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Introdução 

O internamento numa unidade de cuidados intensivos (UCI) está associado a diversas 

complicações que se prolongam para além da doença aguda e que afetam a qualidade de vida 

dos doentes após a alta hospitalar. O estado de saúde prévio do doente, as suas 

comorbilidades, internamentos prolongados e a consequente imobilidade, a administração de 

sedativos, analgésicos e bloqueadores neuromusculares, contribuem para o aumento da 

debilidade neuromuscular (Brahmbhatt, Murugan & Milbrandt, 2010; De Jonghe, Lacherade, 

Durand & Sharshar, 2007; McNelly et al., 2016; Puthucheary et al., 2013; Puthucheary & 

Denehy, 2015). 

No modelo convencional de UCI, os doentes críticos permaneciam no leito, em repouso, por 

longos períodos, sedados e mecanicamente ventilados. A imobilidade era a regra (Gosselink 

et al., 2008; Kress & Hall, 2014). Esta abordagem tradicional do doente crítico, que visava 

unicamente a melhoria de desequilíbrios fisiológicos, metabólicos e a correção das disfunções 

orgânicas, assistiu, nos últimos anos, a uma transformação no paradigma. Nesta nova 

perspetiva, ocorre uma mudança no foco da abordagem, passando esta a centrar-se nos 

resultados a longo prazo (Lipshutz, Engel, Thornton & Gropper, 2012). No presente, surge 

uma nova tendência que inclui a redução da sedação e a instituição da mobilização precoce no 

doente crítico mecanicamente ventilado como uma medida terapêutica que pode minimizar os 

efeitos adversos decorrentes da imobilidade, reduzindo, assim, a fraqueza muscular adquirida 

(FMA) em UCI (Berney, Haines, Skinner & Denehy, 2012; Castro-Avila, Seron, Fan, Gaete 

& Mickan, 2015; Denehy et al., 2013; Dong, Yu, Sun, Fang & Li, 2016; Hodgson, Berney, 

Harrold, Saxena & Bellomo, 2013; Lipshutz et al., 2012). 

A utilização de protocolos de mobilização aparece com frequência na literatura como 

estratégia para promover a mudança de paradigma e implementar uma mobilização precoce 

no doente crítico sistematizando um conjunto de sequências de atividades com início num 

nível de dificuldade baixo e que progride para níveis mais elevados de complexidade em 

função da capacidade do doente (Kress & Hall, 2014). O conceito atual de mobilização tem 

apresentado algumas divergências, sendo o momento específico do início da mobilização e as 

atividades consideradas como mobilização precoce alguns dos itens divergentes. Não 

obstante, embora em alguns estudos, a mobilização precoce surja como a intervenção mais 

eficiente na redução da fraqueza muscular em UCI, noutros, a variabilidade da sua 
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aplicabilidade evidencia barreiras claras para a sua utilização (Harrold, Allison, Webb & 

Hodgson, 2013; Harrold, Salisbury, Webb & Allison, 2015; Hodgson et al., 2015).  

Atualmente, pensa-se que o desenvolvimento de FMA em ambiente de cuidados intensivos é 

um mediador importante da limitação funcional, de disfunção cognitiva e problemas de saúde 

mentais (Herridge et al., 2011), pois ocorre frequentemente como complicação neuromuscular 

da doença crítica com uma incidência estimada de 46% em doentes com sepsis, tempo 

prolongado de ventilação mecânica ou disfunção múltipla de órgãos (Needham et al., 2012; 

Stevens et al., 2007).  

Assim, a perda de força muscular, assim como os mecanismos a ela associados, continua a ser 

tida como fator preocupante que se procura ultrapassar e considerada atualmente um “hot 

topic” pela comunidade científica dos cuidados intensivos com mais de quinze estudos 

randomizados e controlados nos últimos dez anos, dos quais se incluem publicações de 

elevado impacto (Tipping et al., 2017). O número de dias que os doentes permanecem com 

ventilação mecânica invasiva (VMI) e sem atividade muscular, tem sido uma preocupação 

para com os pesquisadores. A questão tem-se centrado no impacto que esse período de tempo 

tem na capacidade funcional que o doente apresenta, após a alta da UCI.  	

Tendo por base os argumentos de De Jonghe et al. (2007), Harrold et al. (2015) e Hodgson et 

al. (2015) quanto às especificidades populacionais, torna-se evidente a necessidade de estudar 

o problema em UCIs em Portugal. Na inexistência de estudos publicados no país, procurou-se 

responder às seguintes perguntas: “Existe uma cultura de mobilização precoce em doentes 

mecanicamente ventilados, numa UCI portuguesa?; Que práticas de mobilização existem?; 

Quais as barreiras à mobilização?; Qual a incidência de fatores de risco e a FMA em ambiente 

de cuidados intensivos?;  Qual a probabilidade de sobrevivência de doentes com FMA na UCI 

em estudo?”	

Para os propósitos do presente estudo, adotamos as seguintes definições operacionais: a) o 

conceito de “mobilização precoce” - definido como “qualquer exercício ativo que o doente 

possa assistir utilizando a sua força muscular e controlo durante a ventilação mecânica 

invasiva e que possa ser medida utilizando uma pontuação de mobilidade” (Hodgson, Berney, 

Harrold, Saxena & Bellomo, 2013). Incluem-se neste conceito atividades de mobilização 

como mudanças de decúbitos, sentar, levantar e deambular, bem como flexão e extensão dos 

membros superiores e inferiores, não sendo de excluir os doentes que necessitem de 
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equipamentos ou meios auxiliares (Hodgson et al., 2013); b) o conceito de “eventos 

adversos”, como “a necessidade de parar uma sessão de mobilização prematuramente". Os 

eventos adversos foram definidos prospetivamente como uma queda, extubação não planeada, 

paragem cardiorrespiratória, perda de dispositivo invasivo como drenos e acessos vasculares e 

instalação de taquiarritmia auricular ou ventricular e que foram observados durante o período 

de observação de sessões de mobilização. Estes eventos comportam uma diminuição da 

pressão arterial invasiva para valores inferiores a 60 mmHg ou uma diminuição na saturação 

periférica de oxigénio inferior a 88% mais de três minutos e a necessidade de fração de 

oxigénio inspirado superior a 60%; c) o conceito de “fraqueza muscular adquirida” definida 

como “uma situação de fraqueza muscular em doentes críticos sem outra etiologia plausível 

que não a doença grave que motivou o internamento”. Incluem-se, neste conceito, a força 

muscular máxima como um Medical Research Council-Sum Score (MRC-SS) 60/60 e FMA 

como um score MRC-SS <48/60” (Ciesla et al., 2011; Saxena & Hodgson, 2012). 

A investigação desta problemática assumiu uma natureza de carácter exploratório, não 

experimental, tratando-se de um estudo observacional dividido em duas temáticas 

fundamentais: a) as práticas de mobilização e consequentes barreiras para a sua execução, nos 

quais se inclui a questão da segurança da sua aplicação no doente crítico em ambiente de 

cuidados intensivos; b) a incidência de fatores de risco e a evolução de FMA e o seu impacto 

na sobrevida hospitalar. Com tudo isto, procuramos responder às questões de investigação 

previamente colocadas, com o intuito de contribuir para um maior conhecimento desta 

problemática, em particular na sociedade portuguesa. 
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ESTUDO I 
 

Práticas e barreiras para a mobilização em doentes mecanicamente ventilados 

admitidos numa Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) Portuguesa 

 

Early mobilization practices and barriers to mobilization in ventilated patients 

admitted in a Portuguese Intensive Care Unit 
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Resumo 

Introdução: A mobilização precoce melhora o estado funcional dos doentes à alta da UCI. 

No entanto, as práticas de mobilização, nomeadamente nas UCIs portuguesas, não são 

conhecidas. A disseminação e esforços para a sua implementação podem ser guiados através 

de uma observação das práticas correntes, precocidade na sua intervenção e identificação de 

potenciais barreiras para a sua execução. Os objetivos deste estudo são: a) descrever as 

práticas de mobilização numa UCI portuguesa num período de nove meses em doentes 

mecanicamente ventilados; b) identificar barreiras para a realização da mobilização precoce 

nesta população de doentes.  

Métodos: Estudo quantitativo de carácter exploratório, observacional, não experimental. 

Resultados:	Os resultados indicam uma amostra com uma média de idades entre a sexta e a 

sétima década de vida, com predominância do género masculino (66,7%), em presença de 

valores médios de scores de gravidade (APACHE II e SAPS II) e disfunção de órgãos 

elevados (SOFA à admissão e alta). A categoria diagnóstica prevalente é a médica (60,7%) 

com uma média de dias de ventilação de 8.0 ± 5.42 dias. Apresentaram uma média de dias de 

internamento de 11.11 ± 9.15 dias e de internamento hospitalar de 30.7 ± 19.94 dias. A 

primeira avaliação por parte do enfermeiro especialista foi efetuada precocemente durante o 

internamento dos doentes em UCI, com uma média de 2 dias desde a admissão em UCI. No 

que concerne às atividades de mobilização, das 208 observações efetuadas, em 163 delas 

(78,4%), o doente apresentava ventilação mecânica e em 134 (64,4%) destas, não foi possível 

mobilizar o doente. Registadas 74 (35,5%) observações, em que ocorreu mobilização precoce. 

O nível máximo de mobilização foi exercícios que incluíram sentar na beira da cama, apoiar o 

doente em pé numa mesa de apoio, colocar o doente em pé ao lado da cama e realizar levante 

para cadeirão. Em termos de mobilização máxima, os doentes realizaram levante para o 

cadeirão ao sexto dia de internamento (± 5.43 dias). As principais barreiras identificadas nos 

doentes que não receberam mobilização precoce, foram a presença de entubação endotraqueal 

(62%), a VMI (61,5%) e a sedação (54,8%). Nenhum dos doentes ficou sem ser mobilizado 

por falta de recursos humanos e/ou técnicos. 

Conclusões: A maioria dos doentes incluídos no estudo não foi mobilizada nas primeiras 48 

horas após a admissão em UCI. No entanto, o timing do início da sua mobilização foi 

relativamente inferior aos estudos consultados. Das observações em que ocorreu mobilização 
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precoce, o nível máximo de exercícios de fortalecimento muscular incluiu, sentar na beira da 

cama, apoiar o doente em pé numa mesa de apoio, colocar o doente em pé ao lado da cama e 

levante para o cadeirão. Destacamos como principais barreiras à mobilização do doente 

mecanicamente ventilado, a presença de tubo endotraqueal e a sedação profunda, sendo esta 

última potencialmente modificável pela instituição do paradigma atual.  
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Abstract 

Introduction: Early mobilization improves patient’s functional status after ICU discharge. 

However, mobilization practices, particularly in Portuguese ICUs, are unknown. 

Dissemination and efforts to implement can be guided by observing current practices, early 

intervention, and identifying potential barriers to implementation. The objectives of this study 

are: a) to describe the mobilization practices in a Portuguese ICU in a period of 9 months in 

mechanically ventilated patients; b) identify barriers to early mobilization in this population. 

Methods: Quantitative, exploratory, observational, non - experimental study. 

Results: The results indicate a sample with a mean age of the sample between the 6th and 7th 

decade of life, with a predominance of male gender (66.7%), in the presence of high mean 

values of severity scores (APACHE II and SAPS II) and organ dysfunction score (SOFA at 

admission and discharge). The prevalent diagnostic category is the medical (60.7%) with an 

average of days of ventilation of 8.0 ± 5.42 days. They presented an average of days of 

hospitalization of 11.11 ± 9.15 days and of hospitalization of 30.7 ± 19.94 days. The first 

evaluation by the specialist nurse was performed early during hospitalization of patients in the 

ICU with an average of 2 days from ICU admission. Regarding the mobilization activities, of 

the 208 observations made, 163 patients (78.4%) had mechanical ventilation and in 134 

(64.4%) of them it was unable to mobilize the patient. We recorded 74 (35.5%) observations 

in which early mobilization occurred. The maximum level of mobilization was exercises that 

included sitting on the edge of the bed, supporting the patient standing at a support table, 

putting the patient standing next to the bed, and sitting on a chair. In terms of mobilization, 

they performed lift to the chair on the 6th day of hospitalization (± 5.43 days). The main 

barriers identified in patients who did not receive early mobilization were the presence of 

endotracheal intubation (62%), mechanical ventilation (61.5%) and deep sedation (54.8%). 

None of the patients remained unmoved due to lack of resources, both human and / or 

technical. 

