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Resumo: A mobilização precoce é uma terapia cinesiologica que beneficia a parte 

psicológica e física dos pacientes submetidos a internações clínicas ou na unidade de 

terapia intensiva (UTI), sendo executada de forma gradativa e multiprofissional. É 

capaz de reduzir os riscos de complicações, tempo de internação, aumentando as 

chances de desmame ventilatório e a rotatividade de leitos, trazendo assim um custo 

benefício ao hospital. Tratando-se de uma pesquisa bibliográfica, utilizando como base 

artigos nacionais e internacionais datados após 2008, buscados em bancos de dados 

online como Pubmed, Google Scholar e Scielo utilizando 26 artigos para construção da 

revisão de literatura de acordo com sua relevância no assunto e excluídos 32 artigos. 

Neste contexto, o trabalho teve como objetivo avaliar a importância da mobilização 

precoce em pacientes críticos na UTI e enfatizar como o uso da técnica proporciona a 

redução dos custos hospitalares, onde pode-se concluir que, nas pesquisas houve 

resultados favoráveis para os pacientes tratando ou prevenindo disfunções, melhorando 

a qualidade de vida dos mesmos. Contudo, novos estudos são necessários para a 

mensuração de gastos com pacientes críticos. 

 

Palavras-chaves: Mobilização Precoce; Unidade de Terapia Intensiva; Pacientes 

Críticos; Gastos Hospitalares. 

 

 

THE USE OF EARLY MOBILIZATION IN CRITICAL PATIENTS TO COST 

REDUCTION IN HOSPITALS 

 

Abstract: Early mobilization is a kinesiologic therapy that benefits the psychological 

and physical part of patients undergoing clinical hospitalization or intensive care unit 

(ICU), being performed gradually and multiprofessionally. It can reduce the risk of 

complications, length of stay, increasing the chances of weaning and bed turnover, thus 

bringing a cost benefit to the hospital. This is a bibliographic search, based on national 

and international articles dated after 2008, searched in online databases such as Pubmed, 

Google Scholar and Scielo using 26 articles to build the literature review according to 

their relevance in the subject and excluded. 32 articles. In this context, the objective of 

this study was to evaluate the importance of early mobilization in critically ill ICU 

patients and to emphasize how the use of the technique provides a reduction in hospital 

costs. preventing dysfunction, improving their quality of life. However, further studies 
are needed to measure expenses with critically ill patients. 
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1. INTRODUÇÃO 

Nosso corpo foi contemplado para manter-se em ação. É necessário apenas uma 

semana de inatividade no leito para o enfermo reduzir sua força muscular em até 30%, 

com uma perda adicional de 20% da força restante a cada semana (SIBINELLI et al., 

2012). 

Há mais de 70 anos a mobilização precoce (MP) tem se mostrado eficaz na 

redução do tempo para desmame ventilatório e é o caminho certo para uma boa 

recuperação funcional. Nos últimos anos tem-se dado maior atenção para a reabilitação 

precoce como uma intervenção efetiva e possível, pois ela trás benefícios tanto físicos 

como psicológicos, além de diminuir os riscos de internação prolongada, aumentando as 

chances de uma boa recuperação. A mobilização precoce inclui exercícios gradativos, 

como exercícios motores na cama, sedestação a beira do leito, ortostatismo, 

transferências para a poltrona e deambulação. Além da cinesioterapia utilizam-se 

também alguns outros recursos como eletroestimulação neuromuscular, prancha 

ortostática e cicloergômetro (FELICIANO et al., 2012; SILVA PE, 2013). 

O paciente crítico apresenta condições restritivas motoras graves. Um adequado 

posicionamento no leito e a mobilização precoce podem significar as únicas 

possibilidades de convívio com o ambiente e devem ser considerados como meio de 

estimulação sensório-motora e de prevenção de complicações secundárias a síndrome 

do imobilismo (FELICIANO et al., 2012). 

Uma publicação feita por Lord et al., (2013) realizado no Johns Hopkins 

Hospital, em Baltimore – EUA, demonstrou ser um bom cenário para redução de custo, 

sem considerar ganhos adicionais com o aumento do rodízio de leitos, uma equipe de 

fisioterapeutas na UTI pode economizar USD 3.763.000,00 para cada 2000 internações. 

