UTI. 
GI (n =26) 
pacientes 
receberam 3mg de 
melatonina as 21h 
todos os dias 
durante a 
permanência na 
UTI. 
Todos os pacientes 
receberam 
tratamento padrão 
que incluía injeção 
intravenosa de 
atropina que foi 
administrada em 
bolus de 2 mg, até 
que os sinais de 
atropinização 
fossem alcançados 
(frequência 
cardíaca> 80 
batimentos / min, 

Avaliar a eficácia 
da melatonina em 
pacientes com 
delirium. 

A melatonina reduz 
a duração e a 
prevalência do 
delirium em 
pacientes 
intoxicados por 
pesticidas. 
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AUTOR TIPO DE 
ESTUDO 

ANO AMOSTRA VARIÁVEIS 
AVALIADAS 

PRINCIPAIS 
RESULTADOS 

pressão arterial 
sistólica> 90 mm de 
Hg, ressecamento 
das secreções orais 
e 
traqueobrônquicas) 
e então foi seguido 
por uma infusão 
titulada para manter 
a frequência 
cardíaca de 80-100 
/ min. Pralidoxima 
injetável (P2AM) IV 
30 mg / kg foi 
administrada como 
dose de ataque, 
seguida por infusão 
de 8-10 mg / kg / h 
durante 48 h. 

Hoppin et 
al., 
 
 

Transversal 
 
 

2017 n=22.134 
agricultores 
masculinos foram 
submetidos a um 
questionário 
contendo 
informações sobre a 
atividade agrícola, 
uso de pesticidas e 
condições médicas 
sendo realizado 
entre 2005 e 2010. 

Avaliar a 
associação de 78 
pesticidas entre 
agricultores 
masculinos com 
chiado alérgico e 
não alérgico. 

No total 29 
pesticidas tiveram 
alguma associação 
com pelo menos 
um tipo de sibilo, 
19 foram 
associados ao 
sibilo alérgico, 21 
foram associados a 
sibilos não 
alérgico, e 11 
pesticidas foram 
associados com os 
dois. A grande 
maioria dos 
pesticidas 
utilizados resultam 
em sintomas 
respiratórios. 

Pearson et 
al., 
 
 
 

ECR 2017 GC (n=90) aldeias 
rurais (20.043 
famílias) receberam 
um container sem 
chave para 
armazenamento de 
pesticidas. 
GI (n= 90) aldeias 
rurais (21.425 
famílias) receberam 
um container com 
chave para 
armazenamento de 
pesticidas. 
O estudo foi 
realizado entre 
31/12/2010 e 
02/02/2013. 

Testar a eficácia 
de recipientes 
domésticos com 
chave para 
prevenção do 
envenenamento 
por pesticidas. 

Não foram 
encontradas 
evidências de que 
o armazenamento 
correto reduz o 
envenenamento 
por 
pesticidas. Outra 
abordagem, como 
a não utilização de 
pesticidas 
altamente 
perigosos será 
mais eficaz para a 
prevenção do 
suicídio e 
intoxicações na 
Ásia rural. 
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AUTOR TIPO DE 
ESTUDO 

ANO AMOSTRA VARIÁVEIS 
AVALIADAS 

PRINCIPAIS 
RESULTADOS 

Buralli et al., 
 
 

Grupo 
Controle 
 
 
 

2018 GC (n=34) 
familiares que 
moravam na 
mesma casa que 
ajudavam na 
agricultura familiar.  
GI (n=48) 
trabalhadores rurais 
brasileiros. 
O estudo teve duas 
etapas: 1ª durante a 
safra (julho e agosto 
de 2014), foram 
realizadas 
entrevistas sobre 
características 
sociodemográficas, 
informações clínicas 
e um histórico sobre 
a exposição a 
pesticidas, também 
foram coletados 
biomarcadores para 
análise e avaliação 
respiratória. 
2ª durante o 
período de 
entressafra (janeiro 
de 2015), todos os 
participantes foram 
submetidos 
novamente à 
avaliação 
respiratória para 
comparar períodos 
de exposição mais 
alto e mais baixo. 

Avaliar se a 
exposição a 
pesticidas tem 
relação com 
doenças 
respiratórias e 
comprometimento 
pulmonar em 
trabalhadores 
rurais no Brasil. 

A exposição aos 
pesticidas está 
associada a 
doenças 
respiratórias e 
comprometimento 
pulmonar. 

Curl et al., 
 
 
 

ECR 2019 GC (n=10) 
gestantes 
receberam 
semanalmente 
durantes 24 
semanas produtos 
orgânicos (frutas e 
legumes).   
GI (n=10) gestantes 
receberam 
semanalmente 
durante 24 
semanas produtos 
convencionais 
(frutas e legumes). 

Avaliar a 
intensidade das 
concentrações de 
biomarcadores de 
pesticidas 
associados a uma 
frequência do 
consumo de 
alimentos 
orgânicos. 

Produtos orgânicos 
pode ser uma 
estratégia eficaz 
para reduzir a 
exposição a 
piretróides. 
 
 

Kerr et al., 
 
 

ECR 2019 GC(n=10) 
participantes da 
Guerra do Golfo 
receberam a 
intervenção após 4 

Avaliar a 
efetividade do 
método Hubbard 
em veteranos 

Houve melhora da 
saúde após a 
aplicação do 
método Hubbard 
para ambos os 
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AUTOR TIPO DE 
ESTUDO 

ANO AMOSTRA VARIÁVEIS 
AVALIADAS 

PRINCIPAIS 
RESULTADOS 

a 6 semanas pois 
estavam na lista de 
espera. 
GI (n=22) 
participantes da 
Guerra do Golfo 
receberam a 
intervenção 
imediata após a 
seleção: ingestão 
de uma dose de 
niacina, 20-30min 
de exercício físico, 
2 a 4h de sauna e 
ingestão de cálcio, 
magnésio e lecitina. 
A intervenção era 
realizada 
diariamente num 
período de 4 a 6 
semanas, 

doentes da 
Guerra do Golfo. 

grupos pois houve 
diminuição da 
sintomatologia. 

Meng et al., 
 
 
 

ECR 2019 GC (n=73) 
pacientes com 
intoxicação aguda 
por paraquat 
receberam 0,6 g/kg 
de Lipofundin 20%, 
um triglicerídeo de 
cadeia média (MCT)  
GI (n=101) 
pacientes com 
intoxicação aguda 
por paraquat 
receberam 0,4 g / 
kg de Lipofundin 
20% mais 
0,2 g/kg de emulsão 
de óleo de peixe ω-
3. O tratamento foi 
realizado por 10 
dias. 

Avaliar os efeitos 
da nutrição 
parenteral 
incluindo a 
emulsão de óleo 
de peixe ω-3 para 
melhorar o estado 
nutricional e a 
resposta 
inflamatória nos 
pacientes com 
envenenamento 
por paraquat. 

O tratamento com 
a emulsão de óleo 
de peixe ω -3 
baseado em 
nutrição parenteral 
é benéfico pois 
ajuda a diminuir a 
resposta 
inflamatória e 
melhora 
significativamente 
os dias de 
sobrevida em 
pacientes com 
envenenamento 
agudo por 
paraquat. 

Monti et al., ECR 2019 GC (n=21) 
pacientes com 
Doença de 
Parkinson 
continuaram com 
seus respectivos 
tratamentos. 
GI (n=21) pacientes 
com Doença de 
Parkinson 
receberem infusões 
intravenosas 
semanais de 
50mg/kg de NAC 
mais doses orais de 

Avaliar os efeitos 
biológicos e 
clínicos da N-
acetilcisteína em 
pacientes com 
doença de 
Parkinson (DP). 

A N-acetilcisteína 
pode ser benéfica 
na Doença de 
Parkinson. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Monti+DA&cauthor_id=31206613
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500 mg duas vezes 
por dia. 
O tratamento para 
ambos os grupos foi 
realizado durante 3 
meses. 

Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

3.1 TIPOS DE AGROTÓXICOS E EFEITOS GERAIS NA SAÚDE 

 

Em todos os espaços ou setores da cadeia produtiva do agronegócio, estão 

comprovadas intoxicações humanas, cânceres, malformações, doenças de pele, 

doenças respiratórias, tudo decorrente da contaminação com agrotóxicos e 

fertilizantes químicos das águas, do ar, do solo (CARNEIRO et al., 2015). A figura 01 

apresenta o grupo químico e suas possíveis reações sintomatológicas. 

 

Figura 1 – Sintomatologia relacionada à exposição aos agrotóxicos. 

 
Fonte: Carneiro et al. (2015) 

 

A grande maioria das intoxicações ocorrem em ambientes de trabalho por 

trabalhadores que manuseiam de forma incorreta os pesticidas e a maneira de como 
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são armazenados pois muitos não são armazenados em lugares apropriados o que 

torna o trabalhador mais vulnerável a intoxicações, em grande parte a exposição se 

deve a falta do uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Um estudo 

realizado por Pearson et al. (2017) não encontrou relação de que o armazenamento 

correto de pesticidas domésticos reduz o auto envenenamento por pesticidas. Embora 

tenha a premissa de que os agricultores mais instruídos possam fazer melhor o 

manejo dos pesticidas, isso pode não ser verdadeiro pois, a literatura aponta que, 

apesar de  possuírem nível educacional elevado e conhecimento no manuseio correto 

dos pesticidas, não realizam as medidas de segurança na prática, aproveitam os 

recipientes para outros fins e não utilizam os equipamentos de proteção individual, 

que são itens indispensáveis na aplicação de pesticidas evitando o envenenamento 

(TAGHDISI et al., 2019). Desta forma, os agricultores devem se conscientizar sobre o 

uso correto dos pesticidas e as práticas de higiene durante e após o seu manuseio. 

Uma possível solução seria cursos ou palestras com profissionais da saúde para que 

se possa aumentar a conscientização desses agricultores (RICCÒ; VEZZOSI; 

GUALERZI, 2018). Segundo Mamane et al. (2016) o ideal seria desenvolver 

programas de vigilância em saúde como campanhas de informação, conscientização 

e prevenção sobre os riscos e benefícios dos pesticidas. 

Os agrotóxicos podem estar presentes tanto na vida dos agricultores quanto 

nas pessoas que consomem os produtos. Um terço dos alimentos consumidos 

cotidianamente pelos brasileiros está contaminado pelos agrotóxicos, segundo 

análise de amostras coletadas em todos os 26 estados do Brasil, realizada pelo 

Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA). Os efeitos 

crônicos podem iniciar em meses, anos ou até décadas após a exposição, 

manifestando-se em várias doenças como cânceres, malformações congênitas, 

distúrbios endócrinos, neurológicos e mentais (CARNEIRO, 2015). Uma alternativa 

para os brasileiros seria uma dieta baseada em alimentos orgânicos. Um estudo 

realizado por Curl et al. (2019) avaliaram o efeito de uma dieta orgânica de 24 

semanas em gestantes e comprovou que a ingestão de alimentos orgânicos reduz a 

exposição a inseticidas piretróides reduzindo seus efeitos adversos como 

queimaduras, reações alérgicas e distúrbios neurológicos, incentivando que a 

população adote o consumo de alimentos saudáveis. Porém muitos sabem dos riscos 

que a exposição aos agrotóxicos traz (CORCINO et al., 2019), mas poucos aderem o 
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consumo de alimentos orgânicos devido à falta de incentivo aos pequenos produtores, 

falta de acessibilidade e ao valor mais alto dos produtos. 

O Brasil é o principal consumidor de agrotóxicos no mundo desde 2008, e o 

uso indiscriminado gera impactos negativos para o meio ambiente e para a saúde 

pública, as intoxicações por agrotóxicos variam de acordo com a via e tempo de 

exposição, e também sobre o princípio ativo que foi utilizado. Um estudo realizado por 

Hoppin et al. (2017) avaliaram 22.134 agricultores no período de 2005 a 2010 por meio 

de um questionário auto referido para os sintomas respiratórios recentes e o uso 

frequente de pesticidas. O estudo descreve que 78 pesticidas foram associados com 

sintomas respiratórios sendo sibilo alérgico (associado ao histórico médico) e não 

alérgico (indivíduos que tiveram apenas um episódio de sibilo em contato com 

pesticidas) os mais recorrentes. Os sibilos são sons pulmonares anormais conhecidos 

como ruídos adventícios que indicam obstrução das vias aéreas. Ainda, 29 pesticidas 

tiveram alguma associação com pelo menos um tipo de sibilo pulmonar, 19 pesticidas 

associado ao sibilo alérgico, 21 foram associados a sibilo não alérgico, e 11 pesticidas 

foram associados com os dois. Os pesticidas mais utilizados foram o 2,4-D e glifosato 

(herbicida) e os inseticidas permetrina e carbaril. Já Hutter et al. (2018) descreveram 

que os pesticidas mais utilizados foram os organofosforados, glifosato, paraquat, 

piretróides sintéticos e carbamatos, e que acarretaram inúmeros efeitos à saúde dos 

trabalhadores entrevistados sendo eles, coriza, tontura, dificuldade para respirar, 

cansaço, arritmia cardíaca e lacrimejamento. 

Outro efeito causado pela intoxicação dos agrotóxicos são as manifestações 

extrapiramidais que causam movimentos involuntários. Reji et al. (2016) em seu 

ensaio clínico descreveram manifestações que os pacientes intoxicados 

desenvolveram no período em que estavam hospitalizados. Dos 32 pacientes 

avaliados 17 desenvolveram manifestações extrapiramidais que incluíam rigidez, 

tremores e distonia. Esses sintomas foram apresentados após 8 dias de 

hospitalização e os demais pacientes que não apresentaram sintomas ganharam alta 

antes do sexto dia. Portanto essas manifestações além de serem causadas pela 

intoxicação dos agrotóxicos são causadas também pelo tempo prolongado de 

ventilação mecânica e permanência hospitalar.  
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3.2 DOENÇAS RESPIRATÓRIAS E ALÉRGICAS EM AGRICULTORES 

 

A utilização dos agrotóxicos pode ocasionar inúmeros riscos à saúde, dentre 

eles doenças respiratórias e pulmonares. Um estudo realizado por Kofod et al. (2016) 

descreveu que algumas sintomatologias em agricultores foram: cefaleia, tontura, 

irritação da pele, cansaço extremo, fraqueza, ansiedade, sudorese excessiva, 

tremores nas mãos, vômitos, diarreia, dor abdominal, visão turva, paralisia, salivação, 

lacrimejamento, falta de coordenação, dificuldades respiratórias e confusão mental, 

no entanto, não encontrou relação entre a exposição aguda ao organofosfato e os 

sintomas auto relatados pelos agricultores. Entretanto esses dados vão na contramão 

do que a literatura nos traz. Segundo Sak et al. (2018) a saúde respiratória piora após 

a exposição a pesticidas apresentando os seguintes sintomas: queimação da boca, 

nariz e garganta, espirros, queimação nos olhos, tosse, fleuma, sibilos, dispneia, 

aperto no peito e asma. Ainda relaciona-se a sintomas dérmicos como pele seca em 

membros superiores e também sintomas nervosos como parestesia no rosto, pescoço 

e mãos (JALILIAN et al., 2018). Patel et al. (2018) concluíram que o uso de pesticidas 

está associado a asma e rinite alérgica após avaliarem 11.210 agricultores 

comparando aos agricultores que não utilizam pesticidas nos últimos 12 meses. 

Ibeneme et al. (2016) descreveram que os principais sintomas em comerciantes que 

trabalham em armazéns de alimentos na Nigéria foram tosse, sibilo, redução da 

capacidade vital forçada dificultando o fluxo aéreo podendo levar a arritmias 

cardíacas. Este fato é atribuído às condições de trabalho, pois os armazéns são 

fechados, sem janelas e ventiladores, para impedir a entrada de roedores e pragas. 

Os mesmos achados podem ser encontrados em trabalhadores em estufas que 

acarreta diversos problemas de saúde como doenças dermatológicas, respiratórias e 

musculoesquelética pois o ambiente de trabalho geralmente é muito quente e úmido, 

além da sobrecarga mecânica durante a jornada de trabalho (NURAYDIN et al., 2018). 

 

3.3 CAPACIDADE RESPIRATÓRIA DE ADULTOS EXPOSTOS AOS 

AGROTÓXICOS 

 

Pesticida é um termo amplamente utilizado para abranger todos os agentes 

usados contra a cultura de pragas como inseticidas, fungicidas ou herbicidas, a 
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exposição a pesticidas pode ocorrer por via dérmica, digestiva ou respiratórias o que 

resulta na função pulmonar reduzida (NORDGREN; CHARAVARYAMATH, 2018). 

Buralli et al. (2018) ao avaliarem trabalhadores rurais verificaram que os 

sintomas mais prevalentes foram tosse, alergias nasais, aperto no peito e falta de ar, 

tanto na safra quanto na entressafra. Em relação a espirometria, um exame de 

capacidades pulmonares realizados pelos autores, evidenciou que 80% dos 

indivíduos apresentaram espirometria normal, o que nos indica que a grande maioria 

das manifestações respiratórias são crônicas. Já a colinesterase, um marcador para 

intoxicação, estava abaixo dos valores de referência propostos. O estudo descrito 

evidencia que a exposição a curto e longo prazo a pesticidas acarreta na prevalência 

de sintomas respiratórios, entretanto apenas 20% apresentou comprometimento 

pulmonar e que se faz necessário um planejamento de medidas de intervenção para 

reduzir a exposição, os riscos e as consequências para a saúde e meio ambiente. Há 

evidências que a exposição a longo prazo possa aumentar o risco de asma após 

avaliarem 1371 agricultores realizando um questionário com perguntas selecionadas 

pelo American Thoracic Society (ATS) e diagnóstico médico (CHERRY et al., 2018). 

A asma ocupacional é causada por condições de trabalho que geralmente são ruins 

e, apresenta-se com os seguintes sintomas: tosse, aperto no peito e sibilo, sendo 

assim a exposição a pesticidas também pode aumentar o risco de asma 

(NORDGREN; BAILEY, 2016). 

 

3.4 POSSIBILIDADES DE TRATAMENTO PARA INTOXICAÇÃO DE 

AGROTÓXICOS 

 

Preocupado com a saúde da população o Ministério da Saúde criou as 

‘Diretrizes Brasileiras para Tratamento de Intoxicações’ com o objetivo de auxiliar os 

profissionais de saúde no atendimento e na escolha adequada da intervenção para os 

pacientes intoxicados. De acordo com Walton (2016) após o envenenamento por 

pesticidas, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o uso dos antídotos 

pralidoxima (PAM) e atropina, a pralidoxima regenera a acetilcolinesterase após ter 

sido inativada pelo organofosfato, enquanto a atropina age como antagonista nas 

terminações nervosas inibindo o efeito da acetilcolina fazendo com que diminua as 

secreções salivares, brônquicas e o estreitamento dos brônquios. Para determinar a 
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gravidade da intoxicação é utilizado o escore Acute Physiology And Chronic Health 

Evaluation II (APACHE II) que avalia a chance de vida dos pacientes após admissão 

no hospital, onde são realizadas 12 somatórias de variáveis clínicas, fisiológicas e 

laboratoriais e após a somatória desses escores se dá a gravidade da doença e foi 

avaliado por  Lin et al. (2016) que analisaram um novo tratamento com pralidoxima 

baseado na gravidade da intoxicação utilizando o escore APACHE II. Todos os 

pacientes submetidos ao estudo realizaram lavagem gástrica e receberam carvão 

ativado além de 1 mg de Atropina por via intravenosa a cada 10 minutos, o grupo 

controle recebeu a dose de pralidoxima recomendada pela OMS, ou seja, 500 mg/h e 

o grupo experimental recebeu a dose de acordo com seu escore de APACHE II o que 

resultou em 1 g/h ou seja a dosagem de PAM dobrou conforme recomendado pela 

OMS. Após os resultados concluiu-se que o uso da PAM conforme a gravidade da 

intoxicação avaliada pela APACHE II pode melhorar a saúde do paciente ao invés de 

utilizar a dose recomendada pela OMS. Syed et al. (2015) afirma em seu estudo que 

o tratamento convencional mais a dose de pralidoxima recomendada pela OMS não 

mostrou nenhum benefício para os pacientes em tratamento após a intoxicação por 

organofosfato. 

Um outro tipo de tratamento que se vincula mais a processos curativos nestes 

casos, atuando principalmente em níveis terciários é a Fisioterapia. Entretanto, papel 

fundamental a este profissional pode ser atribuído na Atenção Primária à Saúde (APS) 

que se caracteriza por ser o primeiro nível de atenção na saúde a qual é a porta de 

entrada dos usuários para o sistema de saúde, e são realizadas ações de promoção 

de saúde, prevenção de doenças, diagnóstico, tratamento e direcionamento de casos 

mais graves a centros especializados. A fisioterapia na APS é de grande importância 

pois assim como as demais profissões da saúde está apta a desenvolver programas 

de promoção de saúde e na reabilitação dos pacientes, além de ter um papel 

fundamental no reconhecimento da sintomatologia após a intoxicação por pesticidas 

para ter um direcionamento mais adequado das técnicas as serem aplicadas. A 

fisioterapia respiratória é parte integral do manejo dos pacientes graves que 

necessitam de suporte ventilatório invasivo. Dentre as várias técnicas, estão 

drenagem postural (DP), mobilização, vibração, percussão, hiperinsuflação manual 

(HM) e aspiração das vias aéreas, a combinação rotineira das mesmas tem por 

objetivo principal a prevenção de complicações como obstrução de prótese traqueal, 
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pneumonia associada à ventilação mecânica (VM) e assincronia ventilatória 

(MOREIRA et al., 2015). 