Conclusions: The majority of patients enrolled in the study were not mobilized within 48 

hours of ICU admission. However, the timing of the start of the mobilization was relatively 

lower than the studies consulted. From observations in which early mobilization occurred, the 

maximum level of muscle strengthening exercises included, sitting on the edge of the bed, 

supporting the patient standing at a support table, placing the patient standing next to the bed 
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and sitting on a chair. We emphasize the presence of endotracheal tube and deep sedation as 

the main barriers to mobilization of the mechanically ventilated patient, the latter being 

potentially modifiable by the introduction of the current paradigm. 
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1. Introdução 

Os cuidados intensivos têm vindo a evoluir para além do foco de uma sobrevivência a curto 

prazo e, atualmente, incluem intervenções cujo principal objetivo assenta na redução das 

complicações dos sobreviventes a longo prazo (Parker, Tehranchi & Needham, 2013). Num 

passado relativamente recente, a imobilidade do doente crítico, em particular, ocorria pela 

necessidade de recurso a meios avançados/invasivos de monitorização e de suporte de funções 

vitais, sedação/analgesia, bem como por condições inerentes à situação clínica do doente 

crítico (Chambers et al., 2009; Griffiths & Hall, 2010; Winkelman, 2007). Neste novo 

paradigma, a abordagem do evento agudo, além da consideração de todos os potenciais 

fatores de risco associados à doença crítica, evidencia o repouso no leito como um dos fatores 

mais importantes com possibilidade de ser modificado.   

Neste contexto, em 2008, a European Respiratory Society e a European Society of Intensive 

Care Medicine emitiram um documento afirmando que: i) a mobilização passiva, ativa e o 

treino muscular deviam ser instituídos o mais precocemente possível; ii) o posicionamento, a 

mobilização passiva e os alongamentos musculares deviam ser utilizados nos doentes 

incapazes de se moverem espontaneamente, a fim de preservar os tecidos e a mobilidade 

articular, sendo a estimulação elétrica recomendada nos doentes com elevado risco de 

disfunção músculo-esquelética.  

A utilização de protocolos de mobilização surge, recentemente, com frequência na literatura 

como estratégia para promover a alteração de um paradigma de imobilidade, na tentativa de 

implementar uma mobilização precoce no doente crítico e tem sido alvo de estudo nos últimos 

anos. No que concerne à prática efetiva de mobilização precoce em UCI, importa salientar 

que o interesse sobre a temática é relativamente recente, pelo que existem poucos estudos que 

traduzam o estado da arte. 

O conceito atual de mobilização tem apresentado algumas divergências. O momento 

específico do início da mobilização e as atividades consideradas como mobilização precoce 

são alguns dos itens divergentes. Harrold, Allison, Webb e Hodgson (2013), efetuaram uma 

revisão de literatura com o objetivo de esclarecer a definição de mobilização precoce, onde 

foram incluídos 13 estudos, 11 dos quais referem que a mobilização precoce é a que se inicia 

durante o internamento em UCI, preferencialmente enquanto o doente está sob VMI. 

Contudo, esta definição do termo “precoce” é muito vaga, tendo os autores verificado grandes 
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oscilações no timing de início da mobilização. Assim, no estudo de Burtin et al. (2009), o 

tempo decorrido desde a admissão até à primeira mobilização foi de 14 dias, enquanto no 

estudo realizado por Schweickert et al. (2009), foi de 6,6 dias. Relativamente às atividades, 

cinco estudos consideravam como mobilização apenas os exercícios praticados fora do leito 

(Bailey et al., 2007; Bourdin et al., 2010; Morris et al., 2008; Needham et al., 2010; Thomsen, 

Snow, Rodriguez & Hopkins, 2008). Para os restantes, a mobilização incluía as seguintes 

atividades: movimentos passivos, ativos, assistidos e exercícios de fortalecimento, tais como 

sentar na beira da cama, sentar num cadeirão, ficar em posição supina e deambular (Dean, 

2008; Gosselink et al., 2008; O’Connor & Walsham, 2009; Perme & Chandrashekar, 2008; 

Timmerman, 2007). 

A mobilização precoce pode ser definida como qualquer exercício ativo que o doente possa 

assistir utilizando a sua força muscular e controlo durante a VMI e que consiga ser medida 

utilizando uma pontuação de mobilidade. As atividades de mobilização podem incluir 

atividades de mudança de decúbitos, sentar, levantar e deambular, bem como flexão e 

extensão dos membros superiores e inferiores, não sendo excluídos os doentes que necessitam 

de equipamentos/meios auxiliares (Hodgson et al., 2014; Hodgson, Cappel & Tipping, 2018). 

Os benefícios da mobilização precoce em doentes críticos foram demonstrados por 

Schweickert et al. (2009), que realizaram uma investigação semelhante, onde participaram 

104 doentes de categoria médica submetidos a VMI por um período não inferior a 72 horas. 

Os doentes do grupo de intervenção foram submetidos a mobilização precoce e a suspensão 

diurna de sedação e apresentaram uma menor incidência de delirium, menor período de VMI 

e uma recuperação mais célere dos níveis de autonomia. De facto, os autores verificaram uma 

percentagem superior a 59% dos doentes a recuperar a independência total, enquanto no 

grupo controlo, esta situação ocorreu apenas em 35% dos doentes.  

Brahmbhatt, Murugan e Milbrandt (2010), levaram a cabo um estudo prospetivo randomizado 

com o intuito de perceberem os efeitos da interrupção diária de sedação e da terapia 

funcional/ocupacional em doentes críticos submetidos a VMI por um período superior a 72 

horas. Os pesquisadores concluíram que estas intervenções eram seguras e que resultavam 

numa melhoria do estado funcional dos doentes à alta da UCI, tendo o grupo de intervenção 

um menor período de ventilação. Em 2012, uma revisão sistemática da literatura foi elaborada 

por Adler e Malone sobre a mobilização precoce em UCI, tendo sido incluídos um total de 15 

estudos realizados entre 2004 e 2011. Os autores constataram que a mobilização precoce é 
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uma intervenção segura, estando associada a uma pequena incidência de complicações, sendo 

a mais frequente, a dessaturação. Além disso, verificaram também uma melhoria da 

mobilidade dos doentes à alta, embora os métodos de avaliação utilizados nos diversos 

estudos não fossem uniformes. Li, Peng, Zhu, Zhang e Xi, em 2013, realizaram uma meta-

análise sobre a mobilização precoce em doentes ventilados, constatando que, na maioria dos 

estudos, a instituição da mobilização precoce resulta num aumento da força muscular e do 

estado funcional dos doentes à alta e isto com uma diminuição na necessidade de suporte 

ventilatório e sem ocorrência de eventos adversos associados, inferindo-se que a sua aplicação 

é segura, apesar dos estudos considerados serem heterogéneos e não serem uniformes 

relativamente aos instrumentos de medida utilizados. Assim, embora em alguns estudos, a 

mobilização precoce surja como a intervenção mais eficiente na redução da fraqueza muscular 

em UCI, noutros, a variabilidade da sua aplicabilidade evidencia barreiras claras para a sua 

utilização (Harrold, 2013; Harrold, Salisbury, Webb & Allison, 2015; Hashem, Parker & 

Needham, 2016; Hodgson et al., 2015; Hodgson et al., 2018; Tipping et al., 2017).  

Em 2015, Hodgson et al. realizaram um estudo prospetivo de coorte a nível bi-nacional, tendo 

como objetivo subjacente conhecer as práticas de mobilização, o nível de força muscular à 

alta e o estado funcional dos doentes críticos ventilados até seis meses após a alta. A 

investigação decorreu em 12 UCIs da Austrália e Nova Zelândia, tendo participado 192 

doentes com idade média de 58 anos de idade, submetidos a VMI por um período superior a 

48 horas. Os investigadores concluíram que a mobilização precoce é, ainda, uma prática 

pouco comum, constatando que a maioria dos exercícios de mobilização foi realizada no leito 

(45%). Os restantes corresponderam a transferências para o cadeirão com ajuda total (25%), 

deambular (12%), sentar na beira do leito (11%), permanecer de pé ao lado da cama (5%), e 

apenas 2% a transferências ativas para o cadeirão. O timing decorrido desde a admissão até à 

primeira mobilização foi em média três dias para doentes com tubo endotraqueal e cinco dias 

para doentes traqueostomizados, sendo que nenhum doente ventilado deambulou antes do 

sétimo dia de internamento. Todos os doentes transferidos para o exterior do leito 

apresentavam uma sedação ligeira. A força muscular foi avaliada à alta da UCI em 60% dos 

sobreviventes, detetando-se FMA em 52% dos indivíduos. Os doentes submetidos a 

mobilização precoce apresentaram melhor força muscular, tendo estes apresentado uma maior 

sobrevida aos 90 dias pós a alta. Da mesma forma, os doentes que sofriam de fraqueza 

muscular à alta da UCI, evidenciaram uma maior taxa de mortalidade. Os mesmos autores 

definiram sete categorias de barreiras à mobilização: i) baixo nível de consciência (dano 
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neurológico, coma metabólico, intoxicação); ii) agitação ou sedação profunda; iii) 

instabilidade hemodinâmica; iv) falência respiratória aguda; v) trauma instável; vi) fraqueza 

neuromuscular severa; e vii) outros; tendo identificado a sedação como importante obstáculo à 

mobilização precoce, sendo que, quase metade dos participantes foram descritos como 

demasiado sedados para a mobilização do primeiro ao quarto dia de internamento. A sedação 

foi, igualmente, reportada como principal barreira à mobilização precoce no estudo 

desenvolvido em 2015 por Harrold et al., sendo também mencionada a instabilidade 

fisiológica e a presença de dispositivos invasivos. Lipshutz, Engel, Thornton e Gropper 

(2012) referem que, para além das barreiras associadas ao doente, existem, igualmente, 

obstáculos estruturais, relativos ao processo de mobilização que também devem ser 

considerados, nomeadamente: falta de equipamentos, staff insuficiente e inadequadamente 

treinado. Hickmann et al. (2016), publicaram um estudo sobre a mobilização precoce onde 

identificaram como principais obstáculos as limitações relativas à capacidade do staff, a 

realização de procedimentos diagnósticos e cirúrgicos, a instabilidade hemodinâmica e a falta 

de colaboração dos doentes. 

Por último, Dubb et al. (2016) realizaram uma revisão de literatura sobre as barreiras à 

mobilização precoce e estratégias utilizadas para ultrapassar tais obstáculos, tendo sido 

analisados 40 estudos. No total foram identificadas 28 barreiras, que foram organizadas em 

quatro categorias, nomeadamente: i) relacionadas com o doente (50%); ii) relacionadas com a 

estrutura (18%); iii) relacionadas com a cultura da UCI (18%); e iv) relacionadas com o 

processo (14%). Os obstáculos relacionados com o doente mais frequentemente mencionados 

nos estudos analisados foram: instabilidade hemodinâmica, problemas com acessos 

vasculares e drenos, bem como a diminuição do nível de consciência por sedação excessiva e 

restrições associadas à situação clínica do doente ou aos procedimentos de tratamento. No que 

respeita às barreiras relacionadas com a estrutura, a escassez de recursos humanos e a falta de 

um programa estruturado e organizado de mobilização precoce, foram as mais frequentemente 

reportadas, seguindo-se a formação inadequada do staff. Relativamente às barreiras culturais 

da UCI, os estudos analisados realçam a inexistência de uma atitude que prioriza a 

mobilização precoce, o conhecimento deficiente dos profissionais quanto aos benefícios, 

segurança e técnicas de mobilização, referindo um estudo muito recente que, segundo os 

profissionais, é uma intervenção que exige um elevado consumo de tempo (Hodgson et al., 

2018). No que diz respeito aos obstáculos relativos ao processo, o mais comummente citado 

foi a falta de coordenação dos profissionais de saúde, atrasando a identificação de doentes 
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com condições para iniciar a mobilização, bem como a comunicação ineficaz, a inexistência 

de papéis e responsabilidades bem definidas. De acordo com vários autores, cerca de metade 

destas barreiras à mobilização precoce são potencialmente evitáveis (Barber et al., 2015; 

Costa et al,, 2017; Ledtischke, Green, Irvine, Bisset & Mitchell, 2012; Parry et al., 2017). 

De acordo com a revisão bibliográfica efetuada, os objetivos deste estudo são: a) descrever as 

práticas de mobilização numa UCI portuguesa num período de nove meses em doentes 

mecanicamente ventilados; b) identificar barreiras para a realização da mobilização precoce 

nesta população de doentes.  

2. Métodos 

Trata-se de um estudo exploratório de caráter não experimental, observacional, não 

apresentando manipulação de intervenções diretas sobre os indivíduos em estudo, apenas à 

observação destes e das suas características. É um estudo quantitativo com vista à sua 

orientação para os resultados através de uma medição rigorosa e controlada estatisticamente. 

A presente amostra baseia-se no método de amostragem não probabilística, sendo assim 

designada de amostra por conveniência, uma vez que a enfermeira especialista que procedeu à 

recolha de dados exerce funções em regime de horário fixo (turno da manhã). 