Traduzindo para uma UTI de alta complexidade com até 30 leitos e valores em reais, 

este quadro demonstra uma economia em torno de R$ 7.000.000,00 a cada 2 anos, ou 

quase R$ 300.000,00 por mês de contenção. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS  

O presente trabalho apresenta-se como uma pesquisa bibliográfica, com artigos 

nacionais e internacionais, contendo relatos dos últimos 11 anos, os materiais de estudo 

foram selecionados usando os bancos de dados online Pubmed, Google Scholar, Scielo 

e Medline, pesquisados por meio de palavras-chave como: mobilização precoce, 

unidade de terapia intensiva, pacientes críticos e gastos hospitalares na UTI. Em 

seguida, os artigos científicos foram agrupados por assunto e utilizados na construção 

da revisão de literatura. Ao final do levantamento bibliográfico, foram lidos 58 artigos e 

utilizados 26, adotado como critério de seleção conforme a qualidade e relevância com 

o tema proposto, sendo excluídos os demais.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A mobilização precoce é uma terapia cinesiologica que beneficia a parte 

psicológica e física do paciente, que quando falada em “precoce”, referindo-se ao 

conceito de que as atividades de mobilização do paciente começam imediatamente após 

a estabilidade hemodinâmica do mesmo, independente se o doente está em ventilação 

mecânica (KORUPOLU, 2009). 

 A fim de evitar sua prolongada estadia no hospital onde diminuirá seu tempo de 

internação, reduzindo assim, riscos de possíveis complicações, aumentando as chances 

de desmame ventilatório, auxiliando na recuperação funcional do doente, prevenindo e 

tratando a fraqueza muscular adquiridos na UTI (Tabela 1). É feita através de exercícios 

terapêuticos de forma progressiva como elevação da cabeceira a 90º, atividades motoras 

no leito, sedestação a beira leito, transferências do leito para cadeira de rodas, 

ortostatismo e deambulação (FELICIANO, 2012). 
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Tabela 1- Benefícios da mobilização precoce em pacientes admitidos na UTI 

AUTOR, ANO N TIPO UTI RESULTADOS 

    

MORRIS, 2008 330 Clínica ↓ tempo VM, UTI e 

hospital 

 

SCHWEICKERT, 2009 104 Clínica ↑ da funcionalidade na 

alta 

↓ tempo de delirium 

SCHALLER, 2016  

 

FELICIANO, 2012 

200 

 

431 

Cirúrgica 

 

Clínica/Cirúrgica 

 

↑ nível de mobilidade e 

funcionalidade 

↓ tempo de UTI e 

delirium 

↓ tempo 

hospitalização, VM 

↑ nível de 

funcionalidade 

Fonte: Autor, 2019. 

 

Sabe-se que as condições fisiológicas do paciente que está em UTI podem variar 

constantemente ao longo do dia. Além disso, administração de sedação, sessões de 

hemodiálise descontínuas, avaliações e preparações para desmame da VM acabam 

atrapalhando e dificultando a prática dos exercícios físicos, o que exige a criação de um 

programa individual e com a maior tolerância possível, baseando-se nas condições 

fisiológicas que o paciente se encontrar na hora da atividade (FRANÇA et al., 2010). 

Alguns estudos já evidenciaram que a implantação de protocolos de 

reabilitação precoce na unidade de terapia intensiva (UTI) é custo-efetiva, considerando 

os gastos incrementais da equipe multiprofissional. A redução dos custos é notável 

devido à diminuição do tempo de internação dos pacientes, uso da ventilação mecânica, 

diminuição de drogas vasoativas e a eficácia também se dá por meio dos ganhos de 

funcionalidade e na melhora da qualidade de vida (REIS et al., 2018).   

4. CONCLUSÕES 

Foi possível através deste estudo, avaliar a importância da mobilização precoce 

em pacientes críticos na unidade de terapia intensiva (UTI) e enfatizar como o uso da 

técnica proporciona a redução dos custos hospitalares, bem como os benefícios a cerca 

do paciente como a melhora funcional e psicológica do mesmo, tendo resultados 
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favoráveis na prevenção e tratamento de disfunções, diminuindo tempo de delirium, 

ventilação mecânica, aumento na rotatividade de leitos trazendo maior lucratividade em 

longo prazo para o hospital, apesar de os resultados ainda que incipientes, parecerem 

animadores.  

Os estudos científicos nessa área ainda são insuficientes, carecendo de mais 

pesquisas abordando de forma quantitativa sobre valores gastos na UTI por pacientes 

adultos, há poucos autores abordando a temática de forma especifica, fazendo com que 

os estudos encontrados fiquem muito abrangentes, contudo poucas idéias se fazem 

negativa ao uso de mobilização precoce, mostrando assim, no geral uma aceitação 

pelos profissionais da saúde, sendo uma forma promissora de reabilitação que está em 

expansão.  
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