O paraquat é um herbicida bastante utilizado pelos agricultores, porém seu uso 

é altamente tóxico e nos casos de intoxicação pela substância podem trazer diversos 

efeitos à saúde sendo o principal deles a insuficiência respiratória. Não há antídoto 

direcionado para o envenenamento por paraquat e o tratamento padrão inclui uma 

combinação de hemoperfusão de ciclofosfamida e antioxidantes que demonstrou ser 

eficaz na prevenção de insuficiência respiratória e melhora significativamente as taxas 

de sobrevivência em casos graves. Meng et al. (2019) avaliaram a eficácia e os efeitos 

da nutrição parenteral com óleo de peixe em pacientes intoxicados por paraquat, os 

pacientes do grupo controle receberam 0,6 g/kg de Lipofundin 20%, um triglicerídeo 

de cadeia média (MCT) e o grupo intervenção recebeu 0,4 g / kg de Lipofundin 20% 

mais 0,2 g/kg de emulsão de óleo de peixe ω-3, o tratamento foi realizado durante dez 

dias para ambos os grupos e verificou-se que houve diminuição da resposta 

inflamatória, sendo um aliado para o tratamento dos pacientes com intoxicação aguda 

por paraquat. Embora existam evidências do óleo de peixe como aliado no tratamento, 

sua eficácia ainda é contraditória. Alguns pesticidas são lipossolúveis a emulsão 

lipídica, porém no estudo mostrou pouco benefício evidenciando que para amenizar 

os casos de intoxicação é necessário que os agricultores reduzam a utilização dos 

defensivos agrícolas (EDDLESTON; CHOWDHURY, 2016). 

Os inseticidas organofosforados (OP) estão entre os pesticidas mais utilizados 

que servem para combater pragas que prejudiquem a produção agrícola e o 

envenenamento induzido por eles levam a centenas de mortes a cada ano, 

principalmente nos países em desenvolvimento, El-ebiary et al. (2016) avaliaram a 

eficácia da N-acetilcisteína como tratamento auxiliar em pacientes com intoxicação 

aguda pelo organofosforado. A N-acetilcisteína (NAC) é um medicamento 

administrado via oral, sendo um mucolítico prescrito para transtornos respiratórios, e 

foi testada pelo estudo na dose de 600mg de NAC três vezes ao dia durante 3 dias 

mais o tratamento convencional em pacientes com intoxicação aguda concluiu-se que 

ele pode ser um adjuvante no tratamento dos pacientes com intoxicação aguda por 

organofosforado pois a quantidade de atropina utilizada é reduzida. Entretanto, a 

literatura aponta que a atropina é o medicamento mais utilizado como tratamento para 

a intoxicação e a dosagem depende da gravidade do problema e os sinais e sintomas 
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que os pacientes apresentam, porém alguns deles fornecem dados imprecisos o que 

acaba dificultando o atendimento e a conduta a ser realizada porém antes de qualquer 

conduta o protocolo ABCDE (respiração e circulação) é tido como primeiro 

procedimento (SSEMUGABO et al., 2020). 

Outro comprometimento que pode ocorrer após a intoxicação por 

organofosforados é o delirium. O delirium é uma síndrome caracterizada por distúrbio 

da consciência com alteração da cognição, os fatores de risco incluem 

comprometimento metabólico, abstinência de substância, sepse grave, medicamentos 

como atropina, envenenamento por compostos organofosforados e privação de sono.  

Vijayakumar et al. (2016) avaliaram o efeito da melatonina no delirium em pacientes 

intoxicados pelo organofosforado, o hormônio endógeno melatonina é muito 

conhecido por influenciar o ritmo circadiano, e tem efeitos na qualidade e no ciclo do 

sono que podem ser usados no controle do delirium. Para avaliar o nível de delirium 

é utilizado Confusion Assessment Method for Intensive Care Units (CAM-ICU) e no 

estudo foram avaliados 3 vezes ao dia às 21h, 8h e 16h juntamente com o nível de 

sedação. A prevalência do delirium foi significativamente reduzida no grupo 

intervenção em comparação com o grupo controle a partir do terceiro dia em diante, 

portanto a melatonina administrada em pacientes com intoxicação por 

organofosforados reduz prevalência e a duração do delirium. 

O delirium pode apresentar diversos sintomas incluindo cefaleia, dispneia, 

insônia, fadiga crônica, problemas cognitivos e falta de equilíbrio. Sua etiologia pode 

ser pela exposição a substâncias químicas incluindo pesticidas. Kerr et al. (2019) 

utilizaram um método para auxiliar na desintoxicação descrito como Método Hubbard, 

baseado em exercícios físicos, sudorese induzida e ingestão de doses de niacina, 

cálcio, magnésio e lecitina que aumenta as taxas nas quais o corpo irá mobilizar e 

excretar lipofílicos e outros xenobióticos sendo realizado diariamente por quatro a seis 

semanas. O grupo intervenção realizou a tratamento logo após serem selecionados 

para o estudo e o grupo controle 6 semanas após. Para ambos os grupos houve 

melhora na qualidade de vida (redução da dor, melhora da saúde mental, das funções 

físicas, e do estado de saúde em geral). Alguns antídotos suplementares como 

magnésio, clonidina e bicarbonato de sódio estão sendo estudados em ensaios 

clínicos, porém seus efeitos ainda são incertos (NAUGHTON; TERRY et al., 2018).  
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3.5 DÉFICITS NEUROLÓGICOS RELACIONADOS AOS AGROTÓXICOS 

 

Entre as patologias que acometem o SNC, a Doença de Parkinson (DP) foi 

descrita pela primeira vez em 1817, em Londres, pelo médico britânico James 

Parkinson. É uma doença neurológica, que afeta os movimentos do indivíduo, dando 

origem a tremores associados à lentidão de movimentos (bradicinesia), a rigidez 

muscular e à instabilidade postural. A DP ocorre devido à degeneração da substância 

negra do tronco encefálico que fazem parte do sistema dopaminérgico, que sintetiza 

a dopamina, neurotransmissor que tem como função transmitir a informação na forma 

de sinais elétricos de um neurônio para outro (VASCONCELLOS et al., 2019). 

O tratamento para a DP é realizado com medicamentos para controlar os 

sintomas. Monti et al. (2016) avaliaram o efeito da N-acetilcisteína na DP e, após 

realizarem um estudo de cultura em tecido celular analisaram que o pré-tratamento 

com NAC protege os neurônios dopaminérgicos derivados de células-tronco 

embrionárias humanas da exposição à rotenona, um inseticida bastante utilizado. 

Após os pacientes receberem a N-acetilcisteína mais seus respectivos tratamentos 

atuais podem-se concluir que ela pode auxiliar positivamente a função da dopamina. 

Isso porque a NAC tem ação antioxidante e favorece a liberação de dopamina, 

estimulando o aumento do número de sinapses além de regular a função 

dopaminérgica. Monti et al. (2019) avaliaram o efeito da N-acetilcisteína na DP, onde 

os pacientes foram submetidos a exames de imagens com ioflupano (DaTscan) para 

medir a ligação do transportador de dopamina (DAT). No grupo intervenção houve 

aumento médio na ligação DAT de 3,4% para 8,3% em comparação com o grupo 

controle sugerindo que o NAC pode ser benéfico no sistema dopaminérgico para 

minimizar os efeitos da Doença de Parkinson. Em contrapartida Grimes et al. (2019) 

verificou que o único tratamento farmacológico eficaz para os sintomas motores da 

Doença de Parkinson é a levodopa, entretanto, é aconselhado outros tratamentos 

complementares, como procedimentos cirúrgicos, fisioterapia, terapia ocupacional e 

outros serviços de apoio. 

Vasconcellos et al. (2019) estudaram a associação da atividade laboral com a 

DP e concluíram que os 32 indivíduos entrevistados tiveram contato com agrotóxicos 

durante a vida por conta das suas atividades laborais, a maioria dos entrevistados 

eram aposentados, e que na época em que trabalhavam tinham pouco acesso às 
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informações sobre o manuseio correto dos agrotóxicos e dos EPI’s. Segundo 

Murakami et al. (2017) a exposição crônica a agrotóxicos mostra maior prevalência de 

sintomas neurológicos e alterações no desempenho neurocomportamental, como as 

disfunções cognitiva e psicomotora, além de aumento do risco para a doença de 

Parkinson, aumento de mortalidade e de internações por neoplasias e observaram os 

seguintes transtornos após avaliarem 62 trabalhadores a partir das notificações de 

intoxicações agudas registradas nos anos de 2000 a 2010 sendo eles transtornos 

psiquiátricos menores, perdas auditivas neurossensoriais e polineuropatia tardia 

induzida por organofosforados.  

 

4 CONCLUSÃO  

 

Conclui-se que existem evidências científicas a respeito dos prejuízos que os 

agrotóxicos causam a saúde dentre eles doenças respiratórias, alérgicas e 

comprometimento do sistema nervoso central, sendo agravos que podem acometer 

tanto trabalhadores rurais quanto os que consomem alimentos contaminados. As 

intoxicações podem ocorrer pelo manuseio e armazenamento incorreto e falta de EPI. 

Estudos tem evidenciado a eficácia de alguns medicamentos no tratamento das 

intoxicações e também na doença de Parkinson mostrando efeitos positivos na saúde 

dos pacientes. A fisioterapia, embora citada, é vinculada principalmente ao tratamento 

curativo da sintomatologia, existindo pouco material científico que a atrele a níveis de 

prevenção ou promoção.  
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PROPOSTAS FISIOTERAPÊUTICAS PARA SÍNDROME DO DESCONFORTO 

RESPIRATÓRIO AGUDO: REVISÃO SISTEMÁTICA 
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Renata Campos36 

 

RESUMO 

Introdução: A Síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) é uma das 
principais causas de morte por insuficiência respiratória no mundo, devido a este 
motivo, pesquisadores tem se dedicado a utilizar diversas técnicas fisioterapêuticas 
no seu tratamento, promovendo uma melhor ventilação pulmonar e diminuindo os 
seus efeitos adversos da SDRA. Objetivo: O objetivo principal deste trabalho foi 
identificar sistematicamente quais condutas fisioterapêuticas estão sendo utilizadas 
para o tratamento da SDRA. Metodologia: Foram encontrados 116 artigos após a 
aplicação dos filtros, nas bases de dados PEDro, PubMed e Scielo, sendo 15 ensaios 
clínicos randomizados incluídos para a revisão final. Resultados e Discussão: A 
SDRA é uma das principais causas de morte no mundo por insuficiência respiratória, 
devido a este fato, faz-se necessário a existência de estratégias para o tratamento 
eficaz desta patologia. Dentre as estratégias presentes nos estudos, a ventilação 
mecânica protetora teve grande destaque pois se mostrou eficaz quando administrada 
em ventilação de volume corrente mais baixo (LTV) associada à PEEP mais alta em 
pacientes com SDRA, pois diminuiu a ocorrência de lesão pulmonar e aumentou a 
ventilação pulmonar. Tendo em vista a VNI, o uso do capacete e HFNC também se 
mostrou eficaz, pois reduziu a taxa de intubação e melhorou o prognóstico destes 
pacientes. Em relação a ECMO podemos perceber que seus resultados ainda são 
controversos, e não há vantagens em substituir a ventilação mecânica convencional 
pela mesma. Dentre os estudos sobre a fisioterapia motora na UTI, percebemos que 
tem grande eficácia na melhora da força muscular e diminuição de dias na UTI, porém 
os autores enfatizam que deve-se estar atento em relação a intensidade dos 
exercícios para evitar a fadiga muscular no paciente. Conclusão: As principais 
condutas abordadas pela literatura são: ventilação mecânica protetora, oxigenação 
por membrana extracorpórea (ECMO), ventilação não invasiva (VNI), e a fisioterapia 
motora na unidade de terapia intensiva (UTI). A eleição das técnicas é intimamente 
relacionado com a gravidade clínica e da SDRA do paciente. 
 
Palavras-Chave: Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo. Ventilação 
Pulmonar. Fisioterapia. 
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ABSTRACT 

Introduction: Acute respiratory distress syndrome (ARDS) is one of the main causes 
of death from respiratory failure in the world. For this reason, researchers have 
dedicated themselves to using different physiotherapeutic techniques in their 
treatment, promoting better pulmonary ventilation and reducing adverse effects of 
ARDS. Objective: The main objective of this work was to systematically identify which 
physiotherapeutic approaches are being used for the treatment of ARDS. 
Methodology: 116 articles were found after applying the filters in the PEDro, PubMed 
and Scielo databases, with 15 randomized clinical trials included for the final review. 
Results and Discussion: ARDS is one of the main causes of death worldwide due to 
respiratory failure, due to this fact, it is necessary to have strategies for the effective 
treatment of this pathology. Among the strategies present in the studies, protective 
mechanical ventilation was highlighted because it was effective when administered in 
lower tidal volume ventilation (LTV) associated with higher PEEP in patients with 
ARDS, as it decreased the occurrence of lung injury and increased the pulmonary 
ventilation. In view of NIV, the use of helmets and HFNC also proved to be effective, 
as it reduced the intubation rate and improved the prognosis of these patients. 
Regarding ECMO, we can see that its results are still controversial, and there are no 
advantages in replacing conventional mechanical ventilation with it. Among the studies 
on motor physiotherapy in the ICU, we noticed that it is highly effective in improving 
muscle strength and decreasing days in the ICU, however the authors emphasize that 
one must be aware of the intensity of the exercises to avoid muscle fatigue in the 
patient  Conclusion: The main approaches addressed by the literature are: protective 
mechanical ventilation, extracorporeal membrane oxygenation (ECMO), non-invasive 
ventilation (NIV), and motor physical therapy in the intensive care unit (ICU). The 
choice of techniques is closely related to the patient's clinical severity and ARDS. 
 
Keywords: Acute Respiratory Discomfort Syndrome. Pulmonary ventilation. 
Physiotherapy. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) é uma forma de 

insuficiência respiratória aguda caracterizada por inflamação pulmonar que leva ao 

aumento dos capilares e permeabilidade epitelial, com subsequente perda de tecido 

pulmonar aerado e aumento da rigidez pulmonar. Essas alterações levam a 

desequilíbrios entre as relações de ventilação-perfusão, que resultam em hipoxemia 

e eliminação prejudicada de  dióxido de carbono  (TASCÓN et al., 2020). Sendo assim, 

a SDRA é definida pela associação de infiltrados bilaterais e hipoxemia após um 

insulto inicial, sendo considerada uma patologia heterogênea (PAPAZIAN et al., 

2016). Clinicamente, pacientes manifestam-se com hipoxemia, infiltrados monários e 

diminuição da complacência pulmonar. No Estados Unidos, estima-se que existam 
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150.000 casos de SDRA anualmente com mortalidade de 40–50% (EL-HADDAD et 

al., 2017). 

Os três critérios que definem SDRA são (1) início agudo dos sintomas 

respiratórios; (2) opacidades bilaterais nos quatro quadrantes com colapso 

lobar/pulmonar; e (3) insuficiência respiratória com necessidade de pressão positiva. 

Importante no diagnóstico da SDRA a avaliação clínica e objetiva para exclusão de 

fatores confundidores como insuficiência cardíaca ou renal que podem causar edema 

e infiltrados de início repentino (KRZASTEK et al., 2019). 

A SDRA causa baixos níveis de oxigenação sanguínea e pode ser fatal pois a 

nutrição dos tecidos é dependente da quantidade de oxigênio disponibilizadas aos 

mesmos. Um ponto fundamental na oxigenação é a troca de gases na membrana 

alveolar, na qual os capilares recebem oxigênio dos alvéolos transportando-o para 

todas as partes do corpo. Na SDRA, existe uma alteração de permeabilidade vascular 

que impede a captura e o transporte de oxigênio pela corrente sanguínea, bem como 

a eliminação eficiente do dióxido de carbono. A consequência é que os órgãos do 

corpo funcionam mal ou não funcionam (GEIER; GEIER, 2020). A hipóxia tecidual que 

ocorre na SDRA é prejudicial, levando à morte celular, falência do órgão e aumento 

da mortalidade no doente crítico (MADOTTO et al., 2020).  

Na maioria das unidades de terapia intensiva (UTI), a fisioterapia respiratória é 

parte integral do manejo dos pacientes graves que necessitam de suporte ventilatório. 

O suporte ventilatório oferecido aos pacientes com SDRA visa oferecer repouso à 

musculatura ventilatória e reduzir o trabalho respiratório até a resolução do quadro 

clínico (MOREIRA et al., 2015). Na maioria dos casos, esses pacientes necessitam 

de ventilação mecânica. Esta técnica substitui os músculos respiratórios, total ou 

parcialmente, no papel de fornecer a energia necessária para insuflar os pulmões. 

Idealmente, uma configuração adequada de ventilação mecânica tem como objetivo 

facilitar e/ou proporcionar a ventilação pulmonar (GATTINONI; TONETTI; QUINTEL, 

2017) mantendo a adequada ventilação e nutrição tecidual. 

Tendo em vista estes fatos, o principal objetivo desse artigo foi identificar quais 

condutas fisioterapêuticas estão sendo utilizadas atualmente para o tratamento da 

SDRA. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

Realizou-se a busca na literatura a partir de critérios de uma revisão 

sistemática, pesquisando nas bases de dados Physiotherapy Evidence Database 

(PEDro), Scientific Electronic Library Online (Scielo) e Pubmed, no período de abril de 

2020 a agosto de 2020 e as palavras chaves utilizadas foram: ARDS, ICU, 

physiotherapy e mechanical ventilation. A partir das palavras chaves, utilizamos três 

descritores de combinações booleanas (AND), os quais foram: ARDS AND ICU, 

ARDS AND physiotherapy, ARDS AND mechanical ventilation. A qualidade 

metodológica dos artigos selecionados foi avaliada por meio da Escala de JADAD ou 

PEDRo, que corresponde a dois sistemas de pontuação de qualidade de artigos, os 

mesmos deveriam apresentar pontuação ≥ que 3 na Escala de JADAD, sendo assim, 

para obter essa pontuação, os artigos deveriam conter obrigatoriamente descrição de 

randomização, vendamento e perda de seguimento, e no caso da escala PEDRo ter 

pontuação ≥ que 6. Além disso, os artigos deveriam apresentar Qualis ≥ que B2 e/ou 

fator de impacto ≥ que 1 referente as revistas em que foram publicados, ano de 

publicação nos últimos 5 anos completos (2014 a 2019) e possuir acesso gratuito. 

Houve exclusão de artigos que não tinham relação com o presente estudo ou 

repetidos. Para compilação dos Ensaios Clínicos Randomizados (ECR’s) 

selecionados, após a leitura e análise de cada artigo, foi realizado um fichamento 

contendo informações sobre: autor, ano, número da amostra, intervenção, principais 

variáveis avaliadas e resultados, a ser apresentado no tópico resultados e discussões 

no quadro 01. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Foram identificados 116 estudos e excluídos 81 após a análise de todos os 

títulos e resumos por não se encaixarem nos critérios de inclusão impostos pelo 

estudo. Destes, 20 foram excluídos por não terem metodologia clara, 20 por terem 

pontuação menor que 03 na Escala de JADAD, 17 não tinham relação com o presente 

estudo e 24 possuíam Qualis ou fator de impacto abaixo do exigido por este estudo 

(Figura 1). 
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Figura 1 – Fluxograma Artigos incluídos e excluídos nas três bases de dados analisadas. 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras (2020). 

 

As características individuais de cada um dos artigos apresentados nos 

resultados, estão no quadro 1: 

 

Quadro 1 – Artigos para produção dos resultados. 

AUTOR ANO AMOSTRA INTERVENÇÃO PRINCIPAIS 
VARIÁVEIS 
AVALIADAS 

RESULTADO 

He et al. 
 

2019 Total: 200 
GC: 98 
GI: 102 

GC: Recebeu 
oxigenioterapia 
padrão 
GI: Recebeu VNI 

Avaliar se a VNI 
precoce pode 
reduzir a 
necessidade de 
ventilação invasiva 
em pacientes com 
SDRA leve precoce 
induzida por 
pneumonia 

O tratamento com 
VNI não reduziu a 
necessidade de 
intubação em 
pacientes com 
pneumonia 
induzida SDRA leve 
precoce, apesar da 
melhora de PaO2/ 
FIO2 observada 
com VNI em 
comparação com a 
oxigenoterapia 
padrão 

Combes et 
al. 
 

2018 Total: 249 
GC: 125 
GI: 124 

GC:  Ventilação, 
neuromusculares 
e períodos 
prolongados de 
posicionamento 
propenso.  
GI: Canulação 
venovenosa 
percutânea 

A eficácia da 
oxigenação por 
ECMO em 
pacientes SDRA 
grave 

A mortalidade em 
60 dias não foi 
menor com ECMO 
do que comparado 
a ventilação 
mecânica 
convencional. 
Incluiu a ECMO 
como terapia de 
resgate 
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AUTOR ANO AMOSTRA INTERVENÇÃO PRINCIPAIS 
VARIÁVEIS 
AVALIADAS 

RESULTADO 

Kho et al. 
 