2.1. Amostra 

A população de doentes foi selecionada numa UCI polivalente no norte de Portugal, com 

capacidade de nove camas de nível III (Direção-Geral da Saúde, 2003). Definiu-se como 

elegíveis para inclusão no estudo os doentes previamente independentes à admissão hospitalar 

(incluindo doentes que deambulavam com apoio de bengala, outro dispositivo de apoio, de 

terceiros ou cadeiras de rodas para se deslocarem), com admissão em UCI e sob VMI > 24 

horas. Foram definidos como critérios de exclusão os seguintes: doentes com suspeita de 

incapacidade neurológica, incapacidade para comunicar em português, limitação cognitiva 

prévia à admissão em UCI, fraturas instáveis ou qualquer outro tipo de lesão que implicasse 

repouso absoluto no leito, doentes admitidos para cuidados de fim de vida, diagnóstico ou 

suspeita de processo miopático primário ou outro processo neurológico associado a fraqueza 

muscular prolongada e doentes readmitidos.  
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No período em estudo (9 meses), foram observados um total de 89 doentes. Dos 89 doentes 

observados foram excluídos 23, de acordo com os critérios de exclusão. A amostra final foi de 

66 doentes, com uma idade média de 67.23 anos (± 13.14 anos; mín. 24; máx. 88 anos), sendo 

44 indivíduos do sexo masculino (66,7%) e 22 do sexo feminino (33,3%) com uma média de 

idades de 67.02 (±12.56) e 67.64 (± 14.54 anos), respetivamente.   

2.2. Instrumento de recolha de dados 

Foi elaborado um formulário (Apêndice I) em suporte de papel para a recolha de dados, 

constituído por quatro partes. Na primeira parte, constam as variáveis demográficas como 

idade e género, seguindo-se o preenchimento dos scores de gravidade Acute Physiology and 

Chronic Health Evaluation II (APACHE II), Simplified Acute Physiologic Score (SAPS II) 

(Knaus, Draper, Wagner & Zimmerman, 1985) (ver www.mdcalc.com/simplified-acute-

physiology-score-saps-ii) e o score de disfunção de órgãos Sequential Organ Failure 

Assessment (SOFA) à admissão e à alta do doente na UCI (Vincent et al,, 1996) (ver 

www.mdcalc.com/sequential-organ-failure-assessment-sofa-score) e ainda o Score de Carga 

de Trabalho de Enfermagem (Tiss 28) à admissão (Padilha et al., 2005). Registado o dia de 

entubação endotraqueal e a data de extubação, dias de ventilação mecânica, dia de primeiro 

levante (primeira mobilização do leito para o cadeirão), presença de sepsis ou choque séptico, 

dias de internamento em UCI e hospitalar, mortalidade em UCI, mortalidade hospitalar e 

avaliação de Medical Research Council Manual Muscle Test Sum Score MRC-SS (Ciesla et 

al., 2011). Os dados anteriormente referidos são recolhidos nas primeiras 24 horas após a 

admissão do doente à exceção da data de extubação, dias de ventilação mecânica, dia de 

primeiro levante e MRC-SS, mortalidade em UCI e hospitalar. 

Na segunda parte do formulário, é realizada uma observação diária em cada episódio de 

mobilização considerado ou planeado, mesmo que este não tenha ocorrido. Neste registo 

consta a observação de: 1) presença ou não de tubo endotraqueal/traqueostomia; 2) presença 

ou ausência de VMI; presença ou ausência de técnicas contínuas de substituição renal; 3) uso 

ou não de vasopressores; 4) tipo de atividade (sentado na beira da cama, em pé, apoiado na 

mesa, deambular, transferência para cadeirão ou impossível mobilizar); 5) grau de sedação de 

acordo com a escala de avaliação de sedação/agitação Richmond Agitation and Sedation Scale 

(RASS) comumente utilizada em ambiente UCI (Ely et al., 2003) (ver 

www.mdcalc.com/richmond-agitation-sedation-scale-rass). 
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Da terceira parte consta a observação de eventos adversos que ocorreram durante a 

mobilização. Foram assinalados como eventos adversos: i) remoção de dispositivos 

vasculares (cateter arterial, cateter venoso central/diálise; ii) remoção de tubo endotraqueal/ 

traqueostomia; iii) remoção de dreno; iv) queda; v) aumento da fração inspiratória de 

oxigénio; vi) aumento de inotrópicos ou vasopressores; vii) alterações da consciência; viii) 

instabilidade hemodinâmica; e ix) diminuição das saturações periféricas de oxigénio.  

Na última parte do formulário, caso o doente não tenha sido mobilizado ativamente, é 

registado também diariamente o motivo. Incluídos nesta observação, as seguintes barreiras à 

mobilização: I) execução de procedimento médico ou diagnóstico; II) instabilidade do sistema 

nervoso central; III) instabilidade hemodinâmica; IV) indicação médica; V) instabilidade 

respiratória; VI) sedação; VII) recusa do doente; VIII) falta de recursos humanos e/ou 

materiais; IX) presença de tubo endotraqueal; e X) diarreia. Incluído ainda a avaliação de 

MRC-SS (Apêndice I) à alta pela enfermeira de reabilitação. 

2.3. Procedimentos 

O estudo foi conduzido em colaboração com o Serviço de Medicina Intensiva de um hospital 

do norte de Portugal, após aprovação do Conselho de Ética do referido hospital e aprovado 

também pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Apêndice II). A recolha de dados 

realizou-se no período de 21 de março a 21 de dezembro de 2016. 

A recolha foi realizada por uma enfermeira especialista do serviço em regime de horário fixo, 

após ter sido treinada para o efeito. O treino consistiu em familiarizá-la sobre quais os 

objetivos/métodos do estudo, incluindo preenchimento do formulário e procedimentos da 

observação. A primeira autora do estudo e a enfermeira especialista do serviço participante 

efetuaram uma triagem dos doentes elegíveis e recolheram o consentimento informado 

(Apêndice III). O critério para a seleção de uma enfermeira especialista neste regime de 

horário visou facilitar o processo de recolha graças à sua presença diária no serviço, 

particularmente no turno da manhã, momento em que tende a ocorrer a maioria dos 

procedimentos de mobilização precoce.  

Foram recolhidos dados do processo clínico do doente elegível, nas primeiras 24 horas após a 

sua admissão, para o preenchimento da primeira parte do formulário. Após as 24 horas de 

admissão, foram recolhidos os dados observacionais ao longo dos 14 dias seguintes ou até ao 
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momento da alta ou óbito nos casos em que ocorreram antes dos 14 dias. Os dados foram 

recolhidos diariamente durante o período da manhã (das 08:00 às 15:00 horas) e incluíram 

informação fisiológica, avaliação do nível de sedação e observação do nível máximo, tipo de 

mobilização e ocorrência de eventos adversos. No caso dos doentes elegíveis que não foram 

mobilizados precocemente, registados no formulário os dados referentes às barreiras para a 

mobilização. 

Quer a autora, quer a enfermeira especialista, não tiveram uma participação ativa nos 

procedimentos de mobilização e atividades de enfermagem no período de observação, que se 

efetuaram apenas após indicação médica ou do enfermeiro responsável pelo doente. 

2.3.1. Procedimentos éticos 

Foi elaborado um pedido de autorização à Comissão de Ética da instituição para a realização 

do estudo proposto. Apresentados os seguintes documentos: a) uma cópia impressa e outra 

em formato pdf do projeto do estudo a realizar, juntamente com a declaração de 

responsabilidade do coordenador científico do estudo; b) uma declaração do Diretor do 

Serviço da UCI em estudo, autorizando o processo de colheita de dados; c) um exemplar do 

formulário de colheita de dados a aplicar; e d) o formulário de consentimento informado- 

formulário, livre e esclarecido para a participação em investigação de acordo com a 

Declaração de Helsínquia e a Convenção de Oviedo.  

2.4. Análise estatística 

Os dados estatísticos descritivos foram apresentados como média (M), desvio padrão (DP), 

valor mínimo (mín) e máximo (máx) e frequência relativa (%), quando apropriado. O 

tratamento de dados foi feito recorrendo ao programa informático IBM Statistical Package for 

the Social Science (IBM SPSS Statistics), versão 21.0. 
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3. Resultados 

3.1. Análise descritiva da amostra	

A análise descritiva da amostra foi efetuada através da análise das variáveis: demográficas 

(género e idade), índices de gravidade (APACHE II, SAPS II) e de disfunção de órgãos 

(SOFA à admissão e à alta), score de carga de trabalho de enfermagem Tiss 28, categoria 

diagnóstica (médica, cirúrgica e trauma), presença de sepsis/choque séptico, demora média 

em UCI e hospitalar, dias de ventilação, dia do primeiro levante, mortalidade em UCI, 

hospitalar e aos 90 dias. A Tabela 1 apresenta as características gerais da população estudada.  

Tabela 1.  
Análise descritiva da amostra de doentes incluídos no estudo  

Variáveis Doentes admitidos no estudo 
N=66 

Idade (anos) 67.33 ±13.14 
Género (masculino) 44 (66,7%) 
Género (feminino) 22 (33,3%) 
APACHE II 22.92 ±  8.71 
SAPS II 48.79  ± 11.60 
SOFA à admissão 8.03  ± 3.46 
SOFA à alta 3.30 ± 3.22 
Tiss 28 37.06 ±5.15 
Diagnóstico:  
Médico 42 (63,6%) 
Cirúrgico 19 (28,8%) 
Trauma 5 (7,6%) 
Sepsis/choque séptico 47 (71,2%) 
Dias de ventilação (dias) 9.14 ± 8.08 
Dia de levante (dias) 5.62 ± 6.34 
Demora média UCI (dias) 11.77 ± 10.02 
Demora média hospitalar (dias) 28.5 ± 19.84 

Os resultados indicam que a amostra apresenta valores de índices de gravidade e de disfunção 

de órgãos elevados, aferidos através do score APACHE II, SAPS II, SOFA à admissão e alta. 

A duração média de dias de internamento em UCI foi de 12 dias (mín. 2 e máx. 50 dias). Dois 

dos doentes foram readmitidos após alta da UCI. A mortalidade na UCI foi 10/66 (15,2%) e a 

mortalidade hospitalar e aos 90 dias de 22,7% (15/66). A Figura 1 apresenta o fluxo dos 

doentes ao longo do estudo, de acordo com a mortalidade bruta, mortalidade hospitalar e 

mortalidade aos 90 dias. 
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3.2. Análise descritiva das atividades de mobilização 

A primeira avaliação por parte do enfermeiro especialista de reabilitação foi efetuada 

precocemente durante o internamento dos doentes em UCI (média de 2 dias desde a admissão 

em UCI, IQR 2 a 4 dias) e, à medida que estes apresentavam estabilidade hemodinâmica, 

respiratória e sedação ligeira, foram mobilizados no decorrer do seu internamento (escala de 

avaliação de RASS entre -2 a +2), verificando-se que não existia nenhum protocolo de 

mobilização precoce instituído na UCI em estudo. O tempo médio desde a admissão até ao 

início da mobilização precoce foi de 5 (±6.02 com um mín=0 e máx=27) dias e o número 

médio de mobilizações por doente dois dias (1 a 4).  Relativamente às atividades de 

mobilização das 208 observações efetuadas, em 163 delas (78,4%) o doente apresentava VMI, 

e em 134 (64,4%) destas, não foi possível mobilizar o doente. Em média, os doentes da 

população em estudo permaneceram ventilados nove dias (± 8.08 com um mín=2 e máx.=46). 

A Figura 2 apresenta os dados relativos aos doentes mecanicamente ventilados e à sua 

mobilização.  

Figura 1. Fluxo de doentes no período em estudo de acordo com mortalidade bruta, hospitalar e aos 90 dias 
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 Figura 2. Fluxo dos doentes incluídos ao longo do estudo desde o dia 1 ao dia 14 de internamento em UCI. 
Dados com nº de doentes mecanicamente ventilados e com mobilização precoce (ativos), 
mecanicamente ventilados e inativos (inativo), falecidos, extubados ou com alta na UCI 

Foram reportadas 74 (35,5%) observações em que ocorreu mobilização precoce. Entre estes 

episódios, o nível máximo de mobilização foi exercícios que incluíram sentar na beira da 

cama, apoiar o doente em pé numa mesa de apoio, colocar o doente em pé ao lado da cama e 

realizar levante para cadeirão, como descreve a Tabela 2. Nenhum doente ventilado 

deambulou nos 14 dias de observação.  

Tabela 2. 
Atividades de mobilização 

Atividade de mobilização 
N=208 

 

Impossível mobilizar  134 (64,4%) 
Sentar na beira da cama (SOOB) 52 (25%) 
Levante para cadeirão 35 (16,8%) 
Em pé ao lado da cama 13 (6,3%) 
Apoio na mesa  7 (3,4%) 
Deambular 0 

Todos os doentes mobilizados e que realizaram levante para cadeirão, apresentavam uma 

avaliação na escala sedação de RASS entre -1 a +1, enquanto alguns doentes puderam sentar-

se na beira da cama com RASS entre -2 e +2, ou seja, índices de sedação ligeira.	

