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RESUMO
A Fisioterapia Intensiva (F.I.) trata o paciente diretamente nas Unidades de Terapia Intensiva
(UTI’s), sua atuação é regulamentada pelo COFFITO desde 2011. Existem várias pesquisas
em relação ao tema e atuação, das quais ainda notamos a necessidade de mais
aprofundamento científico no cenário nacional e uma maior relevância das publicações. Os
objetivos foram levantar pesquisas nacionais acerca da Fisioterapia Intensiva no Brasil nos
últimos anos e sugerir estudos prospectivos do mesmo. Trata-se de um estudo descritivo
elaborado através da revisão sistemática da literatura por pesquisas feitas em dados
eletrônicos como Scielo e Biblioteca Virtual da Saúde, com descritores: “fisioterapia intensiva
e fisioterapia em UTI”, num recorte temporal dos últimos seis anos, foram encontrados 86
artigos, destes foram feitas leituras flutuantes para abordagem e levantamentos dos dados
objetivados pelo estudo.Durante a pesquisa notou-se que a maioria dos artigos estão
relacionados à intervenção do fisioterapeuta ligada diretamente à ventilação mecânica, bem
como sua abordagem, atuação e tratamentos de patologias respiratórias. Encontrou-se em
média quantidade estudos relatando o uso e a relevância da mobilização precoce em pacientes
críticos, considerando que sua utilização tem efeito direto na prevenção de comorbidades,
retorno precoce à independência funcional e redução do tempo de internação. Dos resultados
a serem ressaltados é que foram elaboradas poucas pesquisas abordando os seguintes temas:
humanização no atendimento da F.I., comunicação efetiva e utilização de meios tecnológicos
na F.I. Levando em consideração que os investimentos em pesquisas são escassos no nosso
país, por esse motivo há uma necessidade de mais estudos prospectos sobre os temas
abordados e sugerindo-se que as pesquisas futuras proporcionem uma assistência
fisioterapêutica mais humanizada, pautada na evolução tecnológica e baseada na evidência
científica.
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