2019 Total: 66  
GC: 30 
GI: 36 

GC: Realizou 
reabilitação de 
rotina 
GI: Realizou 
cicloergometria 
passiva 

Determinar a 
eficácia de 
cicloergometria 
precoce no leito em 
pacientes em VM 

A cicloergometria 
no leito é uma 
intervenção 
precoce promissora 
para pacientes em 
VM para melhorar a 
função física 

Wright et 
al. 
 

2018 Total: 308 
GC: 158 
GI: 150 

GC: Recebeu 86 
minutos de 
reabilitação física 
GI: Recebeu 161 
minutos de 
reabilitação física 

Avaliar se a 
reabilitação física 
intensa melhora a 
qualidade física a 
longo prazo em 
comparação com 
uma intensidade 
media do padrão de 
reabilitação 

A reabilitação física 
intensa na UTI não 
pareceu melhorar 
os resultados 
físicos em 6 meses 
em comparação 
com a reabilitação 
física padrão 

Bochille et 
al. 

2018 Dezessete 
estudos 
com 3.978 
pacientes  

Revisão realizada 
por meio de busca 
eletrônica em 
bancos de dados 
incluindo 
trabalhos 
publicados entre 
1966 e abril de 
2018 

Avaliar a eficácia do 
cateter nasal de alto 
fluxo na prevenção 
da intubação e 
reintubação de 
pacientes críticos 
em comparação 
com oxigenoterapia 
convencional ou 
VNI 

No presente estudo 
e no cenário 
avaliado, o cateter 
nasal de alto fluxo 
não foi associado 
com redução na 
necessidade de 
intubação ou 
reintubação em 
pacientes críticos 

Zhou et al. 2017 Total: 138 
GC:67 
GI: 71 

GC: Volume 
corrente alvo de 6 
mL/kg de peso 
corporal; Pplatô 
limitada a 30 
cmH2O; PEEP 
guiada pela PEEP 
– FiO2. 
GI: Pressão alta 
nas vias aéreas, 
que não deve 
exceder 30 
cmH2O e baixa 
pressão das vias 
aéreas fixado em 
5 cmH2O; a fase 
de lançamento 
ajustada para 
finalizar o pico do 
fluxo expiratório 
taxa de ≥ 50%; 
frequência de 
liberação de 10–
14 ciclos / min 

Avaliar se a 
utilização precoce 
da ventilação de 
APRV em pacientes 
com SDRA faria a   
função pulmonar se 
recuperar mais 
rapidamente e 
reduziria a duração 
da ventilação 
mecânica em 
comparação com a 
VLT 

A aplicação 
precoce da APRV 
melhorou a 
oxigenação e a 
complacência do 
sistema 
respiratório, 
diminuiu a p.platô e 
reduziu a duração 
da ventilação 
mecânica e da 
permanência na 
UTI 

Machado 
et al. 
 

2017 Total: 38 
GC: 16 
GI: 22 

GC: Realizou 
fisioterapia 
convencional 
GI: Realizou 
fisioterapia 
convencional e a 

Avaliar os efeitos do 
exercício da 
cicloergometria 
passiva, em 
combinação com 

A mobilização 
passiva contínua 
em uma base 
cíclica ajuda para 
recuperar a força 
muscular periférica 
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AUTOR ANO AMOSTRA INTERVENÇÃO PRINCIPAIS 
VARIÁVEIS 
AVALIADAS 

RESULTADO 

cicloergometria 
passiva 5 dias na 
semana 

fisioterapia 
convencional 

em pacientes de 
UTI, mas não houve 
diferenças 
significativas em 
termos de duração 
da VM ou tempo de 
internação 
hospitalar 

Cavalcanti 
et al. 

2017 Total: 1010 
pacientes 
GI: 501 
GC: 509 

GC: Estratégia de 
controle de PEEP 
baixa. 
GI: Estratégia 
experimental com 
manobra de 
recrutamento 
pulmonar e 
titulação de PEEP 
de acordo com a 
melhor 
complacência do 
sistema 
respiratório.  

Determinar se o 
recrutamento 
pulmonar 
associado à 
titulação da PEEP 
de acordo com a 
melhor 
conformidade do 
sistema respiratório 
diminui a 
mortalidade em 28 
dias em 
comparação com 
uma estratégia 
convencional de 
baixa PEEP 

Em pacientes com 
SDRA moderada a 
grave, uma 
estratégia com 
recrutamento 
pulmonar e PEEP 
titulada em 
comparação com 
PEEP baixa 
aumentou a 
mortalidade por 
todas as causas em 
28 dias. 

Patel et al. 2016 Total: 83 
GC: 39 
GI: 44 

GC: Utilização de 
VNI por máscara 
facial 
GI:  Utilização de 
VNI por capacete 
sem látex 

Avaliar a VNI 
utilizando a 
máscara fácil ou 
capacete na 
melhora da taxa de 
intubação entre 
pacientes com 
SDRA 

Melhora na redução 
da taxa de 
intubação de 
pacientes que 
faziam uso da VNI 
com utilização de 
capacete. Redução 
da mortalidade em 
90 dias com a VNI 
do capacete 

Jones et 
al. 
 

2016 Total:303 
GC:138 
GI:165 

GC: Oxigenação 
padrão 
GI: Suporte 
respiratório por 
meio da HFNC 
 

Determinar se a 
HFNC comparado 
ao O2 padrão 
administrado a 
indivíduos com 
SDRA reduziria a 
necessidade de VNI 
e VMI 

HFNC não 
demonstrou reduzir 
a necessidade de 
VMNI para 
indivíduos SDRA 
em comparação 
com O2 padrão 
 

Tongyoo, 
et al. 

2016 Total: 197 
GC:  99 
GI: 98 

GC: Placebo 
GI: 50 mg de 
hidrocortisona a 
cada 6h 

Avaliar a eficácia do 
tratamento com 
hidrocortisona na 
SDRA associada à 
sepse, comparado 
a um tratamento 
utilizando placebo 

O tratamento com 
hidrocortisona, em 
pacientes com 
SDRA, foi 
associado a uma 
significativa 
melhora na 
fisiologia pulmonar, 
mas sem um 
benefício 
significativo na 
sobrevida 
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AUTOR ANO AMOSTRA INTERVENÇÃO PRINCIPAIS 
VARIÁVEIS 
AVALIADAS 

RESULTADO 

Jaber, 

Molinari, 

De Jong 

 

2016 Total: 50 
GC: 25 
GI:25 

GC: Pré-
oxigenação a 30° 
de inclinação 
frontal com 
apenas VNI sem 
HFNC. 
GI: Pré-
oxigenação a 30º 
de inclinação com 
a VNI (PS de 10 
cm H2O, PEEP de 
5cmH2O, FiO2 = 
100%, gatilho de 
fluxo inspiratório a 
0,3L/min, gatilho 
expiratório a 25%, 
tempo inspiratório 
máximo a 1,5 s) e 
HFNC (60 L / min, 
FiO2 = 100%) 

Comparar os 
efeitos de 
pré-oxigenação 
com uma 
combinação de VNI 
e HFNC entregues 
juntos em 
comparação com a 
VNI isoladamente. 

A adição de HFNC 
em combinação 
com VNI em 
comparação com 
VNI sozinha 
permite diminuir 
hipoxemia grave 
durante o 
procedimento de 
intubação de 
pacientes com 
hipoxemia na UTI 
que necessitam de 
SDRA 

Munshi, et 
al. 

2016 Total: 61 50 receberam 
fisioterapia 
durante ECMO  
 

Investigar se a 
fisioterapia durante 
a ECMO é viável 

A fisioterapia 
durante a ECMO é 
viável e segura 
quando realizado 
por uma equipe 
experiente e 
executado em 
etapas 

Morris, et 
al 

2016 Total: 300 
GC: 150 
GI: 150 

GC: Fisioterapia 
durante a 
semana, quando 
solicitado pela 
equipe clínica.  
GI: Terapia diária, 
consistindo em 
amplitude de 
movimento 
passiva, 
fisioterapia e 
exercício resistido 
progressivo 

Comparar a terapia 
de reabilitação 
padronizada com 
os cuidados usuais 
na UTI em 
pacientes com 
SDRA 

A terapia de 
reabilitação 
padronizada 
comparado aos 
cuidados usuais 
não diminuiu o 
tempo de 
permanência no 
hospital 

National 
Heart, 
Lung; 
Blood 
Institute 
Ards 
Clinical 
Trials 
Network 

2014 Total: 132 GC: Recebeu 
placebo 
GI: Recebeu 
rosuvastatina 
enteral 

Avaliar se a 
rosuvastatina tem 
efeitos benéficos na 
SDRA 

A terapia com 
rosuvastatina não 
melhorou os 
resultados clínicos 
e pode ter 
contribuído para 
disfunção hepática 
e de órgãos renais 

SDRA: Síndrome do desconforto respiratório agudo; VNI: Ventilação não invasiva; VMI: Ventilação 
mecânica invasiva; PEEP: Pressão expiratória final positiva; UTI: Unidade de Terapia Intensiva; GC: 
Grupo Controle; GI: Grupo intervenção; ECMO: Oxigenação por Membrana extracorpórea; APRV: 
ventilação por liberação de pressão das vias aéreas; LTV: Ventilação de proteção pulmonar de 
baixo volume corrente; HFNC: Cânula nasal de alto fluxo umidificada. 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2020). 
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3.1 ASPECTOS FISIOPATOLÓGICOS DA SÍNDROME DO DESCONFORTO 

RESPIRATÓRIO AGUDO 

 

A síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) é uma condição 

inflamatória do parênquima pulmonar. De acordo com a definição de Berlim, cada 

estágio da doença, seja suave moderada ou severa está associada à crescente 

mortalidade (HODGSON et al., 2016). Foi inicialmente definida em 1967 com um 

relatório baseado na descrição clínica de adultos gravemente enfermos e com 

hipoxemia aguda, edema monário, complacência pulmonar reduzida com consecutivo 

aumento rigidez pulmonar, aumento do trabalho respiratório e da necessidade para 

ventilação com pressão positiva em associação com várias doenças clínicas gerais, 

incluindo trauma, pneumonia, sepse e aspiração (PAPAZIAN et al., 2016). 

 

Figura 1 – Imagens de Tomografia Computadorizada (A) e Raio-X (B) demonstrando as 
características citadas acima. 

 
 
 
 
 
 

Fonte: Imagem google (2020). 

 

3.2 VENTILAÇÃO MECÂNICA PROTETORA NA SÍNDROME DO DESCONFORTO 

RESPIRATÓRIO AGUDO 

 

Embora a ventilação mecânica seja um suporte vital para pacientes com SDRA, 

se for administrada de forma errônea, pode causar lesão pulmonar devido ao 

estiramento alveolar e ou colapso alveolar repetitivo com cisalhamento (ZHOU et al., 

2017). Tendo em vista estas lesões, a ventilação protetora tem sido recomendada, 

Tomografia Computadorizada (A) Raio-X (B) 
Áreas de hipotransparência; área de 
shunt pulmonar; área não ventilada; 
área velada. 

Áreas de opacidades alveolares e 
intersticiais difusas; área de 
borramento de cúpula. 

A 
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com foco em evitar colapso alveolar cíclico, a distensão alveolar excessiva e 

manter/otimizar o recrutamento alveolar (GU et al., 2014). 

A estratégia de ventilação protetora é caracterizada pelo uso de baixo volume 

corrente (LTV – 4 a 6 ml/kg) e PEEP ajustada pela tabela PEEP-FiO2 ou pelo cálculo 

de PEEP ideal. Cavalcanti et al. (2017) nos trazem que em pacientes com SDRA 

moderada a grave, uma estratégia com recrutamento pulmonar e PEEP baixa 

aumentou a mortalidade por todas as causas em 28 dias. Bime et al. (2017) 

consideraram que PEEP com níveis mais altos, ajustada PEEP e Fi02 mantendo 

saturação de 88 a 95% ou PaO2 de 55 a 80 mmHg, foi associada à melhora da 

sobrevida de 60 dias, pois melhorou a mecânica respiratória e oxigenação. Este fato 

ressalta a importância de uma abordagem fisiológica personalizada para determinar a 

estratégia ventilatória ideal. Para Guo et al. (2016), em seu estudo, a LTV associada 

à PEEP mais alta em pacientes com SDRA, proporcionou maior aumento na 

oxigenação, considerando que a PEEP elevada estimula o recrutamento de alvéolos 

colapsados diminuindo atelectasias focais, aumentando a ventilação alveolar e 

reduzindo a diferença alveolar-arterial de oxigênio.  

Segundo Needham et al. (2015) o uso de  volume corrente alto na SDRA foi 

associado a um maior risco de mortalidade em comparação com volumes correntes 

menores. Em contrapartida, Zhou et al. (2017) ao comparar a estratégia protetora (Vt 

6ml/kg) com a aplicação de ventilação por liberação de pressão das vias aéreas 

(APRV) (limitando pressão platô a 30 cmH2O) descreve que os níveis gasométricos 

não foram diferentes entre os dois grupos, entretanto, o índice de oxigenação, no 3º 

dia, foi melhor no grupo APRV, bem como as variáveis de monitorização como 

pressão de platô e pico foram menores na APRV. Desta forma, sugere-se que a 

aplicação precoce da APRV em pacientes com SDRA está associada com uma melhor 

oxigenação e complacência do sistema respiratório, menor pressão nas vias aéreas, 

menor necessidade de sedação, maior autonomia da VMI em 28 dias e menor 

permanência na UTI.  

Visando a efetividade da ventilação mecânica protetora, o tratamento 

medicamentoso pode potencializá-la, para Tongyoo et al. (2016) a administração da 

hidrocortisona durante a ventilação mecânica protetora foi segura e associada a 

melhora da função pulmonar, pois fornece diminuição da inflamação sistêmica, 

melhora da oxigenação e redução do período de ventilação mecânica. Porém, há 
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algumas medicações que não são viáveis, para National Heart, Lung; Blood Institute 

Ards Clinical Trials Network (2014) a terapia com rosuvastatina não melhorou os 

desfechos clínicos em pacientes com SDRA associada à sepse e pode ter contribuído 

para disfunção hepática e de órgãos renais. 

 

3.3 O USO DA OXIGENAÇÃO POR MEMBRANA EXTRACORPÓREA NA 

SÍNDROME DO DESCONFORTO RESPIRATÓRIO AGUDO 

 

A SDRA é uma forma grave de insuficiência respiratória aguda e, como não 

existem tratamentos específicos, o suporte ventilatório continua sendo a principal 

estratégia de manejo nesses pacientes (BULLEN; TEIJEIRO-PARADIS; FAN, 2020). 

Uma das terapias que podem auxiliar na reestruturação das trocas gasosas é a 

oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO) que pode ser utilizada em 

pacientes que apresentem insuficiência cardiovascular ou pulmonar, entretanto, sua 

taxa de mortalidade em pacientes com doenças graves é alta e está associada a 

efeitos adversos. Esta técnica foi introduzida como uma modalidade para apoiar 

pacientes com doenças agudas refratárias como a síndrome do desconforto 

respiratório agudo (MUNSHI et al., 2017), surgindo como uma intervenção em 

pacientes com SDRA grave pois facilita a troca gasosa (BULLEN; TEIJEIRO-

PARADIS; FAN, 2020).  

Os efeitos da ECMO como descreve Combes et al. (2018) ainda são 

conflitantes. Os autores buscaram determinar a eficácia da ECMO comparativamente 

a ventilação mecânica convencional e relatou que a mortalidade em 60 dias foi menor 

(35%) para o grupo ECMO comparado ao da VMN (46%), embora não tenha 

significativa relevância, é notório a diminuição da mortalidade no grupo que recebeu 

a ECMO. Um ponto a ser considerado no artigo é que os pacientes que receberam a 

ECMO apresentaram taxas significativamente mais altas de trombocitopenia grave e 

eventos hemorrágicos que levam à transfusão de concentrado de hemácias, sendo 

isso um fator que pode ter prejudicado o desempenho da ECMO nestes pacientes. De 

maneira geral os autores relatam que o uso precoce da ECMO na SDRA grave não 

mostrou benefício significativo em comparação ao uso da ventilação mecânica 

convencional devido a seus efeitos adversos. Entretanto, Bullen, Teijeiro-Paradis e 

Fan (2020) descrevem que as evidências atuais mostram que uma implantação 
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precoce da ECMO pode impedir lesão pulmonar adicional e disfunção orgânica, assim 

como Ramanathan et al. (2020), relatam que a ECMO para a SDRA se baseia em 

conferir proteção pulmonar, com resultados adversos diminuídos. Embora a ECMO 

possa ser uma estratégia viável de resgate para alguns pacientes, não é um substituto 

para o ideal gerenciamento convencional de SDRA e deve ser amplamente discutido 

com a equipe os prós e contras do uso desta técnica. Normalmente, a indicação mais 

rotineira se faz pelo uso de ventilação com baixos volumes correntes e pelo menos 

pressão expiratória final positiva moderada, restringindo a pressão de platô e de 

distensão, e hipercapnia permissiva.  

No quadro 2 tem-se a descrição do uso da ECMO, oxigenioterapia e CPAP 

quanto a mortalidade, seja por número de pacientes ou por dias. 

 

Quadro 2 – Diferentes intervenções, mortalidade e tempo de mortalidade. 

AUTOR INTERVENÇÃO MORTALIDADE TEMPO DE 
MORTALIDADE 

  n. pacientes n. dias 

Combes et al. ECMO 44 66 

Ricard et al Oxigênio 24 28 

MBChB et al. CPAP (HFNC) 35 90 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2020). 
ECMO: Oxigenação por membrana extracorpórea; HFNC: Cânula nasal de alto fluxo umidificada. 

 

3.4 A VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA NA SÍNDROME DO DESCONFORTO 

RESPIRATÓRIO AGUDO  

 

A ventilação mecânica não invasiva (VNI) diz respeito à aplicação de um 

suporte ventilatório sem a necessidade de realizar métodos invasivos na via aérea, 

como por exemplo, intubação orotraqueal (IOT) e traqueostomia, evitando os efeitos 

adversos que a IOT e a traqueostomia trazem, como lesões na cavidade oral, faringe 

e laringe, além de doenças infecciosas, neurológicas, respiratórias e complicações 

musculoesqueléticas. O suporte ventilatório é fornecido por um gerador de fluxo 

conectado à VNI por meio de máscara facial ou nasal, suporte capacete (helmet), e 

máscara facial total (full face). Dentre as vantagens que a VNI possui, destaca-se a 

capacidade de aplicá-la por períodos curtos e intermitentes, sem a necessidade de 

sedação, além da manutenção da capacidade do paciente de comer, beber e 

conversar (OSADNIK et al., 2017). 
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Existe uma grande discussão sobre a potencialidade que a VNI tem em evitar 

a IOT. Patel et al. (2016) investigaram a taxa de intubação em pacientes com SDRA 

comparado o uso da máscara facial vs. por capacete. Ambos os grupos receberam 

VNI por modo de pressão de suporte ou pressão positiva contínua. Os parâmetros do 

grupo que recebeu VNI por interface capacete foram PEEP sustentada de 8,0cmH2O 

e FIO2 de 50%, já o grupo que utilizou a máscara facial convencional tinha como 

parâmetros PEEP de 5,1 cmH20 e FIO2 60% para uma saturação de oxigênio maior 

de 90%. 

Observou-se diminuição da taxa de intubação nos pacientes que receberam a 

VNI aplicada por capacete em comparação a máscara facial, e o motivo mais comum 

para a intubação entre os pacientes do grupo da máscara facial foi insuficiência 

respiratória, ou seja, taquipnéia e hipoxemia apesar do ajuste protocolizado das 

configurações de VNI. Para Liu et al. (2016) em relação a troca gasosa, a VNI com o 

capacete foi tão eficaz quanto utilizando a máscara, porém o capacete melhorou o 

prognóstico, reduziu a necessidade de intubação e complicações em pacientes com 

SDRA.  

Já Jones et al. (2016) utilizando a cânula nasal de alto fluxo umidificada (HFNC) 

em comparação com oxigenoterapia convencional perceberam que não houve 

diferenças na taxa de intubação, porém houve um benefício de mortalidade em favor 

de HFNC. He et al. (2019) em um estudo similar perceberam que o tratamento com 

VNI não reduziu a taxa de intubação entre pacientes com SDRA leve precoce induzida 

por pneumonia, apesar da melhora na PaO2/FIO2 observada com VNI em comparação 

com a oxigenoterapia padrão. Jaber, Molinari e De Jong (2016) perceberam que 

utilizando a HFNC em combinação com a VNI, diminui a hipoxemia grave durante o 

procedimento de intubação. Já para Bocchile et al. (2018) o uso de cateter nasal de 

alto fluxo não se associou com redução na taxa de intubação ou reintubação em 

pacientes críticos. Entretanto, o uso de cateter nasal de alto fluxo se associou com 

diminuição da necessidade de intubação quando comparado ao uso de oxigenoterapia 

convencional. O tipo de intervenção e interface pode ser decisivo na melhora do 

quadro do paciente. A VNI utilizando capacete teve melhores resultados pois possui 

melhor vedação, diminui sensação de fobia, e maior conforto facial.  
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3.5 A FISIOTERAPIA MOTORA NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

 

Os avanços nos cuidados intensivos levaram ao aumento da sobrevivência, 

mas também a reconhecimento de morbidade física e psicológica prolongada após 

doença grave. A disfunção neuromuscular foi identificada em pacientes de UTI com 

sepse, falência de múltiplos órgãos, ou ventilação mecânica prolongada e está 

associada a maior duração de ventilação mecânica e aumento do tempo de UTI e de 

internação hospitalar (MCWILLIAMS et al., 2015). Em pacientes gravemente 

enfermos, a reabilitação tem como foco melhorar a qualidade de vida, melhorando as 

atividades da vida diária após alta hospitalar (TAITO et al., 2019). 