3.3. Análise descritiva das barreiras à mobilização 

As principais barreiras identificadas nos doentes que não receberam mobilização precoce 

foram, a presença de entubação endotraqueal (62%), a VMI (61,5%) e a sedação (54,8%). Em 

0

10

20

30

40

50

60

70

Dia1 Dia2 Dia3 Dia4 Dia5 Dia6 Dia7 Dia8 Dia9 DIa10Dia11Dia12Dia13Dia14

Falecido Inativo Ativo Extubado Alta UCI



 

22 

89 observações (42,5%), os doentes apresentavam sedação profunda, e em 73 (35,1%) 

verificou-se a presença de vasopressores. Nenhum dos doentes ficou sem ser mobilizado por 

falta de recursos humanos e/ou técnicos. Nenhum doente apresentou qualquer tipo de evento 

adverso no período de observação da sua mobilização. A Tabela 3 apresenta a análise 

descritiva das barreiras à mobilização observadas no período em estudo. 

Tabela 3.  
Barreiras para a mobilização precoce 

Variáveis N. de observações 
N = 209 (100%) 

Impossível mobilizar 
N = 134 (64,4%) 

Entubado 169 (81,3%) 129 (62%) 
Ventilado 163 (78,4%) 128 (61,5%) 
Sedação 119 (57,2%) 114 (54,8%) 
Vasopressores 73 (35,1%) 70 (33,7%) 
Instabilidade hemodinâmica 67 (32,2%) 65 (31,3%) 
Instabilidade respiratória 51 (24,5%) 50 (24%) 
Instabilidade do sistema nervoso central 13 (6,3%) 13 (6,3%) 
Hemofiltração 4 (1,9%) 3 (1,4%) 
Doente recusou 2 (1%) 2 (0,5%) 
Indicação médica 1 (0,5%) 1 (0,5%) 
Execução de procedimentos 1 (0,5%) 1 (0,5%) 

4. Discussão 

O presente estudo, através da observação direta, procurou identificar as práticas de 

mobilização e identificar quais as potenciais barreiras para a sua execução, de acordo com a 

bibliografia consultada, uma vez que as práticas de mobilização da realidade portuguesa são 

desconhecidas. Tendo em conta esta afirmação, os principais objetivos do estudo foram: 1) 

descrever as práticas de mobilização numa UCI portuguesa num período de nove meses em 

doentes mecanicamente ventilados; 2) identificar barreiras para a realização da mobilização 

precoce.  

4.1. As práticas de mobilização numa UCI portuguesa e a definição do termo 

“mobilização precoce” 

No que concerne às atividades de mobilização, a definição do termo “mobilização precoce” e 

a sua relação com a imobilidade, verificou-se que o tempo médio desde a admissão até ao 

início da mobilização precoce foi de 5±6,02 dias (mín=2; máx=27), sendo este valor 

relativamente inferior aos estudos consultados (Burtin et al., 2009; Harrold et al., 2013; 
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Schweickert et al., 2009). De acordo com a definição de Hodgson et al. (2014), em apenas 

35,4% das observações realizadas ocorreu mobilização precoce, sendo que se incluíram nestes 

episódios: sentar na cama (25%); apoiar o doente em pé com mesa de apoio (3,4%); colocar o 

doente em pé ao lado da cama (6,3%) e levante para cadeirão (16,8%). Tais atividades de 

mobilização precoce consideradas na amostra surgem como exercícios ativos executados no 

leito e fora dele, ou seja, exercícios de fortalecimento muscular (Bailey et al., 2007; Bourdin 

et al., 2010; Dean, 2008; Gosselink et al., 2008; Hodgson et al., 2015; Hodgson et al., 2018; 

Morris et al., 2008; Needham et al., 2010; O’Connor & Walsham, 2009; Perme & 

Chandrashekar, 2008; Thomsen et al., 2008; Timmerman, 2007). Na ausência de qualquer 

protocolo de mobilização precoce utilizado na UCI em estudo, não foi possível corroborar os 

resultados de estudos que abordaram grupos de intervenção com instituição mobilização 

precoce e suspensão diurna de sedação (Brahmbhatt et al., 2010; Schweickert et al., 2009). 

4.2. A identificação de barreiras para a realização da mobilização precoce 

Paralelamente aos estudos de Hodgson et al. (2015), Harrold et al. (2015) e Dubb et al. 

(2016), também na amostra em estudo, a presença de dispositivos invasivos (nomeadamente a 

presença de tubo endotraqueal e a ventilação mecânica), a sedação, a instabilidade 

hemodinâmica e a instabilidade respiratória surgiram como barreiras à realização da 

mobilização precoce. A sedação, em particular, apresentou-se como uma barreira evidente, 

pois nos doentes sob ventilação mecânica, em 64,4% das observações efetuadas não foi 

possível mobilizar o doente, por valores de RASS correspondentes a sedação moderada a 

profunda (54,8%). Apenas foi possível a mobilização precoce em doentes com valores na 

escala de RASS entre -2 a +2, ou seja, sedação ligeira. Tal facto poderá ser explicado pela 

inexistência de um protocolo de mobilização precoce e suspensão diária de sedação no 

serviço, cujas intervenções têm apresentado menor período de VMI, menor tempo de 

internamento em UCI e uma melhoria do estado funcional dos doentes à alta da UCI 

(Brahmbhatt et al., 2010; Gosselink et al., 2008; Li et al., 2013; Schweickert et al., 2009). 

Contrariamente aos estudos de Lipshutz et al. (2012) e de Hickmann et al. (2016), não se 

verificou nas observações a impossibilidade de mobilização precoce dos doentes por falta de 

equipamentos, recursos humanos ou ocorrência de eventos adversos, como referido na 

literatura consultada (Adler & Malone, 2012; Hodgson et al., 2018). Estes dados corroboram 

a necessidade atual do novo paradigma de intervenção no doente crítico, que inclui a redução 
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da sedação e a instituição da mobilização precoce no doente crítico sob ventilação mecânica 

como uma medida terapêutica que pode reduzir os efeitos adversos decorrentes da 

imobilidade, reduzindo, assim, a FMA em UCI (Hodgson et al., 2014, Hodgson et al., 2015; 

Kress & Hall, 2014; Lipshutz et al., 2012). 

4.3. Limitações do estudo 

Tendo em conta os resultados obtidos, devemos considerar algumas limitações neste estudo, 

nomeadamente a dimensão da amostra e o facto de pertencer apenas a uma população do 

norte do país, não sendo necessariamente representativa da totalidade da população 

portuguesa. Apresentamos como outro tipo de limitação ao estudo o facto de os doentes 

apenas terem sido observados por um período de catorze dias ou após a extubação, enquanto 

estes ainda permaneciam na UCI, o que não permitiu a inclusão dos doentes de longa estadia 

que foram mobilizados após este período. Por todos os motivos referidos anteriormente, não é 

possível generalizar os resultados. 

5. Conclusões 

A maioria dos doentes incluídos no estudo não foi mobilizada nas primeiras 48 horas após a 

admissão em UCI. No entanto, o timing do início da sua mobilização foi relativamente 

inferior aos estudos consultados.  

Das observações em que ocorreu mobilização precoce, o nível máximo de exercícios de 

fortalecimento muscular incluiu, sentar na beira da cama, apoiar o doente em pé numa mesa 

de apoio, colocar o doente em pé ao lado da cama e levante para o cadeirão. Destacamos 

como principais barreiras à mobilização do doente mecanicamente ventilado, a presença de 

tubo endotraqueal e a sedação profunda, sendo esta última potencialmente modificável pela 

instituição do paradigma atual.  

Este estudo procurou fornecer informações relacionadas com as práticas de mobilização de 

doentes e barreiras à sua aplicação em doentes mecanicamente ventilados, numa UCI 

portuguesa. Sendo a mobilização do doente um dos pilares dos cuidados de enfermagem, este 

reconhecimento objetivou, no nosso entendimento, alguns dos mecanismos associados à 

disfunção neuromuscular do doente crítico, assim como possíveis intervenções de 

enfermagem desempenhadas pelo enfermeiro especialista nesta área, que poderão prevenir e 
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melhorar o estado funcional do doente à alta da UCI. Investigações futuras podem centrar-se 

num estudo experimental, com base em intervenções protocoladas de mobilização precoce e 

otimização da sedação, com o objetivo de avaliar os resultados centrados no doente. 
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ESTUDO II 
 

Incidência de fatores de risco e evolução de Fraqueza Muscular Adquirida 

(FMA) em doentes sob Ventilação Mecânica Invasiva admitidos numa Unidade 

de Cuidados Intensivos (UCI) Portuguesa 

 

Incidence of risk factors and development of intensive care acquired weakness 

(ICAW) in ventilated patients admitted in a Portuguese Intensive Care Unit 

(ICU) 
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Resumo 

Introdução: O desenvolvimento de fraqueza muscular durante o internamento em UCI pode 

desencadear consequências no doente como processos de desmame ventilatório difíceis, 

aumento da demora média de internamento em UCI e hospitalar e aumento da mortalidade 

hospitalar. Os objetivos deste estudo são: caracterizar a incidência dos fatores de risco dos 

doentes mecanicamente ventilados admitidos numa UCI portuguesa e a evolução de FMA; 

comparar a incidência de FMA e a presença de sepsis tendo por covariável a idade; responder 

à pergunta: “Qual a probabilidade de sobrevivência de doentes com fraqueza muscular 

adquirida na UCI em estudo?”. 

Métodos: Estudo quantitativo, de carácter exploratório não experimental. 

Resultados: Os resultados da amostra indicam uma média de idades da amostra entre a sexta 

e sétima década de vida, com predominância do género masculino (66,7%). Cerca de 67,8% 

dos doentes apresentou à admissão critérios de sepsis/choque séptico, com uma média de dias 

de ventilação de 8.0 ± 5.42 dias. Apresentaram uma média de dias de internamento de 11.11 ± 

9.15 dias e de internamento hospitalar de 30.7 ± 19.94 dias. Cerca de 13 doentes (23,2%) 

apresentaram FMA à alta da UCI. Da análise descritiva das variáveis entre os grupos de 

doentes com e sem FMA, podemos observar que o grupo de doentes com FMA apresenta um 

valor de idade médio superior ao grupo de doentes sem FMA (74,5 ± 9.8 vs 65.35 ± 13.3 

anos) mais dias de ventilação (7.47 ± 4.57 vs 9.77±7.56 dias), mais dias de internamento em 

UCI (13.38 ± 11.87 vs 10.42 ± 8.21 dias) e no hospital (28.49 ± 17.89 vs 38 ± 25.06 dias). O 

dia de primeiro levante do grupo de doentes com FMA foi também realizado mais tarde (7.85 

± 8.40 vs 5.81 ± 5.88 dias). Os resultados evidenciaram efeitos muito fortes para a interação 

entre FMA e SEPSIS (np2 =0,284), para a idade (np2=0,252), para FMA (np2=0,168) e 

moderado para sepsis (np2=0,115), sendo verdadeiramente expressivos valores obtidos para 

interacção FMA x SEPSIS (PO = 0,751) e idade (PO = 0,663). 

Na avaliação do índice de sobrevivência, os valores do teste Kaplan-Meier não apresentaram 

uma diferença estatisticamente significativa (p=0.836), cujos valores de sobrevivência se 

destacam e onde se evidencia que a FMA está associada a maiores de índices de mortalidade. 

No entanto, tendo em consideração o número reduzido da amostra a análise deverá centrar-se, 
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fundamentalmente, nos valores absolutos relativos à queda acentuada nas probabilidades de 

sobrevivência dos doentes com fraqueza muscular. 

Conclusões: Os resultados do presente estudo permitiram a identificação de fatores 

associados ao desenvolvimento da FMA. A presença de sepsis/choque séptico assumiu uma 

presença muito forte como fator predisponente ao desenvolvimento de FMA. Finalmente, a 

fraqueza muscular parece estar associada à imobilidade e a um aumento da mortalidade aos 

90 dias.  

Investigações futuras podem centrar-se num estudo experimental, relacionadas com esta 

temática e a sua implicação nos resultados, que deverão ser centrados no doente.  
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Abstract 

Introduction: The objectives of this study are: characterize the incidence of the risk factors 

of ventilated patients admitted in a Portuguese ICU and the development of intensive care 

acquired weakness (ICAW); compare the incidence of ICAW and the presence of sepsis 

having age as a covariable; answer the question: “what’s the probability of survival of the 

patients with ICAW in this study population?” 

Methods: quantitative study, exploratory and non-experimental. 

Results: The sample results show a mean age between the 6th and the 7th decade of life, 

prevailing the male gender (66.7%). The prevalent diagnostic category is the medical 

diagnostic (60.7%). 67.8% of the patients presented at the admission, criteria for sepsis or 

septic shock, with a mean of 8.0 ± 5.42 ventilation days. This sample presented a mean length 

of stay of 11.11 ± 9.15 days and a mean hospital length of stay of 30.7 ± 19.94 days.  In terms 

of mobilization, the patients got out of bed at the 6th day after the admission (± 5.43 days). 13 

patients (23.2%) had ICAW at ICU discharge. From the descriptive analysis of the variables 

between the groups of patients with and without ICAW we can observe that the ICAW 

patients group has a mean age value higher than the group of patients without ICAW (74.5 ± 

9.8 vs. 65.35 ± 13.3 years) more days of ventilation (7.47 ± 4.57 vs. 9.77 ± 7.56 days), more 

days of ICU stay (13.38 ± 11.87 vs. 10.42 ± 8.21 days) and hospital stay (28.49 ± 17.89 vs. 38 

± 25.06 days). The first day out of the bed in patients with ICAW was also performed later 

(7.85 ± 8.40 vs. 5.81 ± 5.88 days). Data on these comparisons showed strong effects for the 

interaction between FMA e SEPSIS (np2 =0,284), for age (np2=0,252), for FMA alone 

(np2=0,168) and moderate effect for sepsis (np2=0,115), being truly expressive the values 

obtained for the interaction FMA x SEPSIS (PO = 0,751) and for age (PO = 0,663). 