Wright et al. (2018) e Files et al. (2015) compararam a reabilitação com 

cuidados habituais já realizada, com uma reabilitação mais intensiva em UTI’s, e em 

ambos os estudos observaram que a reabilitação física não pareceu melhorar os 

resultados físicos em comparação com o padrão de reabilitação física e nem diminuiu 

o tempo de permanência no hospital, pois foram fatores limitantes o aumento da 

intensidade da reabilitação, devido à fadiga do paciente e à incapacidade para 

fornecer reabilitação nos fins de semana. Em contrapartida, Kho et al. (2019) e 

Machado et al. (2017) demonstraram que exercícios de cicloergometria passivo no 

leito durante a VM é uma intervenção precoce promissora para estes pacientes pois 

aumenta significativamente a força muscular, no entanto, não altera a duração da VM 

ou tempo de internação. Em concordância, Munshi et al. (2017) demonstrou que a 

fisioterapia precoce na UTI durante a ECMO para SDRA é viável pois auxilia na 

recuperação, e constatou que atenua a fraqueza muscular e diminui o tempo de 

permanência na UTI. Sendo assim, a fisioterapia precoce na UTI é de grande 

importância pois minimiza os efeitos da imobilidade no leito, não sendo viável ser 

realizada de forma intensa, mas sim constante e gerando mobilidade ao paciente.  

 

4 CONCLUSÃO  

 

A SDRA é uma das principais causas de morte no mundo por insuficiência 

respiratória, devido a este fato, faz-se necessário a existência de estratégias para o 

tratamento eficaz desta patologia. Dentre as estratégias presentes nos estudos, a 

ventilação mecânica protetora teve grande destaque pois se mostrou eficaz quando 
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administrada em ventilação de volume corrente mais baixo associada à PEEP alta em 

pacientes com SDRA, pois diminuiu a ocorrência de lesão pulmonar e aumentou a 

ventilação pulmonar.  

Tendo em vista a VNI, o uso do capacete e HFNC também se mostraram 

eficazes, pois reduziram a taxa de intubação e melhoraram o prognóstico destes 

pacientes.  

Em relação a ECMO podemos perceber que seus resultados ainda são 

controversos e não há vantagens em substituir a ventilação mecânica convencional 

pela mesma.  

Dentre os estudos sobre a fisioterapia motora na UTI, percebemos que tem 

grande eficácia na melhora da força muscular e diminuição de dias na UTI, porém os 

autores enfatizam que deve-se estar atento em relação intensidade dos exercícios 

para não causar fadiga muscular ao paciente. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BIME, C et al. High positive end-expiratory pressure is associated with improved 
survival in obese patients with acute respiratory distress syndrome. American 
Journal of Medicine, v. 130, n, 2, p. 207-213, fev. 2017. Doi: 
10.1016/j.amjmed.2016.09.029 
 
BOCCHILE, R. L. R. et al. The effects of high-flow nasal cannula on intubation and 
re-intubation in critically ill patients: A systematic review, meta-analysis and trial 
sequential analysis. Revista Brasileira de Terapia Intensiva, v. 30, n. 4, p. 487–
495, dec. 2018. Doi: https://doi.org/10.5935/0103-507x.20180070 

BULLEN, E. C.; TEIJEIRO-PARADIS, R.; FAN, E. How i do it: how i select which 
ards patients should be treated with venovenous extracorporeal membrane 
oxygenation. Chest, v. 158, n. 3, p. 1036-1045, sept. 2020. Doi: 
https://doi.org/10.1016/j.chest.2020.04.016 

CAVALCANTI, A. B. et al. Effect of lung recruitment and titrated positive end-
expiratory pressure (PEEP) vs low PEEP on mortality in patients with acute 
respiratory distress syndrome. Jama, v. 318, n. 14, p. 1335-1345, 10 out. 2017. Doi: 
10.1001/jama.2017.14171 

COMBES, A. et al. Extracorporeal membrane oxygenation for severe acute 
respiratory distress syndrome. New England Journal of Medicine, v. 378, n. 21, p. 
1965–1975, may 2018. Doi: 10.1056/NEJMoa1800385  

https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2016.09.029
https://doi.org/10.5935/0103-507x.20180070
https://doi.org/10.1016/j.chest.2020.04.016
https://dx.doi.org/10.1001%2Fjama.2017.14171


 

358 
Práticas em fisioterapia sob o prisma das revisões sistemáticas (ISBN: 978-65-88712-06-1) 

EL-HADDAD, H. et al. Effect of ARDS severity and etiology on short-term outcomes. 
Respiratory Care, v. 62, n. 9, p. 1178–1185, sept. 2017. Doi: 
https://doi.org/10.4187/respcare.05403 

FILES, D. C. et al. Therapeutic exercise attenuates neutrophilic lung injury and 
skeletal muscle wasting. Science Translational Medicine, v. 7, n. 278, p. 278ra32, 
mar 2015. Doi: 10.1126/scitranslmed.3010283 

GATTINONI, L.; TONETTI, T.; QUINTEL, M. Regional physiology of ARDS. Critical 
Care, v. 21, n. Suppl 3, p. 9–14, dec. 2017. Doi: https://doi.org/10.1186/s13054-017-
1905-9 

GEIER, M. R.; GEIER, D. A. Respiratory conditions in coronavirus disease 2019 
(COVID-19 ): Important considerations regarding novel treatment strategies to 
reduce mortality. Medical Hypotheses, v. 140, p. 109760, jul. 2020. Doi: 
10.1016/j.mehy.2020.109760 

GU, X. L. et al. Is high-frequency oscillatory ventilation more effective and safer than 
conventional protective ventilation in adult acute respiratory distress syndrome 
patients? A meta-analysis of randomized controlled trials. Critical Care, v. 18, n. 3, 
p. 1–9, 2014. Doi: 10.1186/cc13900 

GUO, L. et al. Mechanical ventilation strategies for intensive care unit patients 
without acute lung injury or acute respiratory distress syndrome : a systematic review 
and network meta-analysis. Critical Care, v. 20, n. 1, jul. 2016. Doi: 10.1186/s13054-
016-1396-0  

HE, H. et al. A multicenter RCT of noninvasive ventilation in pneumonia-induced 
early mild acute respiratory distress syndrome. Critical care, v. 23, n. 1, sept. 2019. 
Doi: 10.1186/s13054-019-2575-6  

HODGSON, C. et al. Recruitment manoeuvres for adults with acute respiratory 
distress syndrome receiving mechanical ventilation (Review). 2016. Cochrane 
Database of Systematic Reviews, v. 11, n. 11, nov. 2016. Doi: 
10.1002/14651858.CD006667.pub3  

JABER, S.; MOLINARI, N.; DE JONG, A. New method of preoxygenation for 
orotracheal intubation in patients with hypoxaemic acute respiratory failure in the 
intensive care unit, non-invasive ventilation combined with apnoeic oxygenation by 
high flow nasal oxygen: the randomised OPTINIV study pr. BMJ open, v. 6, n. 8, p. 
e011298, aug. 2016. Doi: 10.1136/bmjopen-2016-011298  

JONES, P. G. et al. Randomized controlled trial of humidified high-flow nasal oxygen 
for acute respiratory distress in the emergency department: The HOT-ER study. 
Respiratory Care, v. 61, n. 3, p. 291–299, mar. 2016. Doi: 10.4187/respcare.04252  

KHO, M. E. et al. Multicentre pilot randomised clinical trial of early in-bed cycle 
ergometry with ventilated patients. BMJ Open Respiratory Research, v. 6, n. 1, p. 
1–9, 2019. Doi: http://dx.doi.org/10.1136/bmjresp-2018-000383 

https://dx.doi.org/10.1126%2Fscitranslmed.3010283
https://doi.org/10.1186/s13054-017-1905-9
https://doi.org/10.1186/s13054-017-1905-9
https://doi.org/10.1016/j.mehy.2020.109760
https://dx.doi.org/10.1186%2Fcc13900
https://doi.org/10.1186/s13054-016-1396-0
https://doi.org/10.1186/s13054-016-1396-0
https://doi.org/10.1186/s13054-019-2575-6
https://doi.org/10.1002/14651858.cd006667.pub3
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2016-011298
https://doi.org/10.4187/respcare.04252
http://dx.doi.org/10.1136/bmjresp-2018-000383


 

359 
Práticas em fisioterapia sob o prisma das revisões sistemáticas (ISBN: 978-65-88712-06-1) 

KRZASTEK, S. C. et al. Recent advances in the understanding and management of 
erectile dysfunction [version 1; referees: 2 approved]. F1000Research, v. 8, p. 1–9, 
2019. Doi: https://doi.org/10.12688/f1000research.16576.1 

LIU, Q. et al. Noninvasive ventilation with helmet versus control strategy in patients 
with acute respiratory failure: A systematic review and meta-analysis of controlled 
studies. Critical Care, v. 20, n. 1, p. 1–14, aug. 2016. Doi: 10.1186/s13054-016-
1449-4  

MACHADO, A. S. et al. Efeito do exercício passivo em cicloergômetro na força 
muscular, tempo de ventilação mecânica e internação hospitalar em pacientes 
críticos: Ensaio clínico randomizado. Jornal Brasileiro de Pneumologia, v. 43, n. 2, 
p. 134–139, mar./apr. 2017. Doi: https://doi.org/10.1590/s1806-37562016000000170 

MADOTTO, F. et al. Hyperoxemia and excess oxygen use in early acute respiratory 
distress syndrome : insights from the LUNG SAFE study. Critical care, v. 24, n. 1, p. 
1–17, mar. 2020. Doi: https://doi.org/10.1186/s13054-020-2826-6 

MCWILLIAMS, D. et al. Enhancing rehabilitation of mechanically ventilated patients 
in the intensive care unit: A quality improvement project. Journal of Critical Care, v. 
30, n. 1, p. 13–18, feb. 2015. Doi: 10.1016/j.jcrc.2014.09.018 

NATIONAL HEART, LUNG; BLOOD INSTITUTE ARDS CLINICAL TRIALS 
NETWORK. Rosuvastatin for sepsis-associated acute respiratory distress syndrome. 
New England Journal Of Medicine, v. 370, n. 23, p. 2191-2200, 5 jun. 2014. 
Massachusetts Medical Society. Doi: 10.1056/NEJMoa1401520 

MOREIRA, F. C. et al. Changes in respiratory mechanics during respiratory 
physiotherapy in mechanically ventilated patients. Revista Brasileira de Terapia 
Intensiva, v. 27, n. 2, p. 155–160, apr./jun. 2015. Doi: https://doi.org/10.5935/0103-
507X.20150027   

MORRIS, P. E. et al. Standardized rehabilitation and hospital length of stay among 
patients with acute respiratory failure: a randomized clinical trial. Jama, v. 315, n. 24, 
p. 2694-2702, jun. 2016. Doi: 10.1001/jama.2016.7201  

MUNSHI, L. et al. Intensive care physiotherapy during extracorporeal membrane 
oxygenation for acute respiratory distress syndrome. Annals of the American 
Thoracic Society, v. 14, n. 2, p. 246-253, feb. 2017. Doi: 
10.1513/AnnalsATS.201606-484OC 

NEEDHAM, D. M. et al. Timing of low tidal volume ventilation and intensive care unit 
mortality in acute respiratory distress syndrome:A Prospective Cohort Study. 
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, v. 191, n. 2, p. 177–
185, jan. 2015. Doi: 10.1164/rccm.201409-1598OC  

OSADNIK, C. R. et al. Non-invasive ventilation for the management of acute 
hypercapnic respiratory failure due to exacerbation of chronic obstructive pulmonary 
disease. Cochrane Database of Systematic Reviews, v. 7, n. 7, jul. 2017. Doi: 
10.1002/14651858.CD004104.pub4  

https://doi.org/10.12688/f1000research.16576.1
https://doi.org/10.1186/s13054-016-1449-4
https://doi.org/10.1186/s13054-016-1449-4
https://doi.org/10.1590/s1806-37562016000000170
https://doi.org/10.1186/s13054-020-2826-6
https://doi.org/10.1016/j.jcrc.2014.09.018
https://doi.org/10.1056/nejmoa1401520
https://doi.org/10.5935/0103-507X.20150027
https://doi.org/10.5935/0103-507X.20150027
https://doi.org/10.1001/jama.2016.7201
https://doi.org/10.1513/annalsats.201606-484oc
https://doi.org/10.1164/rccm.201409-1598oc
https://doi.org/10.1002/14651858.cd004104.pub4


 

360 
Práticas em fisioterapia sob o prisma das revisões sistemáticas (ISBN: 978-65-88712-06-1) 

PAPAZIAN, L. et al. Diagnostic workup for ARDS patients. Intensive Care Medicine, 
v. 42, n. 5, p. 674–685, may 2016. Doi: 10.1007/s00134-016-4324-5  

PATEL, B. K. et al. Effect of noninvasive ventilation delivered by helmet vs face mask 
on the rate of endotracheal intubation in patients with acute respiratory distress 
syndrome: a randomized clinical trial. Jama, v. 315, n. 22, p. 2435–2441, 2016. Doi: 
10.1001/jama.2016.6338 

RAMANATHAN, K. et al. Planning and provision of ECMO services for severe ARDS 
during the COVID-19 pandemic and other outbreaks of emerging infectious diseases. 
Lancet Respiratory Medicine, v. 8, n. 5, p. 518-526, may 2020. Doi: 
10.1016/S2213-2600(20)30121-1  

TAITO, S. et al. Does enhanced physical rehabilitation following intensive care unit 
discharge improve outcomes in patients who received mechanical ventilation? A 
systematic review and meta-analysis. BMJ Open, v. 9, n. 6, p. 1–9, 2019. Doi: 
http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2018-026075 

TASCÓN, O. et al. Microcirculatory dysfunction and dead ‑ space ventilation in early 
ARDS : a hypothesis ‑ generating observational study. Annals of Intensive Care, v. 
10, p. 1–11, 2020. Doi: https://doi.org/10.1186/s13613-020-00651-1 

TONGYOO, S. et al. Hydrocortisone treatment in early sepsis-associated acute 
respiratory distress syndrome: results of a randomized controlled trial. Critical Care, 
v. 20, n. 1, p. 1–11, oct. 2016. Doi: 10.1186/s13054-016-1511-2  

WRIGHT, S. E. et al. Intensive versus standard physical rehabilitation therapy in the 
critically ill (EPICC): A multicentre, parallel-group, randomised controlled trial. 
Thorax, v. 73, n. 3, p. 213–221, mar. 2018. Doi: 10.1136/thoraxjnl-2016-209858  

ZHOU, Y. et al. Early application of airway pressure release ventilation may reduce 
the duration of mechanical ventilation in acute respiratory distress syndrome. 
Intensive Care Medicine, v. 43, n. 11, p. 1648–1659, nov. 2017. Doi: 
10.1007/s00134-017-4912-z  

 

AGRADECIMENTO 

Agradeço a Deus, por estar a todo tempo do meu lado, a meu pai, mãe e irmãs 

por todo apoio, incentivo e amor durante todo esse processo. Aos meus mestres que 

não mediram esforços para me transmitir todo conhecimento necessário para o 

desenvolvimento deste trabalho. 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1007/s00134-016-4324-5
https://dx.doi.org/10.1001%2Fjama.2016.6338
https://doi.org/10.1016/s2213-2600(20)30121-1
http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2018-026075
https://doi.org/10.1186/s13613-020-00651-1
https://doi.org/10.1186/s13054-016-1511-2
https://doi.org/10.1136/thoraxjnl-2016-209858
https://doi.org/10.1007/s00134-017-4912-z


 

361 
Práticas em fisioterapia sob o prisma das revisões sistemáticas (ISBN: 978-65-88712-06-1) 

ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA NA INCONTINÊNCIA URINÁRIA: UMA 

REVISÃO SISTEMÁTICA 

 
Nátaly Gianni Mahs37 

Jaqueline Sueli Horodeski38 
 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A incontinência urinária (IU) é um extravasamento involuntário de 
urina, sendo classificada em incontinência urinária de urgência, de esforço ou mista. 
O tratamento fisioterapêutico é considerado de primeira linha como modo conservador 
para esta alteração que afeta a vida de milhares de pessoas. OBJETIVO: Investigar 
as abordagens fisioterapêuticas para incontinência urinária e os seus respectivos 
benefícios. METODOLOGIA: Para concretizar esta revisão as buscas foram 
executadas nas bases de dados Pubmed, PEDro e Scielo sendo encontrados 3.143 
artigos científicos publicados nos últimos cinco anos, e utilizados 15 artigos para 
elaboração dos resultados e 19 para o restante do texto. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: Encontradas diferentes abordagens fisioterapêuticas para IU incluindo 
treinamento dos músculos do assoalho pélvico, eletroestimulação, abordagem em 
grupo, abordagem não presencial, acupuntura e cones vaginais. CONCLUSÃO: As 
abordagens fisioterapêuticas fornecem benefícios para o tratamento e prevenção da 
incontinência urinária. Dentre as abordagens citadas nesta revisão destaca-se o 
treinamento dos músculos do assoalho pélvico que consiste em uma técnica benéfica 
para os casos de IU. 

 
Palavras-Chave: Incontinência Urinária. Fisioterapia. Assoalho Pélvico. 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Urinary incontinence (UI) is defined as an involuntary leakage of 
urine, being classified as urgent, stress or mixed urinary incontinence. 
Physiotherapeutic treatment is considered first-rate as a conservative way for this 
change that affects life and thousands of people. OBJECTIVE: to investigate physical 
therapy approaches to urinary incontinence and their benefits. METHODOLOGY: in 
order to carry out this review, searches were performed in the Pubmed, Pedro and 
Scielo databases, with 3,143 scientific articles published in the last five years, and 15 
articles were used to prepare the results and 19 for the rest of the text. RESULTS AND 
DISCUSSION: different physiotherapeutic approaches for UI were found, such as 
pelvic floor muscle training (MAP), electrostimulation, group approach, non-face-to-
face approach, acupuncture and vaginal cones. CONCLUSION: physical therapy 
approaches provide benefits for the treatment and prevention of urinary incontinence. 
Among the approaches mentioned in this review, the training of the pelvic floor muscles 
stands out, which is a beneficial technique for UI cases. 
 

Keywords: Urinary incontinence. Physiotherapy. Pelvic floor. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Sociedade Internacional da Continência define incontinência urinária (IU) 

como um extravasamento involuntário de urina. Este problema leva a uma diminuição 

considerável da qualidade de vida dos indivíduos, sendo assim, buscar um tratamento 

adequado o quanto antes é um dos fatores mais importantes para aumentar as 

chances de melhora (CARAFINI; SACCO; VIEIRA, 2019). 

A prevalência de IU apresenta-se em 5% da população mundial, 

predominantemente no envelhecimento entre 15% e 30%, esses números tendem a 

ser subestimados, já que é uma situação de constrangimento. Acima de 60 anos em 

mulheres que vivem em comunidades apresentam os índices entre 10% e 58%, e 50% 

a 84% para mulheres que vivem em instituições de longa permanência. Menos da 

metade dos indivíduos que possuem IU buscam tratamento médico (FANTE et al., 

2019). 

As disfunções miccionais podem ocorrer em homens e mulheres e nem sempre 

estão relacionadas com a idade, envelhecimento e nível socioeconômico. Os 

principais fatores predisponentes para IU é a obesidade, pois aumenta a pressão 

abdominal sobrecarregando o assoalho pélvico, o envelhecimento, a menopausa, 

constipação, hipertensão arterial, diabetes, tabagismo e histórico familiar 

(PAZZIANOTTO-FORTI et al., 2019).  

O diagnóstico deve ser feito corretamente para que o tratamento adequado seja 

determinado de acordo com o grau e tipo de IU, sendo classificada conforme o modo 

que ocorre a perda de urina, podendo ser incontinência urinária de esforço (IUE), 

incontinência urinária de urgência (IUU) ou incontinência urinária mista (IUM) 

(SABOIA et al., 2017). 

Entre as mulheres a IUE é o subtipo mais comum, e acontece devido à fraqueza 

da musculatura do assoalho pélvico, grupo muscular que sustenta os órgãos da 

cavidade pélvica, onde ocorre um escape de urina, que normalmente acontece em 

pequenos jatos e é causado pelo aumento da pressão abdominal que ocorre com 

algum esforço como tossir, espirrar, rir e praticar atividades físicas (CAETANO; 

SUZUKI; LOPES, 2019). 

O tratamento da IU é predominantemente cirúrgico, porém esses 

procedimentos apresentam riscos aos pacientes como as complicações por uso de 
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materiais sintéticos, assim mostrando que o tratamento conservador pode ser uma 

boa alternativa e considerado como padrão ouro para tratar a IU. A fisioterapia possui 

o potencial de minimizar os sintomas urudinâmicos e reestabelecer a força dos 

músculos do assoalho pélvico (MORONI et al., 2016). 