Kaplan-Meier test values did not present a statistically significant difference (p = 0.836) in the 

survival index, whose survival values showed that the acquired muscle weakness was 

associated with higher mortality rates. However, given the small number of the sample, the 

analysis should focus mainly on absolute values for the sharp fall in the survival probabilities 

of patients with muscle weakness. 

Conclusions: The results of the present study allowed the identification of factors associated 

with the development of acquired muscle weakness. The presence of sepsis/septic shock 
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assumed a very strong presence as a predisposing factor to the development of ICAW. 

Finally, muscle weakness seems to be associated with immobility and increased mortality at 

90 days. 

Future investigations may focus on an experimental study, based on protocolized 

interventions for early mobilization and optimization of sedation, with the aim of evaluating 

patient-centered outcomes. 
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1. Introdução 

Atualmente, a nível mundial, cerca de 70% a 80% dos doentes admitidos numa UCI 

sobrevive ao internamento hospitalar (Intensive Care National Audit and Research Centre, 

2014; Scotish Intensive Care Society Audit Group, 2013). No entanto, com as consultas de 

follow-up destes doentes, foram identificadas múltiplas sequelas, sendo a fraqueza muscular 

generalizada um problema comum na maioria dos casos (Griffiths & Hall, 2010; Herridge et 

al., 2003; Herridge et al., 2011; Poulsen, Moller, Kehlet & Perner, 2009; Schweickert et al., 

2009; Truong, Fan, Brower & Needham, 2009; Vincent & Norrenberg, 2009). 

A FMA na UCI é uma complicação frequente, ocorrendo em 25% dos doentes submetidos a 

VMI mais de sete dias (De Jonghe et al., 2002). Stevens et al. (2007) constataram, através de 

uma revisão sistemática da literatura, onde foram examinados 24 estudos, que a disfunção 

neuromuscular surge em 46% dos doentes com sepsis, VMI prolongada ou disfunção múltipla 

de órgãos. Num outro estudo, 11% dos doentes desenvolveu FMA após 24 horas na UCI, 

passando a verificar-se em 24%-55% dos doentes, decorridos 7-10 dias de internamento 

(Nanas et al., 2008). A incidência mais elevada aparece nos doentes críticos com sepsis e 

síndrome de resposta inflamatória sistémica, cuja taxa oscila entre 50%-100% (Griffiths & 

Hall, 2010; Herridge et al., 2011). Assim, dependendo da população de doentes em estudo, a 

FMA em UCI tem uma incidência que varia entre 25% e 57%, estando associada ao 

prolongamento da duração da VMI, ao período de internamento em UCI e hospitalar, bem 

como a uma recuperação funcional deficitária, reduzindo a taxa de retorno ao trabalho nos 

sobreviventes (Bednarik, Vondracek, Dusek, Marovcova & Cundrle, 2005; Ali et al., 2008; 

Nanas et al., 2008). Também Truong et al. (2009), Vincent e Norrenberg (2009), Griffiths e 

Hall (2010), referem que grande parte dos doentes críticos desenvolve elevados níveis de 

fraqueza muscular e 65% dos doentes sofre de limitação funcional após a alta hospitalar 

(Bagshaw et al., 2015; Kress & Hall, 2014; McNelly et al., 2016). Neste contexto, as 

consequências da imobilidade, das terapias, das drogas instituídas e das situações clínicas que 

precipitam o internamento podem, maioritariamente, persistir. 

Embora estes dados sejam recentes, o termo “fraqueza muscular” no doente crítico remonta à 

década de 50 e 60, quando Osler (1892) descreveu a disfunção muscular dos doentes com 

sepsis. No entanto, a sua definição na literatura surgiu apenas em 1993, através de um estudo 

sobre a síndrome de necrose muscular aguda em doentes críticos. Em 2009, esse termo foi 
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proposto e aceite por um painel de peritos em Bruxelas, sendo definido como “uma situação 

de fraqueza muscular em doentes críticos sem outra etiologia plausível que não a doença 

grave que motivou o internamento em UCI, englobando um quadro de miopatia, 

polineuropatia e/ou uma combinação de ambos (polineuromiopatia)” (Stevens et al., 2009). 

Em 2014, Herman et al. efetuaram um estudo de coorte, verificando que os doentes com FMA 

tinham um período de desmame ventilatório, internamento em UCI e hospitalar, 

significativamente superior, comparativamente aos restantes doentes, bem como um 

acréscimo de 30,5% nos custos relacionados com cuidados de saúde e hospitalizações. Em 

2015, Wieske et al. elaboraram um estudo prospetivo observacional onde avaliaram a função 

física e a mortalidade dos doentes críticos até seis meses após a alta hospitalar, tendo 

verificado que os doentes com FMA apresentavam uma taxa de mortalidade (desde a 

admissão em UCI até 6 meses após a alta) superior aos restantes doentes (46% vs 15%). Nos 

sobreviventes, os autores constataram que a função física era, significativamente, inferior nos 

doentes com FMA.  

As guidelines atuais recomendam o diagnóstico clínico da patologia mediante a aplicação da 

escala – Medical Research Coucil sum score (MRC-SS) (Hermans & van den Berghe, 2015). 

Esta escala classifica a força de seis músculos (deltoide, bíceps, extensor de pulso, iliopsoas, 

quadríceps e tibial anterior) das extremidades superiores e inferiores a nível bilateral, 

oscilando a pontuação para cada músculo de 0 (nenhuma contração) a 5 (força muscular 

normal), correspondendo os valores mais elevados a níveis de força superiores. O somatório 

do score atribuído a cada músculo varia entre 0 e 60, sendo a FMA em UCI diagnosticada 

perante uma pontuação total inferior a 48. Esta escala apresenta, porém, algumas limitações, 

podendo apenas ser aplicada a doentes conscientes e colaborantes, motivo pelo qual 10% a 

75% dos doentes críticos não preenchem os critérios para a sua aplicação, durante a duração 

do internamento em UCI. Por outro lado, não permite identificar a causa da fraqueza 

muscular, nem diferencia entre a polineuropatia e a miopatia (Hermans & van den Berghe, 

2015; Hough, Lieu & Caldwell, 2011). 

A perda de força muscular, assim como os mecanismos a ela associados, continua a ser tida 

como fator preocupante e que atualmente se procura ultrapassar. Apresentando esta patologia 

um processo complexo e multifatorial, destacamos como principais fatores de risco para o seu 

desenvolvimento: o género (De Jonghe et al., 2002); a presença de sepsis e falência múltipla 

de órgãos (Bednarik, Vondracek, Dusek, Moravcova & Cundrle, 2005; Kress & Hall, 2014; 
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Hermans & van den Berghe, 2015); e a idade (Hermans et al., 2013; Patel, Pohlman, Kress & 

Hall, 2014). De facto, doentes com sepsis e choque séptico apresentam uma incidência 

elevada de complicações neuromusculares, de tal forma que, as primeiras descrições que 

surgem da FMA, descrevem-na como uma componente da falência múltipla de órgãos, sendo 

a manifestação periférica da falência do sistema neuromuscular, correspondendo a 

encefalopatia à manifestação central (Hermans & van den Berghe, 2015). Contrariamente ao 

espectável, a previsão do desenvolvimento de FMA em UCI, tendo em conta fatores de risco 

como a sepsis, a disfunção de órgãos e a gravidade da doença aguda, tem sido parcamente 

estudada. Neste contexto, uma combinação dos índices de gravidade APACHE II (Knaus, 

Draper, Wagner & Zimmerman, 1985) e SOFA (Vincent et al., 1996), índices comumente 

utilizados em UCIs, apesar de apresentarem algum valor preditivo relativamente à evolução 

da doença aguda nos doentes críticos à admissão, não são preditivos do desenvolvimento de 

FMA em UCI (Stevens et al., 2007; Wieske et al., 2014). 

Por último, referimos a imobilidade como o fator de risco mais importante na medida em que 

se encontra diretamente relacionada com a perda de massa muscular (Kress & Hall, 2014). 

Por conseguinte, a literatura refere que o período de VMI pode contribuir para o 

desenvolvimento de fraqueza muscular na UCI (Hermans, De Jonghe, Bruyninckx & van den 

Berghe, 2009; Stevens et al., 2007). Vários autores verificaram que a utilização de VMI em 

modos controlados promove a inatividade do diafragma, estando associada à atrofia e 

disfunção do mesmo (Jaber et al., 2011; Levine et al., 2008). 

Tradicionalmente, os doentes críticos eram considerados fisiologicamente instáveis, sendo 

inevitável a imobilização prolongada e o recurso à sedação para permitir a instituição de 

medidas artificiais para suporte das funções vitais, adiando-se a reabilitação para depois da 

alta. Este paradigma tornou-se consistente com a elevada incidência de complicações 

presentes nos sobreviventes, associadas aos longos períodos imobilização e internamento em 

UCI (Kress & Hall, 2014). Posteriormente, surgiu uma nova tendência na abordagem do 

doente crítico, incluindo a redução da sedação e instituição da mobilização o mais 

precocemente possível. De facto, recentemente tem sido direcionada mais atenção para a 

mobilização precoce, sendo esta apontada como a intervenção mais eficiente na redução da 

FMA em UCI (Gosselink et al., 2008; Hashem, Parker & Needham, 2016; Kress & Hall, 

2014; Schweickert et al. 2009). No entanto, não apresenta qualquer impacto na mortalidade a 

curto e longo prazo (Tipping et al., 2017).  
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Tendo por base os argumentos dos autores anteriormente citados quanto às especificidades 

populacionais, o presente estudo procurou evidenciar a necessidade de estudar o problema em 

UCIs em Portugal. Os objetivos em particular, são: 1) caracterizar a incidência dos fatores de 

risco nos doentes admitidos em UCI e a evolução de FMA; 2) comparar a incidência de FMA 

e a presença de Sepsis em função dos fatores de risco, tendo por covariável a idade. 

Procurámos, ainda, responder à pergunta: “Qual a probabilidade de sobrevivência de doentes 

com FMA na UCI em estudo?”. Como no conhecimento científico existe uma necessidade de 

replicação de estudos de forma a corroborar os seus resultados nos diferentes contextos 

culturais, a presente investigação revê-se como importante nesse aspeto, dado não existirem 

estudos desta natureza no contexto português. 

2. Método 

Este estudo assume uma natureza de estudo exploratório pois, segundo Sampieri, Collado e 

Lucio (2006), os estudos exploratórios são usados quando o objetivo é examinar um tema ou 

problema de pesquisa pouco estudado, do qual se tem muitas dúvidas ou não foi abordado 

antes, não existindo grande evidência empírica. Este também se revela como sendo de 

carácter não experimental, no sentido em que não existe manipulação de intervenções diretas 

sobre os indivíduos em estudo, o investigador limita-se apenas à observação destes e das suas 

características. Baseia-se no paradigma quantitativo, visto ser orientado para os resultados, ter 

uma medição rigorosa e controlada estatisticamente. A presente amostra baseia-se no método 

de amostragem não probabilística, sendo assim designada de amostra por conveniência uma 

vez que a enfermeira especialista que procedeu à recolha de dados exerce funções em regime 

de horário fixo (turno da manhã). 

2.1. Amostra 

A população de doentes foi selecionada numa UCI polivalente no norte de Portugal, com 

capacidade de nove camas de nível III (DGS, 2003). Definiu-se como elegíveis para inclusão 

no estudo, os doentes previamente independentes à admissão hospitalar (incluindo doentes 

que deambulavam com apoio de bengala, outro dispositivo de apoio, de terceiros ou cadeiras 

de rodas para se deslocarem), com admissão em UCI e sob VMI > 24 horas. Foram definidos 

como critérios de exclusão, os seguintes: doentes com suspeita de incapacidade neurológica, 
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incapacidade para comunicar em português, limitação cognitiva prévia à admissão em UCI, 

fraturas instáveis ou qualquer outro tipo de lesão que implicasse repouso absoluto no leito, 

doentes admitidos para cuidados de fim de vida, diagnóstico ou suspeita de processo 

miopático primário ou outro processo neurológico associado a fraqueza muscular prolongada 

e doentes readmitidos.  

No período em estudo, foram observados um total de 89 doentes. Dos 89 doentes observados, 

foram excluídos 23, de acordo com os critérios de exclusão. A amostra final foi de 66 

doentes, com uma idade média de 67.23 anos (± 13.14 anos; mín. 24; máx. 88 anos), sendo 44 

indivíduos do sexo masculino (66,7%) e 22 do sexo feminino (33,3%), com uma média de 

idades de 67.02 (±12.56) e 67.64 (± 14.54 anos), respetivamente. A amostra foi dividida em 

dois grupos: doentes com FMA (MRC-SS <48/60) à alta da UCI e doentes sem FMA. 