Segundo a Agência de Política e Pesquisa de Saúde (Agency for Health Care 

Policy and Research) o primeiro tratamento para incontinência urinária de esforço 

deve ser conservador, com resultados positivos para IU, sendo o treinamento dos 

músculos do assoalho pélvico (TMAP), treinamento vesical, TMAP com ou sem 

biofeedback um dos métodos mais utilizados, apontado para melhorar o 

comprometimento anatômico e funcional desta musculatura. O sucesso depende 

muito da motivação do paciente (RADZIMIŃSKA et al., 2018). 

Neste contexto a presente revisão teve como objetivo reunir dados de literatura 

sobre IU na população com diferentes condições, bem como apresentar as 

características das amostras estudadas, instrumentos de avaliação, abordagem 

terapêuticas utilizados, e seus resultados obtidos. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

Trata-se de uma revisão sistemática, realizada com artigos de livre acesso 

disponíveis em português, inglês e espanhol publicados no período de 2014 a 2020 

nas seguintes bases eletrônicas: PubMed, PEDro e SciELO. Os artigos contém 

informações essenciais aos profissionais de saúde sobre tal assunto, de modo que a 

aplicação deste conhecimento e aquisição de habilidades melhorem o cuidado e 

promovam alcance de desfecho positivos nos indivíduos com incontinência urinária. A 

busca foi realizada entre os meses de março a agosto de 2020 e foram utilizadas como 

palavras-chave Urinary Incontinence (incontinência urinária), Pelvic Floor (assoalho 

pélvico), Rehabilitation (reabilitação), Electroestimulation (eletroestimulação) e seus 

respectivos sinônimos, nos idiomas português e inglês.  

A pesquisa efetivada empregando descritores estabelecidos pelo DeCS 

(Descritores em Ciências da Saúde) da Biblioteca Virtual em Saúde, usando a 

seguinte estratégia de busca: Urinary Incontinence AND Physiotherapy, Urinary 

Incontinence AND Rehabilitation, Physiotherapy AND Pelvic Floor. 
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Os artigos selecionados conforme os seguintes critérios de inclusão: estudos 

randomizados, randomizados controlados e de revisão com seres humanos. Para 

avaliar a qualidade dos ensaios clínicos randomizados. Os estudos foram 

classificados com base nos critérios de elegibilidade da escala de PEDro e escala de 

Jadad, que consistem em três itens diretamente relacionados a redução de viés da 

pesquisa randomizada, cegamento e destino de todos os participantes, totalizando 5 

pontos , classificados pelo fator de impacto – métrica utilizada para avaliar as revistas 

científicas ao contabilizar as citações realizadas, que pontuassem maior que 1, e 

Qualis – método de análise e classificação da qualidade dos artigos stricto-sensu e 

das pesquisas científicas, sendo validados para esta pesquisa artigos acima de B2.  

A descrição dos critérios pela escala de PEDro que se trata de um instrumento 

que qualifica a metodologia de uma pesquisa através de 11 itens, seu escore, que vai 

de 0 a 10, indica a confiabilidade oferecida pelo método utilizado no trabalho. Para a 

presente pesquisa é considerado insatisfatório se receber pontuação menor que 6 de 

10 (<6/10). 

Os critérios descritos por Jadad para avaliar a qualidade interna foram à 

randomização, o ocultamento duplo cego e a descrição de perdas e/ou exclusões. Os 

resultados foram apresentados por pontuação (máximo de 5 pontos). Um estudo é 

considerado de má qualidade se receber pontuação menor ou igual a 3 (≤3).  

Os artigos triados nas bases de dados foram submetidos a leitura dos títulos e 

resumos dos artigos pré-selecionados, e posteriormente a leitura na íntegra dos 

artigos selecionados.  

Para os critérios de exclusão, estabeleceram-se artigos repetidos, monografias, 

teses, publicações cujos textos não encontravam-se disponíveis na íntegra e estudos 

que não concordassem com o tema escolhido.   

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Com base nas estratégias de busca e na seleção apresentada na sessão dos 

métodos foram selecionados 33 artigos para leitura na integra, nas bases eletrônicas 

PubMed, Scielo e PEDro, dos quais 15 computaram a amostra final. Os processos 

realizados na seleção dos artigos e os motivos de exclusão estão descritos no 

organograma (figura1). A descrição dos artigos selecionados nesta pesquisa, com 
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autores, ano, objetivo da pesquisa e variáveis, amostra e principais resultados estão 

presentes no Quadro 1. 

 

Figura 1 – Descrição do processo realizado para a seleção dos estudos analisados 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras (2020) 

 

As características gerais do estudo apresentam os principais resultados e a 

qualidade dos ensaios clínicos randomizados demonstram que as amostras eram 

distintas: o número de pacientes avaliados variou de 31 a 504, e a idade média de 28 

a 74 anos. Os estudos tiveram em sua maioria participantes do sexo feminino, 

resultados positivos quanto aos sintomas urodinâmicos aconteceram após a 

conscientização perineal do paciente, com tempo médio de 3 a mais meses, quando 

Busca nas 
bases de dados

• Pubmed = 564 artigos

• Pedro = 1.792 artigos

• Scielo = 789 artigos

Artigos 
selecionados 

após leitura de 
títulos

• Pubmed = 25 artigos 

• Pedro = 16 artigos 

• Scielo = 8 artigos 

Exclusão por  
não 

preencherem 
os crítérios de 

inclusão

• Pubmed = 14 artigos 

• Pedro = 11 artigos

• Scielo = 8 artigos

Artigos 
incluidos para 

revisão

• 15 artigos
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mostraram estatística significativa. O tempo de acompanhamento dos pacientes após 

a intervenção variou de 1 mês a anos. 

 

Quadro 1 – Descrição dos artigos selecionados 

AUTOR/ 
ANO 

TIPO DE 
ESTUDO 

AMOSTRA 
OBJETIVO/ PRINCIPAIS 

VARIÁVEIS 
RESULTADOS 

Dumoulin et 
al., 2020 

ECR Total 369  
G1=184  
G2= 178  

Avaliar a eficácia do treino dos MAP 
baseado em grupo em relação ao 
treino individual para incontinência 
urinária em mulheres idosas. 
Avaliado percentual de episódios de 
IU. 

A redução percentual 
média nos episódios de IU 
foi de 70% em treino 
individual em comparação 
com 74% em treino 
baseado em grupo. O 
treinamento dos MAP 
individual e em grupo 
tiveram eficácia 
semelhante para todos os 
resultados secundários em 
1 ano.  

Ptaszkowsk 
et al., 2020 

ERC Total= 41 
GI= 21 
GC= 20 

Avaliar os MAP após a aplicação da 
estimulação eletromagnética de alta 
indução (HIES) em mulheres com 
IUE e IUM usando EMGs. 
 

Na comparação 
intergrupos, observada 
maior atividade da EMGs 
MAP após a intervenção 
(“contração”) no GI do que 
no GC. 

Rajek et al 
2020. 

ECR Total 128 
EG1= 40 
EG2= 37 
GC= 34 

Comparar a eficácia do treinamento 
da musculatura do assoalho pélvico e 
da inervação magnética 
extracorpórea no tratamento da 
incontinência urinária de esforço.  

Em ambos os grupos 
experimentais, houve um 
declínio significativo nos 
sintomas depressivos 
melhora na gravidade da 
IU e na QV. Não 
encontradas diferenças 
estatisticamente 
significativas entre todas 
as variáveis medidas no 
grupo de controle.  

Brown et 
al., 2019 

ECR GI: 62 
GC: 59 
Total= 121 

Avaliar os efeitos de um programa de 
TTO para IU em pequenos grupos de 
mulheres idosas. Avaliado a 
incontinência, a autoeficácia, a 
depressão e as barreiras à procura de 
cuidados. 

As mulheres tratadas 
melhoraram 
significativamente mais do 
que as mulheres no grupo 
de controle em todos os 
instrumentos validados de 
gravidade da IU, QV e 
autoeficácia. As taxas de 
procura de cuidados foram 
semelhantes entre os 
grupos. 

Lira et al., 
2019. 

ECR Total 31  
GC1= 15 
GI2 = 16 

Avaliar os efeitos de um programa de 
treinamento muscular do MAP 
perioperatório versus os cuidados 
habituais na recuperação precoce da 
IU e função erétil após PR.  

Três meses após RP, a 
taxa de IU de 72,7% e 
70,0% nos Grupos 1 e 2, 
respectivamente.  

Sung et al., 
2019. 

 

ECR Total= 416 
G1= 209 
G2= 207 

Determinar se a combinação de 
terapia muscular comportamental e 
do AP com tipoia miduretral é mais 
eficaz do que apenas tipoia para 
melhorar os sintomas de IUM.  

A pontuação dos sintomas 
urodinâmicos no G1 
diminuiu       de 178,0 
pontos no início para 30,7 
pontos em 12M, mudança 
média ajustada -128,1 
pontos. A pontuação dos 
sintomas urodinâmicos no 
G2 diminuiu 
significativamente de 176,8 
para 34,5 pontos, mudança 
média ajustada -114,7 
pontos. 
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AUTOR/ 
ANO 

TIPO DE 
ESTUDO 

AMOSTRA 
OBJETIVO/ PRINCIPAIS 

VARIÁVEIS 
RESULTADOS 

Diokono et 
al., 2018 

 

ECR Total= 463 
GI= 232 
GC= 231 

Comparar a eficácia, custo e custo-
efetividade do tratamento 
comportamental em grupo sem 
tratamento para IU em mulheres 
idosas.  

As pontuações do ICIQ-SF 
para GI consistentemente 
mais baixas do que o GC 
em todos os pontos de 
tempo, mas não 
alcançaram a diferença de 
3 pontos projetada. Aos 
3M, a diferença foi de 0,96 
pontos, o que é 
significativo, mas 
clinicamente modesto.  

Guo; Kang, 
2018. 

ECR Total= 82 
GI= 41 
GC = 41 

Avaliar a efetividade da terapia de 
estimulação elétrica neuromuscular 
em pacientes com incontinência 
urinária após AVC.  

A terapia de estimulação 
elétrica mostraram melhor 
eficácia nos parâmetros 
primários dos valores 
urodinâmicos e sintomas 
da bexiga hiperativa e nos 
parâmetros secundários do 
ICIQ-SF em comparação 
com os pctes submetidos à 
terapia simulada. 

Szumilewicz 
et al., 2018 

EControleR Total 166,  
GI= 111 
GC= 55 

Investigar se um programa de 
exercícios estruturado, incluindo 
aeróbica de alto e baixo impacto e 
apoiada por exercícios para os MAP 
pélvico, melhora a atividade 
neuromuscular do AP e não reduz a 
QV em termos de IU em gestantes 
saudáveis. 

GI melhoraram a atividade 
neuromuscular do AP em 
algumas tarefas motoras; 
amplitude EMG 
significativamente maior 
nos músculos do AP 
durante as contrações de 
3s, 10s e 60s. 

Sayilan; 
Ozbas 2018 

ECR Total= 60 
GI =30 
GC= 30 

Determinar o efeito do treinamento de 
exercícios para MAP administrado a 
pctes programados para PR radical 
assistida por robô em problemas de 
IU pós-PR.  

Uma diferença significativa 
foi observada no n° de 
absorventes para IU 
usados no 1° e 6° mês 
entre os grupos. Em 
termos de tipo de IU pós-
RP, 68% dos pacientes em 
ambos os grupos sofreram 
de estresse, 25% de IUU e 
7% IUM. 

Liu et al 
2017. 

ECR Total= 504  
GI= 252 
GC= 252 

Avaliar o efeito da eletroacupuntura 
vs eletroacupuntura falsa para 
mulheres com IUE.  

Entre as mulheres com 
incontinência urinária de 
esforço, o TTO com 
eletroacupuntura 
envolvendo a região 
lombossacra, em 
comparação com a 
eletroacupuntura simulada, 
resultou em menos perda 
de urina após 6 semanas. 

Fritel et al. 
2015 

ECR Total= 282 
GF= 140 
GC= 142 

 
 

Comparar, em uma população de 
gestantes nulíparas, o efeito pós-
natal do treinamento pré-natal 
supervisionado dos MAP com 
instruções escritas sobre a IU PP.  

Aos 12 meses após o 
parto, o desfecho primário 
estava disponível para 190 
mulheres (67,4%); a 
gravidade média da IU foi 
de menor no GF em 
comparação com no GC. 
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AUTOR/ 
ANO 

TIPO DE 
ESTUDO 

AMOSTRA 
OBJETIVO/ PRINCIPAIS 

VARIÁVEIS 
RESULTADOS 

Golmakani 
et al., 2014 

 

ECR Total= 60 
GI= 30 
GC= 30 

Comparar a eficácia do programa de 
intervenção comportamental e cones 
vaginais na incontinência urinária de 
esforço. 

As mudanças na taxa de 
vazamento no teste do 
absorvente e no índice de 
vazamento no GI foram 
maiores do que no grupo 
dos cones vaginais, mas a 
gravidade da IUE não foi 
significativamente ≠ entre 
os 2 grupos. 

Leong; Mok, 
2014 

 
 

ECR Total= 55 
GI= 27 
GC= 28 

Examinar a eficácia de um programa 
padronizado de fisioterapia para 
continência urinária para mulheres 
chinesas idosas com estresse, 
urgência ou IUM.  

Houve melhora dos 
sintomas urinários no GI, 
nas primeiras 5 semanas. 
Em comparação ao GC os 
participantes que 
receberam a intervenção 
apresentaram redução nos 
episódios de IU por 
semana com uma ≠ média 
de -6,4, e melhora da QV 
com uma ≠ média de -3,93  

Sjostrom et 
al., 2014 

ECR Total= 250 
GI= 124 
GP= 126 

Comparar dois programas de 
tratamento para IUE sem contato face 
a face: um pela Internet e outro pelo 
correio.  

A análise de intenção de 
tratar mostrou melhorias 
altamente significativas 
com grandes tamanhos de 
efeito com ambas as 
intervenções, mas não 
houve diferenças 
significativas entre os 
grupos nos resultados 
primários.  

AP: assoalho pélvico; EMGs: eletromiografia de superfície; G: grupo; GI: grupo intervenção; GC: grupo controle; 
IU: incontinência urinária; IUE: incontinência urinaria de esforço; IUM: incontinência urinária mista; M: meses; 
MAP: músculos do assoalho pélvico; PCTES: pacientes; PR: prostatectomia; QV: qualidade de vida; S: 
segundos; TTO: tratamento; ≠: diferença. 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2020) 

 

O treinamento dos músculos do assoalho pélvico (TMAP) e a conscientização 

perineal são considerados como tratamento conservador de primeira linha para tratar 

IU, que requer a participação ativa do paciente. No estudo Leong e Mok (2014), um 

programa estruturado de 12 semanas de TMAP com progressão gradual de 

exercícios, com treinamento da bexiga e educação aprimorada demonstrou melhora 

dos episódios de perda urinária e qualidade de vida em mulheres idosas com IU de 

diferentes tipos.  Para Radzimińska et al. (2018) a atividade muscular sistemática faz 

com que os músculos percam 4 vezes menos sua força muscular, sendo o método 

ideal para melhorar o comprometimento anatômico e funcional dos músculos, 

melhorando coordenação e melhor compressão uretral.  

O trabalho de promoção e educação em saúde realizado por fisioterapeutas, 

leva a importância da reeducação das disfunções miccionais, já que este não 
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apresenta risco imediato a vida e muitas vezes são constrangedores, ficando em 

segundo plano para o tratamento, e essas informações a população promovem apoio 

e discussão em grupo, o qual torna-se mais eficaz para o TMAP. Os autores Dumoulin 

et al. (2020) constataram em um estudo, que o TMAP baseado em grupo mostrou ser 

não inferior ao treinamento individual padrão em 1 ano após a randomização para o 

tratamento de estresse e incontinência urinária mista em mulheres mais velhas. O uso 

generalizado desta intervenção foi eficaz, podendo afetar positivamente a 

acessibilidade dos cuidados para continência e a disponibilidade do tratamento.  

Corroboram Diokono et al. (2018) que um novo programa de tratamento 

comportamental administrado em grupo é uma abordagem de primeira linha segura e 

modestamente eficaz para reduzir a frequência, gravidade, incômodo e melhoria da 

qualidade de vida das mulheres mais velhas na comunidade. Conforme Brown et al. 

(2019) um programa para tratamento da incontinência urinária mista (IUM) em 

pequenos grupos, melhorou a IU em 71% dos participantes, ainda aprimorou a 

capacidade para controlar a IU e levou à realização de exercícios regulares para os 

músculos do assoalho pélvico. De acordo com Hagen et al. (2019) o TMAP em um 

grupo supervisionado por pelo menos 3 meses é o tratamento de primeira linha para 

IU, envolvendo progressão das contrações musculares repetidas. 

A cirurgia de Sling envolve a passagem de uma pequena faixa de fita pelo 

espaço retropúbico ou obturador, com pontos de entrada ou saída no abdômen inferior 

ou virilha, respectivamente. Compactuam Sung et al. (2019) em seus estudos, que 

entre as mulheres com incontinência urinária mista (IUM), o TMAP combinada com a 

cirurgia de sling em comparação com a cirurgia isolada resultou em uma pequena 

diferença estatisticamente significativa nos sintomas de incontinência urinária em 6 

meses de tratamento, que não atingiu o limite pré-especificado para importância 

clínica. No estudo de Imamura et al. (2019) apontaram que a cirurgia de sling 

apresenta uma segurança e eficácia no tratamento da IU, porém sabe-se que 

procedimentos cirúrgicos podem resultar em complicações, como dor pós operatória, 

complicações vasculares até mesmo dificuldade de micção e que o mesmo necessita 

de um aporte de orientações fisioterapêuticas para uma boa evolução clínica.  

O câncer de próstata é uma doença maligna comum em homens idosos, porém 

o tratamento cirúrgico com retirada da próstata pode resultar em disfunção erétil 

temporária ou permanente e IU, afetando na qualidade de vida. No estudo de De Lira 
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et al. (2019) que aplicou um protocolo com 2 sessões supervisionadas de TMAP, 

biofeedback e instruções verbais para pacientes no pré-operatório de prostatectomia, 

não apontou resultados significativos para melhorar os sintomas de incontinência e 

disfunção erétil. Sayilan e Ozbas (2018) concluíram em seu estudo que os exercícios 

para o assoalho pélvico em indivíduos submetidos a prostatectomia promovem 

melhorias na incontinência precoce. Para Anderson et al. (2015) Sabe-se que a 

continência depende da relação entre as fibras musculares lisas e estriadas. Uma 

hiperatividade do detrusor, deficiência esfincteriana ou fraqueza apresentam-se como 

as causas mais relevantes da IU após a prostatectomia. 

Na gravidez a IU pode ocasionar desequilíbrio por questões hormonais, baixa 

da produção de estrogênio (hipoestrogenismo), assim como aumento da carga no 

assoalho pélvico são os principais fatores de risco para disfunções do mesmo, 

incluindo dor pélvica, disfunções de bexiga, intestino, prolapso de órgão pélvico, e 

disfunção sexual. Szumilewicz et al. (2019) aplicaram um programa de TMPA, 

incluindo atividade aeróbica em gestantes com IU, durante 6 semanas, observando 

melhora da atividade neuromuscular do assoalho pélvico em algumas tarefas motoras, 

mas não nos sintomas de IU. Os autores Fritel et al. (2015) compararam o efeito de 

um TMAP supervisionado no pré-natal em mulheres com IU, com instruções escritas 

sobre como realizar os exercícios em casa, não demonstrando diferenças 

significativas entre os grupos no que se refere a redução da IU pós-natal. Os autores 

Bodner-Adler et al. (2019) concluíram que na gestação e o pós-parto são períodos em 

que ocorre o aumento da demanda do assoalho pélvico e ocorrência de traumas do 

mesmo, apontando como seus fatores de risco a própria gravidez, tipo de parto, 

paridade, uso de episiotomia, obesidade e idade. 

Juntamente com o treinamento dos MAP podem ser aplicadas outras técnicas 

fisioterapêuticas como os cones vaginais, biofeedback e estimulação elétrica, 

consideradas técnicas padrão para o tratamento e prevenção da IU. O estudo de 

Golmakani et al. (2014) concluiu que os cones vaginais e o programa de intervenção 

comportamental têm efeitos significativos no tratamento da incontinência urinária de 

esforço leve a grave, com base nos resultados, demostrando que o TMAP é preferido 

no que se refere a questão custos, efeitos colaterais e eficácia. Sugerem Oliveira et 

al. (2017) que a primeira abordagem para o tratamento da IU deve ser de modo 

conservador, incluindo informações sobre higiene do dia a dia, reeducação manual 
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intravaginal, exercícios de fortalecimento do assoalho pélvico, estimulação elétrica, 

biofeedback e cones vaginais, o que leva a redução do vazamento de urina, 

proporcionando melhor qualidade de vida.  