2.2. Instrumento de recolha de dados 

Foi elaborado um formulário (Apêndice I) em suporte de papel para a recolha de dados, 

constituído por quatro partes. Na primeira parte, constam as variáveis demográficas como 

idade e género, seguindo-se o preenchimento dos scores de gravidade Acute Physiology and 

Chronic Health Evaluation II (APACHE II) , Simplified Acute Physiologic Score (SAPS II) 

(Knaus, Draper, Wagner & Zimmerman, 1985) (ver www.mdcalc.com/simplified-acute-

physiology-score-saps-ii) e o score de disfunção de órgãos Sequential Organ Failure 

Assessment (SOFA)  à admissão e à alta do doente na UCI (Vincent et al,, 1996) (ver 

www.mdcalc.com/sequential-organ-failure-assessment-sofa-score)  e ainda o Score de Carga 

de Trabalho de Enfermagem (Tiss 28) à admissão (Padilha et al., 2005). Registado o dia de 

entubação endotraqueal e a data de extubação, dias de ventilação mecânica, dia de primeiro 

levante (primeira mobilização do leito para o cadeirão), presença de sepsis ou choque séptico, 

dias de internamento em UCI e hospitalar, mortalidade em UCI, mortalidade hospitalar e 

avaliação de Medical Research Council Manual Muscle Test Sum Score MRC-SS (Ciesla et 

al., 2011). Os dados anteriormente referidos são recolhidos nas primeiras 24 horas após a 

admissão do doente à exceção da data de extubação, dias de ventilação mecânica, dia de 

primeiro levante e MRC-SS, mortalidade em UCI e hospitalar. 

Ainda nesta secção é assinalada a presença ou ausência das seguintes comorbilidades 

funcionais de acordo com o Índice de Comorbilidades Funcionais (Fan et al., 2012): a) Artrite 
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(reumatoide e osteoartrite); b) Osteoporose; c) Asma; d) Doença pulmonar crónica obstrutiva 

(DPCO), Síndrome de dificuldade respiratória no adulto (ARDS) ou enfisema; e) Angina; f) 

Falência cardíaca congestiva ou doença cardíaca, g) Enfarte do miocárdio; h) Doença 

neurológica (esclerose múltipla ou Parkinson); i) Acidente vascular cerebral ou acidente 

isquémico transitório; j) Doença vascular periférica, k) Diabetes tipo I e II; l) Doença do trato 

gastrointestinal superior (úlcera, hérnia, refluxo), m) Depressão; n) Ansiedade e ataques de 

pânico; o) Alterações visuais (cataratas, glaucoma, degeneração macular); p) Alterações 

auditivas (hipoacusia mesmo com aparelhos auditivos); q) Doença discal degenerativa (dor 

crónica, alterações da coluna dorsal; r) Obesidade e índice de massa corporal > 30 (Kg/m2).  

2.3. Procedimentos 

O estudo foi conduzido em colaboração com o Serviço de Medicina Intensiva de um hospital 

do norte de Portugal, após aprovação do Conselho de Ética do referido hospital (Apêndice II) 

e também aprovado pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. A recolha de dados 

realizou-se no período de 21 de março a 21 de dezembro de 2016. 

A recolha foi realizada por uma enfermeira especialista do serviço em regime de horário fixo, 

após ter sido treinada para o efeito. O treino consistiu em familiarizá-la sobre quais os 

objetivos/métodos do estudo incluindo, preenchimento do formulário. A primeira autora do 

estudo e a enfermeira especialista do serviço participante efetuaram uma triagem dos doentes 

elegíveis e recolheram o consentimento informado (Apêndice III). O critério para a seleção de 

uma enfermeira especialista neste regime de horário visou facilitar o processo de recolha 

graças à sua presença diária no serviço, particularmente no turno da manhã, momento em que 

tende a ocorrer a maioria dos procedimentos de mobilização precoce.  

Foram recolhidos dados do processo clínico do doente elegível, nas primeiras 24 horas após a 

sua admissão e no dia da alta da UCI. Nos doentes elegíveis e com alta da UCI, foi avaliada a 

força muscular pela enfermeira de reabilitação com recurso ao MRC-SS (Ciesla et al., 2011). 

Foi ainda registada a mortalidade na UCI e mortalidade hospitalar aos 28 e 90 dias. 

2.3.1 Procedimentos éticos 

Foi elaborado um pedido de autorização à Comissão de Ética da instituição para a realização 

do estudo proposto. Apresentados os seguintes documentos: a) uma cópia impressa e outra 
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em formato pdf do projeto do estudo a realizar juntamente com a declaração de 

responsabilidade do coordenador científico do estudo; b) uma declaração do Diretor de 

Serviço da UCI em estudo, autorizando o processo de colheita de dados; c) um exemplar do 

formulário de colheita de dados a aplicar; e d) o formulário de consentimento informado 

formulário, livre e esclarecido para a participação em investigação, de acordo com a 

Declaração de Helsínquia e a Convenção de Oviedo. 

2.4. Análise estatística  

Os dados estatísticos descritivos foram apresentados como média (M), desvio padrão (DP), 

valor mínimo (mín.) e máximo (máx.) e frequência relativa (%), quando apropriado. 

Na comparação entre grupos, recorreu-se a uma MANCOVA (FMA x SEPSIS - 2x2), tendo a 

idade como covariável. A escolha desta análise prende-se com o facto de podermos verificar 

diferenças estatísticas em múltiplas variáveis dependentes contínuas por um grupo 

independente de variáveis, ou seja, os fatores de risco (demora na UCI, demora hospitalar, 

scores gravidade do doente e disfunções de órgãos, dias de ventilação mecânica e dia de 

primeira mobilização), enquanto influenciada por uma terceira variável (covariável). As 

covariáveis são adicionadas para que os erros possam ser reduzidos e a sua análise possa 

eliminar o efeito da covariável no relacionamento entre as variáveis de grupo independente e 

as variáveis dependentes contínuas. Tendo em consideração a dimensão da amostra e de 

forma a não cometermos o tipo de erros II, relatamos a dimensão dos efeitos através do 

Partial eta squared (np2) para a interpretação do efeito entre grupos e aplicamos a “regra de 

thumb”: efeito fraco (>0.01), efeito moderado (>0.06) e efeito forte (>0.14) (Dancey & Reidy, 

2007).   

De acordo com Sullivan e Feinn (2012), o efeito estatístico é o resultado mais importante nos 

estudos quantitativos, uma vez que o valor de p se limita a fornecer uma informação de 

carácter geral e que não revela o tamanho do efeito (causal?). Assim, quando se relatam e 

interpretam os resultados, quer de significância substantiva (efeitos estatísticos), quer de 

significância estatística (valor de p), são ambos relevantes. Por esta razão, são atualmente 

feitas recomendações para que sejam integradas nos resumos a dimensão dos efeitos. Mais 

ainda, o relato dos efeitos em combinação com os valores obtidos para o poder observado, 
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assim como os valores das médias marginais estimadas, constituem-se como a forma mais 

adequada para se evitar cometer erros, quer do tipo I, quer do tipo II (Dancey & Reidy, 2006). 

Aquando da interpretação das MANOVAs, quer haja amostras pequenas ou grupos com 

dimensões desiguais, este teste, por ser considerado a estatística mais poderosa e robusta para 

uso geral, em particular, quanto podem existir razões para se suspeitar de homogeneidade, ou 

falta desta, o Pillai’s Trace é recomendado como teste de escolha (Pillai, 1955). 

Para calcular o índice de sobrevivência, foi utilizado o teste Kaplan-Meier por se tratar de um 

método não paramétrico, baseado em dados quantitativos que gera uma função de distribuição 

no tempo até à ocorrência de um determinado evento (Rich et al, 2010). A mais-valia da sua 

análise, neste estudo, coloca-se, pois existem sujeitos na amostra que nunca atingiram o 

evento.  

O tratamento de dados foi feito recorrendo ao programa informático IBM SPSS Statistics, 

versão 21.0 para macOX. 

3. Resultados 

3.1. Análise descritiva da amostra 

A análise descritiva da amostra foi efetuada através das variáveis: demográficas (género e 

idade), índices de gravidade (Apache II, SAPS II, SOFA à admissão e à alta), score de carga 

de trabalho de enfermagem, categoria diagnóstica (médica, cirúrgica e trauma), presença de 

sepsis/choque séptico, demora média em UCI e hospitalar, dias de ventilação, dia do primeiro 

levante, mortalidade em UCI, hospitalar e aos 90 dias. A Tabela 4 apresenta as características 

gerais da população estudada.  
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Tabela 4.  
Análise descritiva da amostra de doentes incluídos no estudo  

Variáveis Doentes admitidos no estudo 
N=66 

Idade (anos) 67.33 ±13.14 
Género masculino 44 (66,7%) 
Género feminino                                                                            22 (33,3%) 
Apache II 22.92 ±  8.71 
SAPS II 48.79  ± 11.60 
SOFA à admissão 8.03  ± 3.46 
SOFA à alta 3.30 ± 3.22 
TISS 28 37.06 ±5.15 
Diagnóstico:  
Médico 42 (63,6%) 
Cirúrgico 19 (28,8%) 
Trauma 5 (7,6%) 
Sepsis/choque séptico 47 (71,2%) 
Dias de ventilação (dias) 9.14 ± 8.08 
Dia de levante (dias) 5.62 ± 6.34 
Demora média UCI (dias) 11.77 ± 10.02 
Demora média hospitalar (dias) 28.5 ± 19.84 

Legenda: APACHE II - Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II; SAPS II - Simplified Acute Physiologic Score; 
SOFA - Sequential Organ Failure Assessment; TISS - Score de Carga de Trabalho de Enfermagem; UCI - Unidade 
de Cuidados Intensivos. 

Os resultados indicam que a amostra apresenta valores de índices de gravidade e de disfunção 

de órgãos elevados, aferidos através dos scores APACHE II, SAPS II, SOFA à admissão e 

alta. A duração média de dias de internamento em UCI foi de 12 dias (mín. 2 e máx. 50 dias). 

Dois dos doentes foram readmitidos após alta da UCI. A mortalidade na UCI foi 10/66 

(15,2%) e a mortalidade hospitalar e aos 90 dias de 22,7% (15/66). A Figura 3 apresenta o 

fluxo dos doentes ao longo do estudo, de acordo com a mortalidade bruta, mortalidade 

hospitalar e mortalidade aos 90 dias. 

 
Figura 3. Fluxo de doentes no período em estudo de acordo com mortalidade bruta, hospitalar e 

aos 90 dias. 
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Do total da amostra de 66 doentes incluídos no estudo, no momento de admissão, foram 

assinaladas como comorbilidades mais frequentes, as seguintes: Diabetes tipo I ou II (24 

doentes), a doença cardíaca (18 doentes), a DPCO/ARDS (15 doentes) e a obesidade (11 

doentes). Quinze (15) doentes não apresentavam nenhuma comorbilidade (22,7%) à admissão 

e cerca de 44 doentes (66,7%) apresentavam entre uma a três comorbilidades. Os resultados 

relativos às comorbilidades identificadas na amostra, de acordo com o índice de 

comorbilidades funcional (Fan et al., 2012), encontram-se sumariados na Tabela 5. 

Tabela 5.  
Comorbilidades funcionais da amostra de acordo com o índice de comorbilidades funcionais (Fan et al., 2012) 

Comorbilidade Nº de doentes 

Diabetes mellitus tipo I ou II  24 

Falência cardíaca congestiva (ou doença cardíaca)  18 

DPCO/ARDS ou enfisema  15 

Obesidade 11 

Osteoporose 9 

Depressão 9 

Doença do trato gastrointestinal 8 

Artrite (reumatoide e osteoartrite) 7 

Doença vascular periférica 5 

Doença neurológica (esclerose múltipla ou Parkinson) 2 

Enfarte agudo do miocárdio 2 

Asma 2 

Ansiedade e ataques de pânico 2 

Doença discal degenerativa 2 

Alterações visuais 2 

Alterações auditivas  1 

Angina   1 

Legenda: DPCO/ARDS – Doença Pulmonar Crónica Obstrutiva/Síndrome de Dificuldade Respiratória no Adulto.  

A Tabela 6 apresenta a análise descritiva (média e desvio-padrão) das variáveis medidas na 

amostra com avaliação de MRC-SS à alta da UCI pela enfermeira especialista.  
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Tabela 6.  
Análise descritiva dos fatores de risco nos doentes com avaliação de força muscular à alta da UCI  

Variáveis 

Doentes com 
avaliação de MRC-

SS à alta da UCI 
n=56 

Doentes sem FMA à 
alta da UCI 

(MRC-SS  ³ 48/60) 
n=43 

Doentes com FMA à 
alta da UCI 

(MRC-SS <48/60) 
n=13 

Idade (anos) 67.5 ±13.2 65.35 ± 13.3 74.5 ± 9.8 
Género (masculino) 37 (66,7%) 28 (65,2%) 9 (69,2%) 
APACHE II 21.59± 8,5 21.53±8.26 21.77±8.09 
SAPS II 46.45 ± 9.53 47.02±9.91 44.5±8.16 
SOFA à admissão 7.86 ±3.55 8.19±3.35 6,7±4.08 
SOFA à alta 2.36±1.55 2.30±1.33 2.38±2.18 
TISS 28 37,9 ±4.62 37.30±4.0 37.23±4.6 
Diagnóstico:    
Médico 34 (60,7%) 25 (58,1%) 9 (69,2%) 
Cirúrgico 17 (30,3%) 13 (30,2%) 4 (30,7%) 
Trauma 5 (8,9%) 5 (11,6%) 0 
MRC-SS 48.79±14.27 54.98±5.99 28.31±14.73 
Sepsis/choque séptico 38 (67,8%) 29 (67,4%= 9 (69,2%) 
Dias de ventilação (dias) 8,0±5,42 7.47±4.57 9.77±7.56 
Dia de levante (dias) 6.9 ± 5.43 5.81±5.88 7.85±8.40 
Demora média UCI (dias) 11.11±9.15 10.42±8.21 13.38±11.87 
Demora média hospitalar (dias) 30.7±19.94 28.49±17.89 38±25.06 

Legenda: APACHE II - Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II; SAPS II - Simplified Acute Physiologic Score; 
SOFA - Sequential Organ Failure Assessment; TISS - Score de Carga de Trabalho de Enfermagem; MRC-SS - 
Medical Research Council-Sum Score; UCI - Unidade de Cuidados Intensivos; FMA - Fraqueza Muscular 
Adquirida- 

Os resultados da análise descritiva dos doentes que sobreviveram à UCI, indicam uma média 

de idades da amostra entre a sexta e sétima década de vida, com predominância do sexo 

masculino (66,7%), mantendo-se a presença de valores médios de scores de gravidade e 

disfunção de órgãos, elevados. A categoria diagnóstica prevalente é a médica (60,7%), 

seguida dos doentes cirúrgicos (30,3%) e dos doentes com trauma (8,9%). Esta amostra revela 

que se trata de doentes com um “Tiss 28” elevado e um score MRC-SS médio, de 48.79  ± 

14.27. Cerca de 67,8% dos doentes apresentou à admissão critérios de sepsis ou choque 

séptico, com uma média de dias de ventilação de 8.0 ± 5.42 dias. Em termos de mobilização, 

realizaram levante para o cadeirão ao sexto dia de internamento (± 5.43 dias). Apresentaram 

uma média de dias de internamento de 11.11 ± 9.15 dias e de internamento hospitalar de 30.7 

± 19.94 dias. Cerca de 13 doentes (23,2%) apresentaram FMA à alta da UCI. Relativamente à 

análise descritiva das variáveis entre os grupos de doentes com e sem FMA, podemos 

observar que o grupo de doentes com FMA apresenta um valor de idade médio superior ao 

grupo de doentes sem FMA (74.5 ± 9.8 vs 65.35 ± 13.3 anos), mais dias de ventilação (7.47 ± 

4.57 vs 9.77±7.56 dias), mais dias de internamento em UCI (13.38 ± 11.87 vs 10.42 ± 8.21 
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dias) e no hospital (28.49 ± 17.89 vs 38 ± 25.06 dias). O dia de primeiro levante do grupo de 

doentes com FMA foi também realizado mais tarde (7.85 ± 8.40 vs 5.81 ± 5.88 dias). 

3.2. Análise comparativa 

Foi realizada uma análise multivariada de covariância através de MANCOVA 2x2 (FMA vs 

Sepsis), tendo a idade como covariável. Os resultados evidenciaram efeitos muito fortes para 

a interação entre FMA e SEPSIS (np2 =0,284), para a idade (np2=0,252), FMA (np2=0,168) 

e moderado para sepsis (np2=0,115) em função dos fatores de risco estudados, sendo 

verdadeiramente expressivos valores obtidos para interação FMA x SEPSIS (PO = 0,751) e 

idade (PO = 0,663). 

Tabela 7.  
Análise multivariada de covariância (MANCOVA) Fraqueza muscular x sepsis  

Legenda: Pillai T. – Pillai Trace; F – F-Test ; p - nível de significância; np
2- Partial eta squared; PO – Power observed; FMA 

- Fraqueza Muscular Adquirida:  

Com base nestes valores, podemos evitar cometer o tipo de erros II, que afirma que não há 

diferenças quando na realidade elas existem.  

3.3. Probabilidade de sobrevivência de doentes com força muscular 

adquirida na UCI em estudo 

Para calcular o índice de sobrevivência recorremos ao teste Kaplan-Meier, cujos valores não 

evidenciaram uma diferença estatisticamente significativa (p=0.836) e cujos valores de 

sobrevivência se destacam na Figura 4, onde se evidencia que a FMA está associada a 

maiores de índices de mortalidade. No entanto, tendo em consideração o número reduzido da 

amostra a análise, deverá centrar-se, fundamentalmente, nos valores absolutos relativos à 

queda acentuada nas probabilidades de sobrevivência dos doentes com fraqueza muscular. 

 Pillai T. F p np
2 PO 

FMA 0.16 0.964 0.482 0.168 0.410 
Sepsis  0.115 0.623 0.771 0.115 0.262 
Idade (covariável) 0.252 1.611 0.143 0.252 0.663 
FMA x SEPSIS 0.284 1.900 0.078 0.284 0.751 
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Figura 4. Sobrevivência dos doentes com diagnóstico de FMA à alta da UCI 

4. Discussão 

Sendo o número de dias que os doentes permanecem com ventilação mecânica associado à 

imobilidade uma preocupação dos investigadores, a questão desta discussão prende-se com o 

impacto que esse período de tempo pode ter na capacidade funcional, ou seja, no 

desenvolvimento de fraqueza muscular que o doente apresenta após a alta da UCI. O presente 

estudo, através da observação direta, pretendeu: 1) caracterizar a incidência dos fatores de 

risco nos doentes admitidos em UCI e a evolução de FMA; 2) comparar a incidência de FMA 

e a presença de Sepsis em função dos fatores de risco, tendo por covariável a idade; 3) 

responder à pergunta: “Qual a probabilidade de sobrevivência de doentes com FMA na UCI 

em estudo?”. 

4.1. Os efeitos dos fatores de risco estudados, associados à fraqueza 

muscular adquirida 

Pela análise descritiva e comparativa, foi possível identificar os efeitos da idade, presença de 

sepsis/choque séptico, dias de ventilação mecânica e dias de imobilidade na FMA. A 

evidência empírica prévia demonstrou que a FMA pode ocorrer em 24% a 55% dos doentes 

submetidos a ventilação mecânica no decurso de 7 a 10 dias de internamento (De Jonghe et 

al., 2002; Nanas et al., 2008). Quanto ao género, apesar de no estudo reportado por De Jonghe 
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et al., a FMA em UCI ter sido quatro vezes superior nas mulheres, facto explicado pela 

presença de menos massa muscular nas mulheres, a incidência de FMA na UCI da amostra foi 

tendencialmente superior no género masculino (69,2%). No grupo de FMA estudado, tal 

como já apresentado em estudos anteriores (Hermans et al., 2013; Patel et al, 2014), os 

indivíduos apresentam uma média de idades tendencialmente superior à do grupo de doentes 

sem FMA na UCI e da amostra (74.5±9,8 vs 65.35± 13.3 vs 67.5±13.2 anos). No presente 

estudo, 23,2% dos indivíduos apresentou FMA à alta da UCI, sendo que, comparativamente à 

amostra, este grupo exibiu também, tendencialmente, um maior número de dias sob 

ventilação mecânica (9.77± 7.56 dias vs 8.0 ± 5.42 dias), mais dias de internamento em UCI 

(13.38 ± 11.87 vs 11.11±9.15 dias) e internamento hospitalar (38±25.06 vs 30.7±19.94 dias) 

(Bagshaw et al., 2015; Griffiths & Hall, 2010; Hermans et al., 2009; Herman et al., 2014; 

Jaber et al., 2011; Kress & Hall, 2014; Levine et al., 2008; McNelly et al., 2016; Stevens et 

al., 2007; Truong, Fan, Brower & Needham, 2009; Vincent & Norrenberg, 2009). Em alguma 

extensão, este facto poderá traduzir também a importância das comorbilidades associadas à 

reserva de órgãos, embora o estado funcional à admissão seja também ele determinado por 

outros e múltiplos fatores (Hermans et al., 2013). Por último, mas não menos importante, 

abordamos o fator imobilidade, traduzido pelo número de dias até ao dia de primeiro levante 

do doente mecanicamente ventilado, sendo que este valor se revelou também, 

tendencialmente superior no grupo de doentes com FMA à alta da UCI (7.85±8.4 vs 

5.81±5.88 dias), comparativamente ao grupo de doentes sem FMA à alta da UCI, similar ao 

estudo de Kress e Hall (2014).    

Várias explanações foram sugeridas com a intenção de explicar estas diferenças como o 

diagnóstico/tipo de população em estudo (Ali et al., 2008; Bednarik et al., 2005; Nanas et al., 

2008) e a existência de protocolos de mobilização precoce adotados na UCI (Gosselink et al., 

2008; Schweickert et al,. 2009; Kress & Hall, 2014, Hashem et al., 2016), no entanto, ainda se 

mantêm as opiniões divergentes.  

4.2. Os efeitos da presença de sepsis/choque séptico para o desenvolvimento 

de FMA 

Quanto aos efeitos da presença sepsis/choque séptico, 69,2% dos doentes com FMA à alta da 

UCI teve critérios de disfunção de um ou mais órgãos, comparativamente à revisão 
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sistemática de Stevens et al. (2007), onde a disfunção neuromuscular surgiu em 46% dos 

doentes com sepsis, sendo também transversal e já documentado em estudos anteriores este 

fator de risco como importante para o desenvolvimento de FMA (Bednarik et al., 2005; Kress 

& Hall, 2014; Hermans & van den Berghe, 2015). Relativamente à comparação entre as 

variáveis “presença de FMA” e “Sepsis”, a presença de sepsis/choque séptico assumiu uma 

presença muito forte como fator predisponente ao desenvolvimento de FMA, em acordo com 

Griffiths e Hall (2010).   

4.3. Índice de sobrevivência de doentes com força muscular adquirida na 

UCI em estudo 

Em última análise e como referido por Hodgson et al. (2015) e Tipping et al. (2017), este 

estudo observacional procurou estabelecer uma melhor relação com o outcome do doente, 

através da apresentação de uma observação das atividades de mobilização por um período de 

tempo alargado. Os valores de cálculo do índice de sobrevivência do grupo com FMA 

adquirida à alta da UCI, e tendo em linha de conta o número reduzido da amostra, apesar de 

não terem evidenciado uma diferença estatisticamente significativa (p=0.836), verificamos, de 

acordo com os valores absolutos relativos, a queda acentuada nas probabilidades de 

sobrevivência dos doentes com fraqueza muscular, podendo esta estar associada a maiores 

índices de mortalidade, como referem Hodgson et al (2015).  

4.4. Limitações do estudo 

Tendo em conta os resultados obtidos, devemos considerar algumas limitações neste estudo, 

nomeadamente a dimensão da amostra e o facto de pertencer apenas a uma população do 

norte do país, não sendo necessariamente representativa da totalidade da população 

portuguesa. Apesar da força muscular ter sido avaliada à alta da UCI e a sobrevida aos 90 

dias, podem existir fatores que influenciem estes dados. De acordo com a bibliografia 

consultada, o score MRC-SS, apesar de ser um instrumento de avaliação da força muscular, 

não pode ser aplicado a todos os doentes ventilados admitidos em UCIs. Pelos motivos 

referidos, não é possível generalizar os resultados. 
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5. Conclusões  

Concluindo, os resultados do presente estudo permitiram o reconhecimento de fatores 

associados ao desenvolvimento de FMA na amostra e que vão ao encontro dos achados da 

literatura consultada. A idade e o género exibiram tendencialmente diferentes padrões de 

associação com a FMA.  

As comorbilidades com maior incidência na amostra relacionam-se essencialmente com a 

reserva funcional de órgãos, em particular a reserva cardiovascular e respiratória. A presença 

de sepsis/choque séptico assumiu uma presença muito forte como fator predisponente ao 

desenvolvimento de FMA. Finalmente, a fraqueza muscular parece estar associada à 

imobilidade e a um aumento da mortalidade aos 90 dias.  