A eletroestimulação consiste em um procedimento utilizado para reabilitação 

do assoalho pélvico como forma de tratamento da IU, que pode ser realizada através 

de eletrodos vaginais ou de superfície. Com o objetivo de avaliar os músculos do 

assoalho pélvico após estimulação eletromagnética de alta indução, Ptaszkowski et 

al., (2020) incluiu em seu estudo mulheres com IU de esforço e mista, tendo como 

resultado melhora das contrações dos músculos do assoalho pélvico. Em outra forma 

de eletroestimulação, Rajek et al., (2020) utilizou a inervação magnética extracorpórea 

para o tratamento da IU de esforço em mulheres, e o comparou com o TMAP, 

apresentando como resultado melhora dos sintomas de IU, gravidade da IU, força 

muscular (FM) nas duas intervenções, sem diferenças significativas. No estudo de 

Mazur-Bialy et al. (2020) descrevem que a estimulação elétrica é um dos tratamentos 

mais usados para IU, sendo considerado um tratamento não invasivo e passivo o qual 

induz a contração muscular que combinada com TMAP apresenta grande eficácia na 

diminuição do vazamento de urina.  

A acupuntura vem se destacando cada vez mais na área da saúde e no 

tratamento da IU, diminuindo significativamente a velocidade urinária máxima e média 

durante a IUE e aumenta a pressão de fechamento da uretra e da duração da uretra 

funcional, indicando que a acupuntura abdominal trata eficazmente os sintomas da 

IUE de maneira conservadora. Os autores Liu et al. (2017) concluíram que a técnica 

de eletrocupuntura na região lombosacra utilizando os pontos BL33 (Zhongliao), BL32 

(Ciliao), BL23 (Shenshu) e BL35 (Huiyang), em comparação com a eletrocupuntura 

simulada resulta em diminuição do vazamento de urina após 6 semanas de 

intervenções trazendo também melhoria da qualidade de vida. Para Huang et al. 

(2020) a acupuntura traz diversos benefícios para o tratamento da IU como eficácia 

notória, procedimento de simples intervenção, baixo custo e poucos efeitos colaterais. 

Poucas mulheres afetadas pela IU procuram atendimento dos profissionais da 

saúde, isso pode estar relacionado com vergonha, o indivíduo não considerar como 

um problema de saúde, considerado uma parte normal do envelhecimento, ou podem 

pensar que podem cuidar por conta própria. Sjostrom et al. (2014) demostraram 

através um programa de tratamento desenvolvido por fisioterapeutas, que mulheres 
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com IU de esforço alcançaram melhorias de longo prazo, altamente significativas e 

clinicamente relevantes nos sintomas de IU e na qualidade de vida com TMAP 

entregue sem contato face a face, seja por meio da internet ou de um programa postal. 

Para Firet et al. (2019) o TMAP baseado na internet com orientações fisioterapêuticas, 

está ampliando-se rapidamente provando sua eficácia em diversos disfunções do 

assoalho pélvico, mostrando-se ser bem aceita principalmente pelas mulheres por 

sentirem-se mais seguras e preferirem o anonimato para participar das intervenções. 

A incontinência urinária também é uma condição comum em indivíduos que 

sofreram um Acidente Vascular Cerebral (AVC), embora algumas vezes essa 

condição possa ser temporária, ainda é um problema persistente e complicado em 

muitos pacientes. O estudo de Guo e Kang (2018), avaliou a efetividade da terapia de 

estimulação elétrica neuromuscular em pacientes com IU após AVC através de um 

estimulador portátil, revelando que esta terapia pode trazer benefícios após 10 

semanas de tratamento. Shen e Liu, (2018) relatam que o tratamento com 

eletroestimulação elétrica neuromuscular para IU podem reduzir a quantidade de 

perda de urina e melhorar a qualidade de vida, mostrando-se um tratamento seguro e 

eficaz. 

Observou-se que as intervenções propostas nos estudos encontrados 

abrangiam homens, mulheres e gestantes de diferentes faixas etárias, sendo que em 

sua maioria as abordagens fisioterapêuticas mostraram eficácia.  

 

4 CONCLUSÃO 

 

A partir da revisão elaborada pode-se concluir que as abordagens 

fisioterapêuticas fornecem benefícios para o tratamento dos sintomas urudinâmicos e 

prevenção da incontinência urinária, sendo as mulheres a maioria nas amostras dos 

estudos encontrados. Dentre as abordagens citadas nesta revisão, destaca-se o 

treinamento dos músculos do assoalho pélvico, o qual consiste em uma técnica 

benéfica para os casos de IU. 
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INTERVENÇÕES FISIOTERAPÊUTICAS EM PACIENTES RENAIS CRÔNICOS 

SUBMETIDOS À HEMODIÁLISE: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

 

Rayssa Mulbauer dos Passos39 

Paty Pereira40  

 

RESUMO 

Introdução: Doença renal é a perda da função dos rins e a hemodiálise é a principal 
terapia de substituição renal, porém diminui a qualidade de vida desses pacientes. A 
fisioterapia poderá contribuir significativamente na melhoraria das complicações 
quando apresentadas e na prevenção da doença. Objetivo: Este estudo trata-se de 
uma revisão sistemática com o objetivo de apresentar as principais condutas 
fisioterapêuticas em pacientes renais crônicos submetidos a hemodiálise. Materiais e 
métodos: A busca foi de abril a agosto de 2020, nas bases de dados Pedro, Scielo e 
PubMed no período de 2014 à 2020. As palavras chaves foram diálise renal, doença 
renal crônica, hemodiálise, fisioterapia e reabilitação; kidney dialysis, chronic kidney 
disease, hemodialysis, physiotherapy and rehabilitation. Discussão e resultados: Os 
estudos selecionados descrevem uma vasta possibilidade de intervenções 
fisioterapêuticas em pacientes dentro e fora dos setores de hemodiálise. Conclusão: 
Conclui-se que a prática de rotina da fisioterapia durante a hemodiálise é ainda 
escassa, mesmo as evidências cientificas mostrando resultados positivos para o 
processo de reabilitação nesse período. 

 
Palavras-Chave: Fisioterapia. Doença Renal. Diálise Renal. 

 
ABSTRACT 

Introduction: Kidney disease is the loss of kidney function and hemodialysis is the 
main renal replacement therapy, however it decreases the quality of life in these 
patients. Physiotherapy can significantly contribute to improving complications when 
presented and preventing disease. Objective: This study is a systematic review with 
the objective of presenting the main physical therapy procedures in chronic renal 
patients undergoing hemodialysis. Materials and methods: The search was from April 
to August 2020, in the databases Pedro, Scielo and PubMed in the period from 2014 
to 2020. The keywords were kidney dialysis, chronic kidney disease, hemodialysis, 
physiotherapy and rehabilitation; kidney dialysis, chronic kidney disease, 
hemodialysis, physiotherapy and rehabilitation. Discussion and results: The selected 
studies describe a vast possibility of physical therapy interventions in patients inside 
and outside the hemodialysis sectors. Conclusion: It is concluded that the routine 
practice of physical therapy during hemodialysis is still scarce, even the scientific 
evidence showing positive results for the rehabilitation process in this period. 

 
Keywords: Physiotherapy. Kidney disease. Renal dialysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A doença renal crônica é caracterizada pela perda permanente da função dos 

rins, e o aumento do número de casos vêm aumentando na última década. Muitos 

estudos a trazem como associada ao envelhecimento, transições demográficas da 

população, como rápido processo de urbanização e melhora da expectativa de vida, 

hipertensão e diabetes. Quanto mais recente e mais adequado for o diagnóstico, 

melhor será a prevenção dos deletérios e longevidade (MARINHO et al., 2017). Possui 

5 estágios de classificações, casos menos graves classificados em 1 e quadros mais 

graves classificados em até 5 (ZEMP et al., 2019). 

De acordo com os estudos e registros, no ano de 2010, 2,6 milhões de pessoas 

no mundo estavam recebendo hemodiálise. Uma perspectiva para 2030 mostrou um 

aumento quase duplo de doenças renais crônicas (ZELKO et al., 2019). 

O tratamento pode ser divido em programas de promoção e prevenção da 

saúde, terapia de substituição renal e intervenções que retardem a progressão do rim 

crônico (TOMICH; BERNARDINO; FERREIRA, 2014).  

A hemodiálise (HD) é a principal terapia de substituição renal em pacientes com 

doença renal crônica (DCR). Essa opção vem aumentando seu progresso devido a 

tecnologia, entretanto a qualidade de vida dessa população não está satisfatória, por 

complicações que interferem no progresso do tratamento, como a fraqueza muscular, 

causado por catabolismo e desgaste muscular e riscos cardiovasculares, reduzindo a 

aptidão física (ANDING et al., 2015).    

Essas complicações aumentam a mortalidade dos pacientes com a patologia, 

além de limitar as atividades de vida diária a partir do momento que é iniciada em 

diversos estudos trazem intervenções para diminuir esses sinais. (HUANG et al., 

2019).  

Não só de danos físicos esses pacientes sofrem, mas dar início a diálise muda 

significativamente a capacidade de desempenhar papeis sociais e familiares, 

mudando as relações dos pacientes com o ambiente em que ele vive (DZIUBEK et al., 

2016). 

A presença de fisioterapeutas dentro e fora dos centros de hemodiálise é de 

grande valia, devido aos danos musculoesqueléticos apresentados por esses 

pacientes. Esses profissionais contribuem significativamente na melhoraria das 
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complicações quando apresentadas e na prevenção da doença. Dentre tantas 

condutas que o fisioterapeuta pode utilizar em pacientes com doença renal crônica 

submetidos a hemodiálise, ainda restam poucas evidências científicas nas quais são 

mais indicadas e pouco se fala sobre a variedade de intervenções que pode ser 

aplicada. 

Esse artigo teve como objetivo, apresentar as principais condutas 

fisioterapêuticas em pacientes renais crônicos submetidos a hemodiálise. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

O presente estudo é uma revisão sistemática descritiva e qualitativa de 

literatura. Foram pesquisados artigos científicos originais que descrevem a atuação 

fisioterapêutica em pacientes renais crônicos submetidos à hemodiálise. Os dados 

foram coletados nas bases de dados PEDro, Scielo e PubMed, nos idiomas inglês, 

espanhol e português; o período da busca foi do mês de abril a agosto de 2020.  

Para as estratégias de buscas foram utilizados os descritores diálise renal, 

doença renal crônica, hemodiálise, fisioterapia e reabilitação; kidney dialysis, chronic 

kidney disease, hemodialysis, physiotherapy and rehabilitation, os quais foram 

também correlacionados com o descritor booleano “AND”. 

O conteúdo dos artigos selecionados foi avaliado e validado na medida em que 

se tratavam de estudos clinicais controlados randomizados, publicados em revistas 

com Qualis > B2 e/ou fator de impacto > 1, com pontuação > 6 na escala de PEDro, 

ou > 3 na escala de Jadad e com ano de publicação nos últimos 5 anos completos 

(2014 a 2019). Ainda deveriam ter sido realizados em seres humanos e que 

realizavam tratamento fisioterapêutico durante o período da hemodiálise. Cada artigo 

deveria tratar de pelo menos um procedimento executado por fisioterapeuta, incluindo 

avaliações e protocolos clínicos.  

Foram excluídos aqueles que não descreveram o protocolo usado na pesquisa, 

e artigos em duplicata, textos que não estavam completos ou disponíveis online, 

estudos de caso, bem como artigos considerados incoerentes com o objetivo proposto 

pelo trabalho. 
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Foi desenvolvida um quadro único para preenchimento da mesma, após as 

leituras e análises de cada artigo, a qual continha as seguintes informações: autor, 

ano, objetivo, número da amostra, intervenção e resultados.  

O processo de seleção do estudo envolveu a triagem dos títulos e leitura dos 

resumos. Os artigos potencialmente relevantes foram obtidos no texto completo, 

seguido da análise dos critérios de elegibilidade. A partir desse procedimento, foram 

apresentados os resultados.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Na primeira etapa da estratégia de busca foram encontrados um total de 3845 

artigos nas bases de dados pesquisadas, em primeiro momento foram excluídos 3814, 

onde obtivemos um total de 31 artigos para leitura completa do texto, momento em 

que excluímos 16 artigos, finalizando com 15 artigos incluídos nessa revisão de 

literatura, conforme apresenta a Figura 1. 

 

Figura 1 – Fluxograma da seleção de artigos.  

 
Fonte: As Autoras (2020) 
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Nos estudos incluídos nessa pesquisa, as amostras caracterizaram-se 

homogêneas em relação ao gênero, com idade maior de 18 anos e menor de 70 anos, 

alguns estudos relataram a comorbidade da amostra, sendo as mais relatadas 

hipertensão arterial e diabetes mellitus.  

O número amostral oscilou de 30 a 296 pacientes. A duração das intervenções 

encontradas foram de 4 a 24 semanas, sendo realizadas em média 2 a 5 vezes por 

semana. Observou-se uma grande variabilidade em relação ao tipo de intervenção 

realizada e os desfechos analisados. O quadro 1 apresenta as características dos 

artigos selecionados quanto ao objetivo, intervenção e aos desfechos encontrados em 

cada estudo. 

 

Quadro 1 – Artigos  
Autor/ ano Objetivo Amostra 

(n) 
Intervenção Resultados 

DASHTIDEHKORDI; 
SHAHGHOLIAN; 
ATTARI, 2019 

Investigar 
o efeito do 
exercício durante 
a hemodiálise nos 
comportamentos 
de promoção da 
saúde em 
pacientes 
submetidos a 
hemodiálise. 

n: 60 
GE:30 
GC:30 

GE: treino de 
bicicleta 
ergométrica. GC: 
foi submetido a um 
exercício limber.  
 

Teve resultados satisfatórios, 
recomentando-se que os 
exercícios sejam parte do  
protocolo terapêutico  
nos departamentos de 
hemodiálise. 

UCHIYAMA et al., 
2019 

Analisar os efeitos 
de um programa 
de exercícios 
aeróbicos e de 
resistência em 
casa na qualidade 
de vida e 
funcionalidade.  

n:47 
GC: 24 
GE:23 

Caminhada e 
exercício de 
resistência com 
faixa elástica.   

Melhora na qualidade de vida 
e funcionalidade, porém sem 
dados estatísticos 
significativos para resistência 
de MMSS  e MMII. 

(ABDELAAL; 
ABDULAZIZ, 2019) 

Avaliar os efeitos 
do treinamento 
aeróbico e 
treinamento de 
resistência no 
desempenho 
físico e equibilibrio 
funcional. 

n: 66 
G1: 20 
G2: 21 
G3: 25 

G1: treinamento de 
exercícios 
aeróbicos; G2: 
exercícios de 
resistência 
grupo treinamento 
G3: sem 
intervenção.  

Confirmaram a importância do  
treinamento aeróbico e 
treinamento de força em 
pacientes em DRC.  

(OLIVEIRA E SILVA 
et al., 2019) 

Avaliar o impacto 
do treinamento 
aeróbio sobre os 
fatores de risco 
cardiovascular 
não tradicionais. 

n: 30 
GE:15 
GC:15 
 

GE: realizou 
exercícios 
aeróbicos durante 
a hemodiálise 
GC: não teve 
intervenção.  

Mostrou redução dos fatores 
de risco cardiovascular não 
tradicionais em pacientes com 
DRC em hemodiálise. 
 
 

DONG; ZHANG; 
YIN, 2019 

Analisar o efeito 
do treinamento 
resistido durante a 
hemodiálise na 
inflamação e 
índices de 
sarcopenia. 

n:41 
G1: 21 
G2:20 

G1: Exercícios 
resistidos de media 
a alta intensidade 
durante a 
hemodiálise. 
G2: Apenas 
cuidados de rotina.  

Exercício diálitico mostrou 
melhora significativa a 
atividade física, diminuiu 
reação inflamatórias mesmo o 
exercício não afetando a 
massa muscular de pacientes 
com sarcopenia. 

MCGREGOR et al., 
2018 

Comparar a 
eficácia do LF-

N:64 
G1:22 

G1:Estimulação 
elétrica muscular 

LF-EMS intra-dialítico ou 
ciclismo melhoraram a reserva 
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EMS intra-dialítico 
e ciclismo na 
reserva 
cardiorrespiratória, 
força e estrutura e 
função cardio-
arterial.  

G2:20 
G3:22 
 

de baixa 
frequência. 
G2:cicloergômetro 
G3: cuidados 
usuais sem 
treinamento físico. 

cardio-respiratória e a força 
muscular.  
 

FIGUEIREDO et al., 
2018 

Comparar os 
efeitos isolados e 
combinados do  
MT e AT na 
respiração e 
funcionalidade, 
níveis 
inflamatórios na 
qualidade de vida. 

n: 37 
G1:11 
G2:13 
G3:13 
 

IMT a 50% da 
pressão inspiratória 
máxima (PImáx), 
AT de baixa 
intensidade no 
cicloergometro ou 
treinamento 
combinado. 

IMT, AT e CT melhoraram 
parâmetros funcionais e 
biomarcadores inflamatórios 
modulados, 
além disso, o IMT provocou 
uma resposta semelhante à AT 
de baixa intensidade em 
pacientes em hemodiálise. 

SHEN et al., 2017 Comparar  a 
terapia de 
acupressão real 
versus terapia de 
acupressão 
simulada na 
melhoria da 
qualidade do 
sono. 

n: 42 
GE: 21 
GC: 21 

GE: acupressão 
em ponto 
especifico;  
GC: acupressão 
simulada em um 
ponto de 
acupuntura 
inespecífico. 

GE não resultou em nenhuma 
melhoria clinicamente 
significativa 
na qualidade do sono ou na 
qualidade de vida em 
comparação a GC. 
 

MANFREDINI et al., 
2017 

Testar se um 
programa de 
exercícios simples 
e personalizado 
em casa para 
melhor o estado 
funcional. 

n: 296 
GE: 151 
GC:145 

Exercício de 
caminhada, sentar 
em diferentes 
alturas de cadeiras.  
 

Melhorou o desempenho físico 
e a qualidade de vida dos 
pacientes em diálise. 

(FRIH et al., 2017) Avaliar o efeito do 
programa 
treinamento 
combinado de 
resistência e 
aeróbico sobre 
desfechos 
fisiológicos e 
psicológicos. 

N: 41 
GC:20 
GE:21 

Ciclismo 
ergométrico e 
caminhada na 
esteira; Exercícios 
dinâmicos de 
fortalecimento de 
cadeia fechada e 
aberta. 

GC teve um efeito benéfico 
sobre a capacidade física e 
qualidade de vida em relação a 
GE. 

BRÜGGEMANN et 
al., 2017 

Avaliar os efeitos 
da estimulação 
elétrica 
neuromuscular de 
alta e baixa 
frequência e 
intensidade. 

n: 51 
G1:26 
G2:25 

G1: estimulação 
elétrica 
neuromuscular de 
alta frequência e 
intensidade. G2: 
baixa frequência e 
intensidade de 
estimulação 
elétrica 
neuromuscular. 

Pacientes com DRC em 
hemodiálise melhoram a 
capacidade de exercício após 
estimulação elétrica 
neuromuscular periférica de 
alta e baixa 
frequência e intensidade.  
 

BENNETT et al., 
2016) 

Avaliar os efeitos 
de um programa 
de treinamento 
resistido 
intradialítico na 
função física. 

n:171 
G1: 51 
G2: 61 
G3: 59 

Treinamento 
progressivo de 
resistência usando 
faixas elásticas de 
resistência na 
posição sentada. 

Demonstrou um declínio da 
função física dos pacientes em 
diálise antes de iniciar o 
programa de exercícios 
e uma melhora subsequente 
associada ao exercício 
resistido intradialítico. 

THOMPSON et al., 
2016) 

Avaliar a eficácia 
do ciclismo e e 
exercícios de 
resistência na QV. 

n:31 
G1: 7 
G2:6 
G3:7 
G4:6 
GC:5 

Andar de 
bicicleta,exercícios 
resistidos, ciclismo 
e exercícios 
resistidos.  
 

Protocolo de tratamento é de 
valia para intervenção em 
hospitais e centros de 
hemodiálise, porém algumas 
alterações devem ser 
realizadas para o bom 
andamento do protocolo.  
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Fonte: Elaborada pelas autoras, (2020) 

 

3.1 INTERVENÇÕES FISIOTERAPÊUTICAS EM PACIENTES RENAIS CRÔNICOS 

SUBMETIDOS A HEMODIÁLISE 

 

 A atuação da fisioterapia seja pré, durante ou após o procedimento de 

hemodiálise a cada tempo tem se inovado e se reinventado. Os estudos analisados 

utilizaram 5 linhas de intervenção: treinamento aeróbico, treinamento de resistência, 

protocolo de exercícios cardiorrespiratórios, eletroestimulação e acupuntura.  

 

3.1.1 Exercícios aeróbicos 

 

A utilização de exercícios aeróbicos nos últimos anos mostraram melhora na 

qualidade de vida e funcionalidade de pacientes submetidos a hemodiálise, contando 

ainda mais, com a tecnologia em adaptar meios da realização dos mesmos na cadeira 

de hemodiálise.  

O ensaio clinico controlado e randomizado de Dashtidehkordi; Shahgholian; 

Attari (2019) demostrou que o exercício aeróbico em bicicleta ergométrica durante a 

hemodiálise pode favorecer a promoção de saúde dos pacientes com doença renal 

crônica. Manfredini et al., 2017, realizaram um estudo similar onde realizou um 

programa de treino aeróbico em casa, em um ambiente individualizado, para 

pacientes submetidos a diálise.  