O reconhecimento e diagnóstico de FMA são variáveis na sua apresentação face aos múltiplos 

fatores de risco que o podem desencadear. Neste contexto, a complexidade da abordagem do 

doente crítico, em particular pelo profissional de enfermagem, na sua avaliação inicial e ao 

longo do internamento, quando direcionada à precocidade da sua mobilização com segurança, 

e não esquecendo, claro, a multidisciplinariedade e multiplicidade de intervenções inerentes 

ao internamento em UCI, é fundamental para a melhoria dos cuidados prestados e, 

consequentemente, para uma melhoria do estado funcional do doente. Investigações futuras 

podem centrar-se num estudo experimental, com base em intervenções protocoladas de 

mobilização precoce, de acordo com a idade, género e comorbilidades associadas, com o 

objetivo de avaliar os resultados centrados no doente. 
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Considerações Finais 

Apesar de, aparentemente, a mobilização precoce ser uma intervenção relativamente fácil de 

executar face a todas as técnicas invasivas de tratamento e diagnóstico existentes em ambiente 

de cuidados intensivos, a complexidade da sua implementação, pelo número de profissionais 

e intervenções simultâneas, é difícil. Verificou-se que, na população estudada, a maioria dos 

doentes incluídos no estudo não foi mobilizada nas primeiras 48 horas após a admissão em 

UCI. No entanto, o timing do início da sua mobilização foi relativamente inferior aos estudos 

consultados. Das observações em que ocorreu mobilização precoce, o nível máximo de 

exercícios de fortalecimento muscular incluiu, sentar na beira da cama, apoiar o doente em pé 

numa mesa de apoio, colocar o doente em pé ao lado da cama e levante para o cadeirão. 

Através da observação direta do tipo de mobilizações, das barreiras à sua execução e da 

evolução dos doentes ao longo do internamento, podemos inferir que, embora não 

sistematizado, se verifica um desvio do paradigma da imobilidade para um novo paradigma, 

onde a mobilização precoce e a suspensão diária da sedação têm um papel fundamental a 

desempenhar na “libertação” do doente dos dispositivos invasivos, melhorando a sua 

capacidade funcional. Pelos dados apresentados, destacamos, ainda, como principais barreiras 

à mobilização do doente mecanicamente ventilado, a presença de tubo endotraqueal e a 

sedação, nomeadamente a sedação profunda, sendo esta última potencialmente modificável 

pela instituição do paradigma atual.  

Os resultados do presente estudo permitiram o reconhecimento de fatores associados ao 

desenvolvimento da FMA, indo ao encontro da literatura consultada. A idade e o género 

exibiram tendencialmente, diferentes padrões de associação com a FMA. As comorbilidades 

com maior incidência na amostra em estudo relacionaram-se, essencialmente, com a reserva 

funcional de órgãos, em particular a reserva cardiovascular e respiratória. Destacamos a 

presença de sepsis/choque séptico como fator predisponente ao desenvolvimento de FMA, 

corroborando os estudos referenciados na revisão da literatura efetuada. Finalmente, a 

fraqueza muscular parece estar associada à imobilidade e a um aumento da mortalidade aos 

90 dias.  

Este estudo procurou fornecer informações relacionadas com as práticas de mobilização de 

doentes mecanicamente ventilados numa UCI portuguesa e a incidência de fatores de risco 

associados à FMA, identificados na literatura consultada. Podemos também concluir que, e 
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não excluindo a multidisciplinariedade e multiplicidade de intervenções inerentes ao doente 

crítico, uma abordagem especializada do profissional de enfermagem ao doente crítico, é 

fundamental no desenvolvimento e precocidade de intervenções complexas e seguras. Para 

uma mudança de paradigma, consideramos fundamental uma prática com base na 

investigação, apresentação e discussão de resultados que gerem “saber”. Investigações futuras 

podem centrar-se num estudo multicêntrico, experimental, com base em intervenções 

protocoladas de mobilização precoce e otimização da sedação, com o objetivo de avaliar os 

resultados centrados no doente. 
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Apêndice I 
Formulário 

         Centro  Hospitalar X 
 

 
 
 
n. identificativo: doente nº____           Serviço de Cuidados Intensivos e Cuidados 

Intermédios  
 
 
Data de admissão UCIP ___/___/___    Data de alta: ___/___/____ 
 
Diagnóstico:________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Sofa admissão:____        
Sofa alta: _____ 
Apache II:_____ 
Saps II:_____ 
Tiss28 admissão_____ 
 
 
Índice de comorbilidades funcionais (assinalar se presente à admissão): 
 

1. Artrite (reumatóide e osteoartrite): ____ 
2. Osteoporose: ____ 
3. Asma: ____ 
4. DPCO, ARDS ou enfisema:____ 
5.  Angina: ____ 
6. Falência cardíaca congestiva (ou doença cardíaca): _____ 
7. Enfarte miocárdio: ____ 
8. Doença neurológica (esclerose múltipla ou Parkinson): ____ 
9. Acidente Vascular Cerebral ou Acidente Isquémico Transitório: ____ 
10. Doença vascular periférica: _____ 
11. Diabetes Tipo I e II:____ 
12. Doença do trato gastrointestinal superior(úlcera, hérnia, refluxo):____ 
13. Depressão:____ 
14. Ansiedade e ataques de pânico:____ 
15. Alterações visuais (cataratas, glaucoma, degeneração macular):_____ 
16. Alterações auditivas (hipoacusia mesmo com aparelhos auditivos):_____ 
17. Doença discal degenerativa (dor crónica, alterações da coluna dorsal) 
18. Obesidade e IMC>30 (Kg/m2) 

i. Altura:_____m 
ii. Peso:____Kg (estimado) 

 
Ventilação Mecânica: 
 
Data de EOT: ___/___/___ 
Data de Extubação (se ocorreu): ____/___/__ 



 

64 

 
 Serviço de Medicina Intensiva (SMI) 

 
 
 
 
 
 
- Completar diariamente o formulário seguinte em cada episódio de mobilização do doente que foi 
considerado ou planeado, mesmo que este não tenha ocorrido. 
 
Secção 1: Informação geral e dados de mobilização 
 
Ano: 2015 (dia/mês)__/__ (dia/mês)__/__ (dia/mês)__/__ (dia/mês)__/__ (dia/mês)__/__ 
EET/NEET ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Traqueostomia ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
VMI ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
HFVVC ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Inotrópicos ou 
vasopressores ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Atividade : SOOB ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
- Em pé 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
- Apoiado na mesa 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
- Deambular 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
-Impossível mobilizar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Cadeirão ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Hora em que foi para 
o cadeirão 

☐☐:☐☐ ☐☐:☐☐ ☐☐:☐☐ ☐☐:☐☐ ☐☐:☐☐ 

Hora em que 
regressou ao leito 

☐☐:☐☐ ☐☐:☐☐ ☐☐:☐☐ ☐☐:☐☐ ☐☐:☐☐ 

 
 
*SOOB: “sitting over the edge of bed ” (sentar na beira da cama). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nº	de	folhas	
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Serviço de Medicina Intensiva (SMI) 
 
 
 
 
Secção 2: Eventos adversos que ocorreram durante a mobilização: 
 
Remoção de cateter arterial ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Remoção de CVC ou outro cateter ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Remoção de TOT ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Remoção de traqueostomia ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Remoção de SNG/SOG ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Remoção de dreno ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Outros: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Queda ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Aumento  de FiO2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Aumento de inotrópicos ou vasopressores ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Iniciou vasopressores/inotrópicos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Doente regressou ao leito por: 
- alterações de consciência ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Instabilidade hemodinâmica  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
� SPO2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Doente recusou mobilizar-se ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 
 
Secção 3: Em caso de doentes que não foram mobilizados: 
 
Execução de procedimento ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Instabilidade de SNC ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Instabilidade hemodinâmica ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Indicação médica ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Instabilidade respiratória ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Sedação ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Recusa do doente ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Falta de recursos (humanos e materiais) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
EET ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Diarreia ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Serviço de Medicina Intensiva (SMI) 

 
 
Dados a recolher  no momento da alta: 
 
Falecido:____                               Melhorado___                            Mesmo estado____  
   
 

 
 
 
MRC-SS à alta: Grau______ 
 
 
 
Alta para o Serviço de:_______________ 
 
Alta hospitalar a: ___/___/___   
 
Destino: Domicílio ☐     Falecido ☐   Outro Hospital ou unidade de saúde☐ 
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Apêndice II 
Autorização do Conselho de Ética 
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Apêndice III 
Consentimento Informado 

 

CONSENTIMENTO INFORMADO, LIVRE E ESCLARECIDO PARA PARTICIPAÇÃO EM 

INVESTIGAÇÃO 
de acordo com a Declaração de Helsínquia1 e a Convenção de Oviedo2 

 

 

Título do estudo: “Mobilização ativa precoce em doentes sob Ventilação Mecânica Invasiva numa Unidade de 

Cuidados Intensivos para Adultos Portuguesa”.  

Enquadramento: estudo de investigação com o tema “Mobilização ativa precoce em doentes sob Ventilação 

Mecânica Invasiva numa Unidade de Cuidados Intensivos para Adultos Portuguesa” a realizar no SCICI do 

Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE, no âmbito do Curso de Mestrado em Enfermagem da 

Pessoa em Situação Crítica da Escola Superior de Enfermagem da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro (UTAD) 2014/2016, sob orientação do Professor Carlos Torres Almeida. 

Tipo de estudo: Trata-se de estudo descritivo, quantitativo, prospetivo, observacional, não experimental. 

 

Explicação	do	estudo:		

A investigação desta problemática assumiu uma natureza de carácter exploratório dividido em duas temáticas 

fundamentais: a) as práticas de mobilização e consequentes barreiras para a sua execução, nos quais se inclui a 

questão da segurança da sua aplicação no doente crítico em ambiente de cuidados intensivos; b) a incidência de 

fatores de risco e a evolução de FMA e o seu impacto na sobrevida hospitalar. Na inexistência de estudos 

publicados no país, procurou-se responder às seguintes perguntas: “Existe uma cultura de mobilização precoce 

em doentes mecanicamente ventilados, numa UCI portuguesa?; Que práticas de mobilização existem?; Quais as 

barreiras à mobilização?; Qual a incidência de fatores de risco e a FMA em ambiente de cuidados intensivos?;  

Qual a probabilidade de sobrevivência de doentes com FMA na UCI em estudo?”; com o intuito de contribuir 

para um maior conhecimento desta problemática, em particular na sociedade portuguesa.	

Condições e financiamento: de referir que a participação neste estudo será  de carácter meramente voluntário, 

não existindo qualquer forma de pagamento para os participantes. Não ocorrerá qualquer tipo de dano ou 

prejuízo, assistencial ou outros para o participante caso este não queira participar em todas, ou apenas em 

algumas das intervenções desenvolvidas ao longo das etapas deste estudo. 

Este estudo após avaliação detalhada, mereceu Parecer Favorável da Comissão de Ética para a Saúde da ARSN. 

																																																								
 

 



 

70 

 

Confidencialidade e anonimato: Será garantida a confidencialidade, anonimato e uso exclusivo de todos os 

dados recolhidos para o presente estudo, não sendo utilizados quaisquer dados identificativos do participante. 

Desde já agradeço a participação e a sua colaboração, sem a qual não seria possível a realização deste estudo. 

Ana Filipa Gomes Pimenta de Matos 

 Enfermeira graduada, a exercer funções no Serviço de Cuidados Intensivos Cuidados Intermédios do Centro 
Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE. 

Tlm: 969766798 

Email: fmaispimenta@gmail.com  

Assinatura/s:		 …	…	…	…	…	…	…	…	…	...	…	…	…	…...	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	

…	…	…	…	…	…	…	…	…...	…	…	…	…...	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	
	

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-	
Declaro	ter	lido	e	compreendido	este	documento,	bem	como	as	informações	verbais	que	me	foram	fornecidas	
pela/s	 pessoa/s	 que	 acima	 assina/m.	 Foi-me	 garantida	 a	 possibilidade	 de,	 em	 qualquer	 altura,	 recusar	
participar	neste	estudo	 sem	qualquer	tipo	de	consequências.	Desta	 forma,	aceito	participar	neste	estudo	e	
permito	a	utilização	dos	dados	que	de	forma	voluntária	forneço,	confiando	em	que	apenas	serão	utilizados	
para	 esta	 investigação	 e	 nas	 garantias	 de	 confidencialidade	 e	 anonimato	 que	 me	 são	 dadas	 pelo/a	
investigador/a.	
	
Nome:	…	…	…	…	…	…	…	…...	…	…	…	…...	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	
Assinatura:	…	…	…	…	…	…	…	…...	…	…	…	…	...	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	 	 Data:	 ……	 	 /……		
/………..	
	

SE	NÃO	FOR	O	PRÓPRIO	A	ASSINAR	POR	IDADE	OU	INCAPACIDADE	
(se	o	menor	tiver	discernimento	deve	também	assinar	em	cima,	se	consentir)	

NOME:	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	
BI/CD	Nº:	...........................................	DATA	OU	VALIDADE	…..	/..…	/….....	
GRAU	DE	PARENTESCO	OU	TIPO	DE	REPRESENTAÇÃO:	.....................................................	
								ASSINATURA		…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	

ESTE	DOCUMENTO	É	COMPOSTO	DE	…	PÁGINA/S	E	FEITO	EM	DUPLICADO:	
UMA	VIA	PARA	O/A	INVESTIGADOR/A,	OUTRA	PARA	A	PESSOA	QUE	CONSENTE	

 

	