Huang et al. (2019) justificam os achados nessas pesquisas, pois mostra que a 

capacidade aeróbica, indicada pelo aumento de VO2 é de extrema importância para 

WANG et al., 2014) Avaliar a 
eficácia da 
acupressão 
auricular na 
melhora da QV 

n: 62 
GE: 31 
GC:31 

GE: Acupressão 
auricular 
associados com 
convencionais. 
GC: receberam 
apenas 
tratamentos 
convencionais 

A acupressão auricular 
ajudou significativamente os 
pacientes com doenças renais 
crônicas a 
melhorar seus resultados de 
qualidade de vida. 

(HEADLEY et al., 
2014) 

Analisar o efeito 
do treinamento 
físico de 
intensidade 
moderada de 
curta duração na 
rigidez arterial. 

n:46 
GE: 25 
GC: 21 

Exercício aeróbico 
com diversos 
aparelhos.  

O treinamento físico de 
intensidade moderada em 
curto prazo não altera a rigidez 
arterial em pacientes com 
DRC, mas parece reduzir os 
níveis de endotelina.  

GE: caso; GC: controle; G1: grupo1; G2: grupo 2; G3:grupo3; G4: grupo 4; n: número da amostra total; TTO: 
tratamento; HM: hemodiálise; QV: qualidade de vida ; DRC: doença renal crônica; LF-EMS: estimulação 
muscular; LF-SEM; TC: treino combinado; MMII: membro inferior; MMSS: membro superior; IMT: Treinamento 
Muscular Inspiratório CT; Treinamento combinado; AT: Treinamento aeróbio 
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esses pacientes, pois causa declínio na fadiga muscular, melhora a função 

cardiovascular, rompe o sedentarismo, melhorando assim a capacidade de locomoção 

e qualidade de vida, potencializando o resultado da hemodiálise e aumentando a taxa 

de sobrevida dos pacientes com doença renal crônica.  

Figueiredo et al. (2018) na sua pesquisa, o exercício aeróbico e treinamento 

muscular respiratório foram utilizados a favor de parâmetros respiratórios e 

capacidade funcional e atingindo benefícios nas duas variáveis. Pacientes com 

doença renal crônica têm riscos de desenvolver doenças cardiovasculares e podem 

ter alterações nas estruturas cardíacas. O treinamento aeróbico pode ser uma 

estratégia para prevenir nesse quesito (WYNGAERT et al. 2018).  

Oliveira e Silva et al. (2019), aplicaram o ciclismo para benefícios cardíacos, 

obtendo redução dos fatores de risco cardiovascular não tradicionais, com uma 

progressão na função endotelial, diminuindo a androsterona sérico e a hipertrofia 

ventricular esquerda, e eventualmente, impedindo a progressão de um estado 

inflamatório, fator de extrema importância para pacientes submetidos a hemodiálise. 

De outro modo, não houve alteração nos marcadores de rigidez arterial ou nos valores 

da PA (pressão arterial) central e periférica assim como, Headley et al. (2014) em seu 

estudo, também não encontraram alteração na rigidez arterial.  

Lioufas et al., (2019), nos trás a explicação, através de sua pesquisa, em 

pacientes com DRC, possuem envelhecimento acelerado de suas artérias, pois a 

calcificação vascular está associada ao rim crônico devido a Desordem Mineral e 

Óssea (CKD-MBD), que são múltiplas anormalidades de mineração, como hiper e 

hipocalcemia e hiperparatireoidismo, promovendo cada vez mais a calcificação 

vascular desses pacientes. Outro fator é o fosfato sérico elevado, que é uma 

manifestação tardia da DRC, acelerando a deposição de minerais nas paredes dos 

vasos, aumentando também essa rigidez.  

 

3.1.2 Exercícios de resistência 

 

Algumas das alterações mais pronunciadas dos pacientes com doença renal 

crônica encontradas a literatura, é a perda constante de massa muscular, força 

muscular e intensidade do declínio da função física (OLIVEIRA; VIEIRA; BÜNDCHEN, 

2018). 
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No ensaio clinico randomizado de Bennett et al. (2016) mostrou uma melhora 

após a intervenção com exercícios resistidos na função física da sua amostra. Já na 

pesquisa de Dong; Zhang; Yin (2019) eles focaram na melhorara da atividade física e 

redução de reações micro inflamatórias, em pacientes em diálise com sarcopenia. O 

ganho de massa muscular é um fator importante para esses pacientes, porém não 

houve relevância significativa nessa variável, o autor justifica pela conduta escolhida.   

Para Zelko et al. (2019) descreve em seu estudo que o treinamento de 

resistência, protege a massa muscular e as funções dos pacientes com déficit renal, 

contra o desperdício de energia e proteína, mas ainda a evidência dos efeitos é 

limitada e não conclusiva, quando a tal intervenção é realizada isoladamente, sendo 

necessário mais estudos para compreender a adaptação molecular em pacientes 

dialisados após um treinamento de resistência.  

 

3.1.3 Protocolo de exercício cardiorrespiratório 

 

A síndrome urêmica causa mudanças em muitos sistemas de pessoas com 

DRC a medida que a mesma progride, incluindo o sistema cardiorrespiratório e 

muscular. As queixas principais de forma geral são a dispneia e fadiga, causando uma 

deficiência funcional. Estudos ainda tentam buscar qual tipo de exercício obtém mais 

benefícios aos pacientes em hemodiálise, aeróbico, de resistência, ou protocolos onde 

os dois estão trabalhando juntos, como descrevemos em seguida. 

Frih et al., (2017) e Abdelaal; Abdulaziz, (2019) em seus estudos, apresentaram 

resultados positivos do treinamento de resistência e aeróbico quanto a fisiologia 

desses pacientes, indicando-se efeito benéfico na capacidade física e qualidade de 

vida.  Uchiyama et al. (2019) em seu estudo, também trouxe uma melhora na 

qualidade de vida e funcionalidade, porém não obteve dados estatísticos significativos 

para resistência de membro superior e membro inferior, alegando que o método de 

treinamento de resistência, utilizando Theraband, 1 série de 10 repetições duas vezes 

por semana não foi suficiente para obter um ganho de resistência muscular. 

 Abdo et al. (2019) nos trás que um ganho de força pode ser um efeito colateral 

da atividade aeróbica, já que exige muito da força muscular para atividade como 

caminhada e cicloergômetro, uma vez que seu protocolo não incluiu exercícios com 

carga incremental. O esforço exigido pela caminhada e cicloergômetro, por exemplo, 
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altera o metabolismo das fibras musculares, gerando assim um aumento 

indiretamente de força e resistência, para conseguir realizar o exercício.  

Thompson et al. (2016) diz que o protocolo de intervenção onde avaliou a 

eficácia do ciclismo e exercícios resistidos na qualidade de vida desses pacientes, 

utilizando bicicleta, pesos e thera-band indicou muitos benefícios para pacientes em 

hemodiálise, resultado o qual, também se explica por Abdo et al. (2019), porém na 

aplicação de seu estudo, obteve-se uma falta de prontidão e assistência da equipe da 

unidade, quanto ao interesse pelo programa de melhora para os pacientes ali tratados, 

trazendo impactos em seus resultados.  

Ferreira; Artmann, (2018) denotam que a formação de redes entre profissionais 

e a relação profissional e paciente ainda é um desafio para o instituto e para o SUS, 

mesmo as pesquisas serem consideradas benéficas para a elevação de qualidade e 

assistência entre usuários e profissionais, ainda existe falta de humanização.  

 

3.1.4 Eletroestimulação 

 

Fisioterapeutas buscam programas alternativos, para que existam menores 

complicações clínicas em pacientes com transtornos renais, como a eletroestimulação 

neuromuscular, que consiste na contração muscular, através de correntes elétricas, 

de alta ou baixa intensidade, transmitidos por eletrodos aplicados da parte superficial 

da pele que estimulam nervos a enviar sinais para os músculos, que reagem 

contraindo-se, fazendo o papel de uma atividade normal. 

Em sua pesquisa, Brüggemann et al. (2017), realizam um estudo comparativo 

de eletroestimulação de alta e baixa frequência e intensidade, onde nos trouxe diante 

dos dois protocolos, uma melhora na capacidade do exercício. Assim como Mcgregor 

et al. (2018) que também submeteram os pacientes a tratamento através da 

eletroestimulação, porém compararam com ciclismo em benefícios 

cardiorrespiratórios e força muscular e tiveram um resultado positivo, na força 

muscular e melhora cardiorrespiratória em ambas as intervenções, acreditando-se 

que para pacientes que não podem ou não querem pedalar, a eletroestimulação é 

uma intervenção válida.  

Esteve et al. (2017) denotam que pacientes com DRC, possuem miopatias e 

alteração no envolvimento da bainha de mielina neural, levando a caibras, fraqueza e 
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fadiga. O tratamento para esses fatores tem sido a correção da acidose metabólica 

com suplementos de bicarbonato, o uso de hormônios anabólicos, regulação 

adequada da insulina ou exercício físico. Levando em consideração que pacientes 

dialíticos muitas vezes não conseguem realizar programas de exercício devido as 

características clínicas, a eletroestimulação recentemente tem feito esse papel.  

Evidencia-se que a eletroestimulação tanto de alta, como baixa frequência e 

intensidade, é uma intervenção de grande valor entre fisioterapeutas no tratamento e 

busca constante de uma melhora na qualidade de vida dos pacientes com doenças 

renais crônicos submetidos à hemodiálise. (CLARKSON et al., 2019) 

 

3.1.5 Acupuntura  

 

A acupressão é um método, onde se estimula com agulhas pontos na orelha 

ou pés, pressionando os dedos e as mãos. (SHEN et al., (2017). Diversos autores 

tentam descrever os efeitos da acupuntura na melhora da qualidade de vida e 

funcionalidade dos pacientes com DRC.   

Wang et al. (2014) em sua pesquisa verificaram os efeitos da acupressão em 

diferentes pontos na melhora da qualidade de vida de pacientes hemolíticos com 

diabetes, revelando uma melhora na qualidade de vida. Assim como Rehman et al. 

(2018), em seu protocolo de estudo, trás que a acupuntura tem grandes chances de 

melhorar a qualidade do sono e conforto, aumentando assim o conforto desses 

pacientes, pois é uma terapia não invasiva, segura e bem tolerada quando conciliada 

com a diálise, sendo um ponto a ser estudado para privilegiar a terapia e substituir 

alguns fármacos.  

Entretanto, esses dados divergem da pesquisa realizada por Shen et al. (2017), 

que compararam a eficácia da terapia de acupressão real versus terapia de 

acupressão simulada na melhoria da qualidade do sono, o qual não mostrou benefício 

significativo na qualidade de vida do grupo que recebeu o procedimento.  

Esse resultado vai de acordo com o protocolo de estudo de LI et al. (2019), que 

denota que mesmo tendo muitos estudos a favor da técnica, alguns pacientes com 

DRC, possuem certos pontos de reação patológicos devido ao distúrbio, momento em 

que a acupressão não é eficaz. Podendo-se entender que a técnica só pode ser eficaz, 

quando os pontos de dessensibilização não estão ativos no momento da aplicação, 
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sendo necessário mais estudos focados no metabolismo desses pontos a fim de 

revelar a relação entre pontos de acupuntura sensibilizados e eficácia clínica da 

acupuntura. 

 

4 CONCLUSÃO  

 

A prática de rotina do profissional fisioterapeuta durante a hemodiálise é ainda 

escassa, mesmo as evidências cientificas mostrando resultados positivos para o 

processo de reabilitação nesse período.  

Portanto, demostrar evidências científicas de protocolos são importantes para 

a disseminação destas práticas e ainda mais no sentido que elas são possíveis e 

factíveis.  É importante a expansão dessas evidências, ampliando assim o 

conhecimento sobre as intervenções, para que possamos proporcionar a estes 

pacientes uma melhor qualidade de vida, e aumento na sua expectativa de vida.  

Porém, ainda são necessário novos estudos na área da fisioterapia mostrando 

evidências cientificas para uma prática profissional mais embasada e, com isso 

possamos fidelizar a atuação do fisioterapeuta como membro da equipe de um serviço 

hemodiálise. 
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REALIDADE VIRTUAL AUMENTADA COMO FERRAMENTA PARA 

REABILITAÇÃO DE PACIENTES PÓS ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 
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RESUMO 

Introdução: A Realidade Virtual vem se destacando na área da saúde, e em especial 
na reabilitação de pacientes com Pós-AVC. Essa ferramenta permite que o paciente 
obtenha maior interatividade durante o seu tratamento, adquirindo motivação e 
confiança para executar os movimentos do membro acometido da melhor forma 
possível. O Acidente Vascular Cerebral provoca sequelas nas áreas desprovidas de 
circulação sanguínea, ocasionando algum tipo de lesão, parcial ou total, levando à 
disfunções sensórios motoras, limitações na capacidade funcional podendo acarretar 
em conseqüências negativas na estrutura e na função do corpo, afetando a sua 
qualidade de vida. A RV trabalha o lúdico e contribuem para a facilitação do 
movimento normal e treinamento funcional através da realidade aumentada. Objetivo: 
Descrever o desenvolvimento de um software para aplicativo móvel buscando 
aperfeiçoar o tratamento de pacientes Pós-AVC. Método: Desenvolvimento do App 
Fisio para pacientes Pós-AVC, através da ferramenta Unity, o qual é utilizado para a 
criação de diversos jogos virtuais. Este aplicativo é capaz de armazenar de forma 
eficaz e segura os dados de cada paciente e sua evolução, além de permitir o 
desenvolvimento dos estímulos proprioceptivos, aprimorando o alcance funcional e os 
movimentos de pinça e apreensão. Resultados e Discussão: O software é composto 
por telas administrativas para o processo do tratamento, de fácil entendimento com 
opções automáticas buscando um preenchimento rápido, correto e eficaz. Devido à 
crescente popularização da utilização de smartphones no Brasil, desenvolvemos um 
aplicativo capaz de facilitar o trabalho do fisioterapeuta como o registro das 
informações dos pacientes acometidos pelo AVC, assim como aprimorar seu 
tratamento. Conclusão: O App Fisio é um aplicativo capaz de agilizar e facilitar o 
processo de reabilitação fisioterapêutica, utilizando a realidade virtual aumentada 
como sua aliada, obtendo efeitos positivos na reabilitação de Pós-AVC. 

 

Palavras-Chave: Fisioterapia. Software. Aplicativos móveis. Biomecânica. Realidade 
Virtual. Acidente Vascular Cerebral. 

 

ABSTRACT 

Introduction: Virtual Reality (VR) has stood out in the health area, and especially in 
the rehabilitation of patients with post-stroke. This tool allows the patient to obtain 
greater interactivity during his treatment, acquiring motivation and confidence to 
perform the movements of the affected limb in the best possible way. Stroke causes 
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sequelae in areas devoid of blood circulation, causing some type of injury, partial or 
total, leading to motor sensory dysfunctions, limitations in functional capacity, which 
can have negative consequences on the structure and function of the body, affecting 
its quality of life. VR works in a playful way and contributes to the facilitation of normal 
movement and functional training through augmented reality. Objective: To describe 
the development of software for a mobile application seeking to improve the treatment 
of post-stroke patients. Method: Development of the Fisio App for Post-stroke patients, 
through the Unity tool, which is used to create several virtual games. This application 
is capable of effectively and safely storing the data of each patient and their evolution, 
in addition to allowing the development of proprioceptive stimuli, improving the 
functional range and the clamping and grasping movements. Results and 
Discussion: The software is made up of administrative screens for the treatment 
process, easy to understand with automatic options seeking a quick, correct and 
effective filling. Due to the increasing popularization of the use of smartphones in 
Brazil, we have developed an application capable of facilitating the work of the 
physiotherapist, such as recording the information of patients affected by stroke, as 
well as improving their treatment. Conclusion: The App Fisio is an application capable 
of speeding up and facilitating the process of physiotherapeutic rehabilitation, using 
augmented virtual reality as its ally, obtaining positive effects on post-stroke 
rehabilitation. 

 

Keywords: Physiotherapy. Software. Mobile apps. Biomechanics. Virtual reality. 
Stroke. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A atuação da área da computação voltada para a saúde tem se expandido cada 

vez mais com o avanço da tecnologia, facilitando o armazenamento dos dados, 

deixando tudo organizado e possibilitando registrar e acompanhar a evolução do 

paciente ao longo do tempo. Essa nova interação entre a computação e a saúde é 

denominada de e-health, tendo apresentado bastante crescimento nas últimas 

décadas, sendo mais impulsionado em países emergentes (MOBILE et al., 2016).  

As tecnologias de informação e comunicações (TICs) são consideradas um 

recurso global criando uma rede de informações e que permite colaborar com o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento dos profissionais da saúde, e vêm beneficiando 

no tratamento, possuindo diversas ferramentas que apóiam a estruturação e a 

organização dos dados e informações, possibilitando o armazenamento, 

processamento, acesso em tempo real e/ou remoto e compartilhando por diversos 

profissionais envolvidos na assistência, bem como, pelo próprio paciente 

(GUIMARÃES et al., 2012) .  
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A realidade virtual (RV) é definida como em um ambiente tridimensional criado 

a partir de uma interface controlada por um software, programa ou Hardware, sendo 

fundamentada na imersão do indivíduo com sensação de estar no ambiente que foi 

criado e interação, relacionando com tudo que compõe essa realidade. Para o 

indivíduo se relacionar com essa modalidade terapêutica, o software aplicado na RV 

deve integrar os quatro sentidos, ou seja, interagir com o mundo real através de uma 

simulação gerada pelo programa do computador (ASSOBRAFIR et al., 2016). 

O ambiente virtual com uso de simuladores direcionados ao tratamento 

fisioterapêutico dos pacientes com Acidente Vascular Cerebral, permite a 

movimentação com interação e interatividade, oferecendo maior segurança na 

execução das atividades propostas. Podendo perceber feedbacks positivos e 

negativos de acordo com as suas ações durante o jogo. Estas tecnologias apresentam 

recursos valiosos de aprendizagem sensorio-motora (DIAS et al., 2016). 

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) ou Acidente Vascular Cerebral (AVC) 

ocorre quando os vasos que levam o sangue ao cérebro entopem (isquêmico) ou se 

rompem (hemorrágico), provocando seqüelas nas áreas desprovidas de circulação 

sanguínea, provocando a paralisia da área cerebral ocasionando algum tipo de mau 

funcionamento, parcial ou total, sendo considerada uma doença grave (FERREIRA et 

al., 2018). 

Segundo a Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares (SBDCV, 

2020) o Acidente Vascular Cerebral (AVC) é a doença que mais mata os brasileiros 

sendo a principal causa de incapacidade no mundo. Aproximadamente 70% das 

pessoas não retornam ao trabalho devido às seqüelas e 50% ficam dependentes. A 

cada ano 13,7 milhões de pessoas têm um AVC no mundo, 5,5 milhões morrem e 

atualmente existem 80 milhões de sobreviventes de Acidente Vascular Cerebral. 

A Organização Mundial de AVC (World Stroke Organization) prevê que uma a 

cada seis pessoas no mundo terá um AVC ao longo de sua vida.  Com maior 

freqüência em homens e indivíduos acima de 60 anos, podendo ocorrer em qualquer 

idade, inclusive nas crianças, vem crescendo cada vez mais entre os jovens, 

ocorrendo em 10% de pacientes com menos de 55 anos.  

A extensão da deficiência e déficits depende da gravidade da lesão e da 

localização. Fisiologicamente, essas deficiências são resultado da perda de circuitos 

neuronais e conexões vinculadas às funções sensoriais, motoras e cognitivas 
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relevantes (RENTON et al., 2017). Seqüelas podem causar grande incapacidade 

psicomotora, comprometimentos cognitivos, destacam-se a diminuição do 

funcionamento executivo, desaceleração mental, comprometimento da formulação, 

iniciação, planejamento, organização, execução, resumo e atenção dos objetivos e 

risco de desenvolver demência (CAMEIRÃO et al., 2016). 

Após um episódio de AVC, com o diagnóstico precoce, o processo de 

reabilitação deve ser realizado o mais breve possível, exigindo cada vez mais, uma 

rápida intervenção dos serviços de saúde e uma capacidade de resposta eficiente por 

parte dos profissionais (PEREIRA et al., 2017), preferencialmente ainda em ambiente 

hospitalar, com auxílio da equipe multiprofissional. Dessa forma, as seqüelas 

residuais podem ser excluídas ou mitigadas, promovendo o bem-estar e a qualidade 

de vida do indivíduo, seja no contexto familiar, social e / ou comunitário (PAULI et al., 

2020). 

As seqüelas e a alteração da função dos membros superiores é uma das 

maiores queixas referidas pelos pacientes, devido ao comprometimento de destreza 

durante a execução das atividades diárias (SALIBA et al., 2017). Desta forma a 

reaprendizagem de habilidades motoras específicas é considerada o principal foco 

durante a reabilitação desta classe especial de indivíduos para a realização das 

AVD’s, o que interfere com a sua participação na vida quotidiana. 

A realidade virtual (RV) permite a interação em um ambiente tridimensional 

para o usuário com um mundo criado, onde a própria imagem é responsável pelo 

desempenho das funções propostas.  Concedendo a realização de tarefas orientadas 

e funcionais em um ambiente enriquecido, o que torna a prática motivadora e aumenta 

o engajamento do paciente no gesto motor, auxiliando a sua reabilitação (TONETTA 

et al., 2017). 

A utilização da Realidade Virtual durante o tratamento cinesioterapêutico 

promove uma maior ativação sensória motora através de aplicativos, melhorando 

assim a funcionalidade e a propriocepção dos membros acometidos. Dentro desse 

contexto, este estudo tem como objetivo Descrever o desenvolvimento de um software 

de um aplicativo móvel para aperfeiçoar o tratamento de pacientes Pós – AVC. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

Trata-se de uma pesquisa de natureza tecnológica do tipo prototipagem que 

visa à construção de um aplicativo móvel para reabilitação, mediante rigor científico, 

tendo como referência o tratamento de fisioterapêutico em pacientes Pós-AVC. 

O estudo da criação do aplicativo móvel foi desenvolvido pelo grupo de 

fisioterapia e engenharia de software de uma universidade do planalto Norte 

Catarinense, sendo organizado e guiado conforme o levantamento das necessidades 

dos pacientes com Pós-AVC, e nos tratamentos recomendados pela literatura.  

O protótipo desenvolvido foi constituído de 04 etapas: a) análise: envolve o 

levantamento das necessidades dos portadores de Pós-AVC, sendo pesquisada 

através de literaturas, a definição dos objetivos instrucionais: elaborar uma ficha de 

avaliação com as informações necessárias do paciente e executar um aplicativo de 

realidade virtual aumenta a fins de criar uma ferramenta que possibilita aprimorar as 

necessidades do fisioterapeuta no tratamento de pacientes Pós-AVC. b) design e 

desenvolvimento: quando ocorre o planejamento da instrução e a elaboração dos 

instrumentos e ferramentas utilizadas; c) implementação: compreende a capacitação 

sobre o uso das ferramentas e recursos tecnológicos. d) avaliação: compreende a 

avaliação de especialistas em relação aos conteúdos, recursos didáticos e interface 

do ambiente e sua manutenção. 

No estudo prévio da Realidade Virtual, foram identificadas as dúvidas dos 

pacientes com Pós-AVC, no que se referem ao conhecimento acerca da doença, os 

seus hábitos de vida, as dificuldades encontradas no domicílio após a alta hospitalar 

e as orientações necessárias para a continuidade do tratamento proposto ao retorno 

à comunidade. Elencamos os estudos desenvolvidos sobre a boa prática da realidade 

virtual no tratamento fisioterapêutico em pacientes de Pós - AVC. Após a leitura dos 

estudos inicial pelos pesquisadores, desenvolvemos a ficha de avaliação e a 

elaboração final do projeto de software que foi desenvolvido em três etapas. 

O aplicativo foi desenvolvido em duas etapas: cadastro do paciente/  avaliação, 

e execução do aplicativo, descritas abaixo: 

1º Momento: Criação e idealização dos roteiros de prototipagem, ou seja, as 

seqüências das telas (ou interfaces) que compõem o menu e as demais abas do 

aplicativo.  A equipe de informatização e programação desenvolveu a idealização do 
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menu e a criação do protótipo elaborado por telas: a: tela inicial: criação do login (figura 

A ); b: tela de login (figura B); c: tela do registro (figura C); d: tela principal;(figura D); 

e: tela principal com menu lateral (figura E); f: tela de listagem de paciente (figura F); 

g: tela de cadastro de paciente (figura G); h: tela de listagem de avaliações ( figura H) 

e i: tela do cadastro de avaliação (figura I);  

Nas telas contem uma linguagem e conceitos coerentes a abordagem na 

baseada em evidências e prática fisioterapêutica. Criado o cadastro de avaliação: data 

da avaliação, nome, sexo, idade, data de nascimento, naturalidade, escolaridade, 

estado civil, profissão, historia da moléstia atual e pregressa, freqüência cardíaca e 

respiratória, pressão arterial, patologias associadas, lado acometido pelo AVC, escala 

de coma de Glasgow, escala de Richmond Agitation Sedation Scale -RASS, escala 

de Rankin de Incapacidade Modificada- NIH. 

Cadastro do Paciente e Avaliação elaborado por telas: 

Figura A: tela inicial:                  Figura B: Tela de login                 Figura C: Tela do registro            
criação do  login           

                                                             
Fonte: Autora (2020)                       

 

Figura D: Tela principal     Figura E: Tela principal com menu lateral            Figura F: Tela de listagem de paciente  

                                                                   
 Fonte: Autora (2020)   
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Figura G: Tela de cadastro                                        Figura H: Tela de listagem de avaliações                     

                                            
Fonte: Autora (2020  

 

Figura I: Tela do cadastro de avaliação  

     
Fonte: Autora (2020)  

 

2º Momento: Execução do aplicativo: 

Essa etapa do aplicativo de realidade virtual aumentada, desenvolvida pela 

equipe de engenharia da informação com participação efetiva dos pesquisadores 

fisioterapeutas, através da ferramenta Unity, que é utilizada para a criação de diversos 

jogos virtuais. O desenvolvimento da conceituação artística (design de projetos 

gráficos), selecionado pelos fisioterapeutas com o maior rigor, nos conteúdos 

baseados em evidências clínicas fisioterapêuticas, permitindo com que a equipe 

desenvolva objetos virtuais para que o paciente visualize imagens dos objetos 

aumentados através de um óculos virtual, sendo neste estudo uma bola (figura J) e 

uma xícara (figura K). 
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Figura J: Bola                                                                        Figura K: Xícara 

                                                                  
Fonte: Autora (2020)  

 

3 RESULTADOS  

 

Este estudo foi desenvolvido em etapas de forma interdisciplinar e intercurso 

com pesquisadores da área de fisioterapia e de engenharia de software.  

Etapa I: Neste estudo definimos como tipo de categoria a realidade virtual 

aumentada, utilizando o tratamento, resultados, qualidade de vida, força muscular, 

mobilidade articular e equilíbrio dos pacientes. Selecionado 30 artigos nas bases 

eletrônicas PubMed, Scielo e PEDro com publicações de 2014 a 2020 com os 

seguintes descritores: realidade virtual, fisioterapia, acidente vascular cerebral e 

realidade aumentada (virtual reality, physiotherapy, stroke and augmented reality). Os 

descritores combinados em pares (physiotherapy, stroke and augmented reality) com 

os operadores booleanos and e or.  

Etapa II: Elaboração da ficha de avaliação, sendo desenvolvido no aplicativo 

com todos os dados essenciais do paciente, com objetivo de armazenar e padronizar 

termos de avaliação da anamnese e a evolução do paciente para que os mesmos 

fiquem registrados conforme a utilização do software.  

Etapa III: O desenvolvimento do aplicativo de software de realidade aumentada 

pretende gerar uma ilusão, no qual o paciente verá a imagem através dos óculos de 

realidade virtual, possibilitando que o paciente realize os movimentos necessários 

para o alcance funcional, livremente, sem restrições, enquanto na verdade é o 

Fisioterapeuta quem realiza os movimentos passivos, evoluindo com movimentos 

ativos. Além de criar uma ilusão, a terapia terá os benefícios do movimento passivo e 

ativo tais como melhora no tônus muscular, na amplitude de movimento, manutenção 
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da mobilidade articular, ganho de força muscular, melhora da circulação, lubrificação 

de articulações e diminuição de edema. A ferramenta será capaz de armazenar 

coordenadas do paciente assim como todas as suas informações. 

Execução e complementação: Às equipes de pesquisadores, compostas por 

fisioterapeutas e engenharia da informação realizaram testes de usabilidade e 

demonstração de uso. Sendo avaliadas a efetividade e a eficiência relacionada à 

capacidade do usuário de executar as tarefas impostas pelo aplicativo como 

(selecionar as abas, fechar as janelas, retornar ao menu inicial, dentre outras 

possíveis). A avaliação da eficiência corresponde à navegabilidade do aplicativo. E 

futuramente será executada com amostragem com quesito de satisfação (dos 

fisioterapeutas e pacientes) equivalente ao aspecto de uso e de interesse do usuário 

em utilizar as tarefas impostas pelo aplicativo. 

 

4 DISCUSSÃO 

 

Devido à crescente popularização da utilização de smartphones e tabletes com 

acesso a internet no Brasil, desenvolvemos um aplicativo capaz de facilitar o trabalho 

do fisioterapeuta como o registro das informações dos pacientes acometidos pelo 

AVC, assim como aprimorar seu tratamento. 

Para (GUIMARÃES et al., 2012) os aplicativos na área da saúde estão 

colaborando para uma construção de informações voltada à prática clínica, 

elaboração de diagnósticos fidedignos e orientações, condutas fisioterapêuticas 

qualificadas destinadas aos pacientes e usuários, otimizando assim para a redução 

de riscos bem como fatores que compreendem e promovem a saúde.  

Segundo Dobbins et al. (2015) às tecnologias de informação permitem criar 

suas bases de dados de forma a armazenar e gerir registros contendo dados 

relevantes dos seus pacientes, já que a grande parte dos prontuários fisioterapêuticos 

são na forma de papel com questões subjetivas, podendo ocorrer falhas na falta do 

preenchimento correto de itens importantes,  rasuras e ocasionando assim a falta de 

padronização dos termos da ficha de avaliação neurofuncional dificultando uma 

análise  geral dos dados dos pacientes. O sistema de informatização não permite que 

o indivíduo avance as etapas seguintes se houver algum tipo de erro, portanto, o 

registro da avaliação no software permite com que os dados fiquem armazenados de 
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forma correta, segura e não ocasionando má qualidade da informação e possível erro 

na tomada de decisão clínica 

No nosso estudo foi desenvolvida uma ficha de avaliação para pacientes 

neurológicos Pós – AVC com o intuito de armazenar informações em banco de dados 

para que possamos acompanhar a recuperação e o desenvolvimento dos pacientes, 

garantindo a segurança e integridade dos dados coletados durante a anamnese e as 

informações registradas durante cada atendimento, incluindo a sua evolução. O ganho 

da praticidade e organização da plataforma digital garante agilidade e confiabilidade 

no armazenamento dessas informações. Esta ferramenta permitirá com que o 

fisioterapeuta desenvolva um plano de tratamento enriquecido com conteúdos atuais, 

contidas na ficha de avaliação. 

O AVC promove alterações de diversas ordens, principalmente motoras como 

a alteração do tônus muscular, debilidades, diminuição da força, do equilíbrio e 

alterando a qualidade de vida. O tratamento fisioterapêutico é peça fundamental para 

diminuir as seqüelas deixadas e recuperar este paciente. Entre os tratamentos estão 

à realidade virtual a qual vem demonstrado excelentes resultados promovendo maior 

equilíbrio, independência e principalmente melhora nas atividades de vida diária assim 

como restabelece a auto-estima. 

Para Ferreira et al. (2018) a Realidade Virtual vem como mais um instrumento 

para facilitar a reabilitação, pois oferece ao paciente uma abordagem diferente da 

fisioterapia convencional, sendo capaz de envolvê-lo em um aspecto lúdico mudando 

o foco do problema e dando-lhe um desafio no qual se sente mais motivado ao 

realizar. Melhorando os aspectos físicos e psicossociais que são relevantes para o 

processo de aprendizagem e motivação na evolução do quadro motor.  

Para Kate E Laver et al. (2017) a grande vantagem dos programas de realidade 

virtual, são os  vários recursos, como as tarefas orientadas com repetições, que se 

mostram importantes na reabilitação neurológica. Os fisioterapeutas podem estar 

utilizando o recurso da realidade virtual como alinhada no tratamento do paciente, de 

forma segura e prática.  

No estudo de Oliveira et al. (2018) o uso da realidade virtual na reabilitação de 

Pós-AVC, favorece a maioria das abordagens terapêuticas induzindo a reorganização 

cortical que é baseada nos princípios do aprendizado motor demonstrando uma 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Laver+KE&cauthor_id=29156493
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prática significativa na reabilitação, através de repetidos e intensos movimentos, como 

elementos fundamentais para que o treino motor produza reorganização cortical. 

Neste estudo, na busca de estratégias eficazes para melhorar a função motora 

dos membros superiores dos pacientes acometidos pelo AVC, criamos o aplicativo 

App Fisio, para auxiliar o fisioterapeuta no seu tratamento como ferramenta para a 

reabilitação motora de forma que aprimore a capacidade funcional, através de 

movimentos repetidos de suas atividades de vida diária, promovendo melhora na auto-

estima, melhora na estrutura e função motoras deixadas pelas seqüelas do AVC. 

No estudo clínico randomizado e cego de Pedreira da Fonseca E et al. (2016) 

demonstrou a comparação da realidade virtual com a terapia convencional, após a 

intervenção de 20 sessões com 30 pacientes selecionados, ambas os grupos 

demonstraram melhora no equilíbrio da marcha e reduziram a ocorrência de quedas. 

As diferenças no equilíbrio da marcha no grupo controle (P = 0,047) e a redução na 

ocorrência de quedas no grupo de tratamento (P = 0,049) foram significativas. No 

entanto, na análise intergrupos, não houve diferença nos dois resultados. 

Já no estudo de Karamians R et al. (2020), a comparação foi realizada através 

da realidade virtual com a terapia convencional voltada para os membros superiores 

o qual buscaram investigar os jogos e métodos de RV no tratamento para fraqueza 

muscular dos membros superiores, com uma amostra de trinta e oito artigos. Em 

média, as intervenções da realidade virtual produziram uma melhoria de 28,5% em 

relação à fisioterapia convencional. Os ganhos do tratamento foram significativamente 

maiores no geral (10,8%) quando o treinamento envolveu um componente de jogo 

versus, apenas utilizando o feedback visual. Mostrando uma vantagem significativa 

do tratamento no ambiente virtual de (10,4%) nas atividades funcionais, realizando 

tarefas unilaterias e bilatérias ativas, como o movimento de pinça e apreensão. 

No estudo de Cameirão et al. (2011) foi abordado a terapia convencional 

associada com jogos interativos para membros superiores, com uma amostra de 19 

indivíduos sendo randomizados entre três grupos: grupo terapia ocupacional (GTO), 

grupo sistema de jogos (GSJ) e GE. O grupo GTO realizou a fisioterapia ocupacional 

com movimentos de deslocamentos, apreensão e liberação de objetos. Já o grupo 

GSJ realizou o treino com os jogos do Nintendo Wii usando o membro superior 

acometido. E o grupo GE realizou os movimentos de (bater, agarrar e colocar). 
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Portanto nesse estudo, o autor mostrou que o grupo GE apresentou uma melhora 

significativa nas atividades funcionais (p< 0.05). 

Nesse estudo, o App Fisio, permitirá a operacionalização e funcionalidade 

através de estímulos sensórios motores vindos da realidade virtual.  Através do 

estímulo do app, o fisioterapeuta auxiliara o paciente a realizar o estímulo tátil dos 

membros superiores orientando-o com os movimentos que deverão ser realizados, 

então na segunda tentativa o mesmo realizará o exercício sozinho, em busca da xícara 

ou da bola facilitando o desenvolvimento dos estímulos proprioceptivos, aprimorando 

os movimentos de pinça e apreensão.  

 

4 CONCLUSÃO  

 

Este aplicativo, App Fisio é uma ferramenta capaz de tornar o processo de 

reabilitação fisioterapêutica mais dinâmico, favorecendo um ambiente de realidade 

virtual, que facilite a recuperação dos pacientes acometidos pelo Acidente Vascular 

Cerebral. A utilização da realidade virtual, no período de tratamento de Pós- AVC pode 

ser benéfico, pois possibilita que o paciente tenha a influência da realidade 

tridimensional, melhorando a funcionalidade do indivíduo quando usada como 

complemento no tratamento cinesioterápico, principalmente na capacidade motora, 

além de promover de forma lúdica a melhora da auto-estima do paciente, tornando 

mais confiante e seguro para realizar as atividades impostas pelo aplicativo de uma 

forma divertida.  

 

REFERÊNCIAS 

 

CAMEIRÃO, M.S. et al. The impact of positive, negative and neutral stimuli in a 
virtual reality cognitive-motor rehabilitation task: a pilot study with stroke patients. J 
Neuroeng Rehabil., v. 13, n. 1, p. 70, 2016. DOI: 10.1186/s12984-016-0175-0.  
 
FONSECA, E. P.; SILVA, N. M. R.; PINTO, E. B. Therapeutic effect of virtual reality 
on post-stroke patients: randomized clinical trial. Journal of Stroke and 
Cerebrovascular Diseases, v. 26, n. 1, p. 94- 100, 2017. 
 
CAMEIRÃO, M. S. et al. Virtual reality based rehabilitation speeds up functional 
recovery of the upper extremities after stroke: a randomized controlled pilot study in 
the acute phase of stroke using the rehabilitation gaming system. Restor Neurol 
Neurosci., v. 29, n. 5, p. 287-298, 2011. DOI: 10.3233/RNN-2011-0599.  



 

403 
Práticas em fisioterapia sob o prisma das revisões sistemáticas (ISBN: 978-65-88712-06-1) 

 
DIAS, J. D. et al. Serious game development as a strategy for health promotion and 
tackling childhood obesity. Revista Latino-Americana de Enfermagem, v. 24, p. 
10- 15, 2016. FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/1518-
8345.1015.2759. 
 
ROSA, C. D. P.; MATHIAS, D; ROVAI, R. L. Sistemas de informação na área da 
saúde: a informação clínica como instrumento de trabalho para os profissionais de 
saúde. Polêm!ca, v. 15, n. 2, p. 035-050, jul. 2015. DOI: 
https://doi.org/10.12957/polemica.2015.17839. 
 
FERREIRA, F. Y. S. Desenvolvimento de um software usando realidade virtual para 
reabilitação de pacientes pós-AVC crônico. V Mostra Científica Tecnológica de 
Sistemas da Informação, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 1-1, out. 2017. Disponível em: 
http://publicacoesacademicas.unicatolicaquixada.edu.br/index.php/mcsi/article/view/1 
616. Acesso em: 30 out. 2020. 
 
FERREIRA, K.; MALCHER, A.; NASCIMENTO, A. P. Efeitos da terapia por realidade 
virtual em pessoas que sofreram um acidente vascular encefálico: revisão de 
literatura. Arquivos Catarinenses de Medicina, v. 47, n. 3, p. 197-203, out. 2018. 
 
GUIMARÃES, E. M. P.; GODOY, S. C. B.. Telenfermagem: Recurso para assistência 
e educação em enfermagem. Revista Mineira de Enfermagem, Belo Horizonte, v. 
162, n. 1, p. 1-5, 16 nov. 2012. Disponível em: 
http://www.reme.org.br/artigo/detalhes/513. Acesso em: 29 out. 2020.  
 
KARAMIANS, R. et al. Effectiveness of virtual reality-and gaming-based interventions 
for upper extremity rehabilitation poststroke: a meta-analysis. Archives of Physical 
Medicine and Rehabilitation, v. 101, n. 5, p. 885-896, 2020. 
 
LAVER, K. E. et al. Realidade virtual para reabilitação de AVC. Banco de dados de 
revisões sistemáticas Cochrane, n. 11, 2017. Mobile Ecosystem Forum. Mobile 
Ecosystem Forum, c2020.  
 
OLIVEIRA, T. P. Efeitos do treino de equilíbrio com realidade virtual sobre 
estrutura e função, atividade e participação de pessoas com sequelas crônicas 
de AVC: um ensaio clínico randomizado. 2018. 105 f. Tese (Doutorado) - Curso de 
Medicina, Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 
PAULI, E. et al. O viver de idosos após o acidente vascular cerebral. Revista de 
Enfermagem da UFSM, v. 10, e29. 2020.  
 
PEREIRA, M. et al. Association between the Manchester Triage System and the final 
outcome in stroke patients. Revista de Enfermagem Referência, n. 13, p. 93-102, 
14 jun. 2017. DOI: http://dx.doi.org/10.12707/riv16079. 
 
Realidade virtual como recurso na reabilitação cardiovascular: revisao sistemática. 
Assobrafir Ciência, São Paulo, v. 7, n. 3, p. 41-49, out. 2016. Disponível em: 
https://www.cpcrjournal.org/journal/assobrafir/article/5dd5340d0e8825d722c8fca6. 
Acesso em: 29 out. 2020. 

http://dx.doi.org/10.1590/1518-8345.1015.2759
http://dx.doi.org/10.1590/1518-8345.1015.2759
http://dx.doi.org/10.12707/riv16079


 

404 
Práticas em fisioterapia sob o prisma das revisões sistemáticas (ISBN: 978-65-88712-06-1) 

RENTON, T. et al. Neurofeedback como uma forma de terapia de reabilitação 
cognitiva após acidente vascular cerebral: uma revisão sistemática. PloS one v. 12, 
n. 5, e0177290, 16 maio. 2017. DOI: 10.1371/journal.pone.0177290. 
 
SALIBA, V. A. et al. Propriedades psicométricas da motor activity log: uma revisão 
sistemática da literatura. Fisioterapia em Movimento, v. 21, n. 3, set. 2017.  
 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES. Disponível em: 
http://sbdcv.org.br/publica_avc.asp. Acesso em: 19 abr. 2020. 
 
TONETTA, M. C. et al. Realidade virtual em pacientes pós-acidente vascular 
cerebral: revisão sistemática com metanálise de ensaios clínicos randomizados. 
Fisioterapia Brasil, v. 18, n. 1, p. 80-96, fev. 2017. DOI: 
http://dx.doi.org/10.33233/fb.v18i1.758.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.33233/fb.v18i1.758


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


