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RESUMO
Devido à redução da capacidade e independência funcional 

de pacientes internados em unidades de terapia intensiva (UTI) 
alguns instrumentos de avaliação funcional podem diagnosticar 
e direcionar o atendimento fisioterapêutico possibilitando uma 
perda menos significante da autonomia nestes doentes. Por este 
motivo utilizamos algumas escalas que auxiliam na mensuração 
da habilidade funcional do paciente e sua interação, na qualidade 
de vida, garantindo melhor plano de tratamento. Método: Reali-
zada uma busca em quatro importantes bases de dados, a fim de 
selecionador estudos que tinham como objetivo a identificação de 
métodos de avaliação da funcionalidade dentro da UTI. A busca 
aconteceu entre fevereiro a dezembro de 2015. Resultados: Dos 
209 artigos encontrados somente 9 preencheram os critérios de 
inclusão, sendo que 03 artigos citaram a escala de Medida de 
Independência Funcional (MIF), 05 artigos a escala Medical 
Research Council (MRC) e apenas 01 artigo citou o questio-
nário de qualidade de vida Short Form Health Survey (SF-36). 
Discussão: Todos os artigos demonstram que pacientes com 
tempo de internação prolongado adquirem fraqueza generalizada 
decorrentes do imobilismo que agride os sistemas musculoes-
quelético, gastrointestinal, urinário, cardiovascular, respiratório 
e cutâneo, devido ao desuso ocorrido no repouso prolongado e 
imobilização do corpo como um todo. São poucos os estudos 
que avaliam a funcionalidade de pacientes críticos internados 
na UTI desde sua admissão até a alta. Conclusão: Atualmente 
existem poucos estudos direcionados para a avaliação dentro 
da UTI, muitos deles se destinam a investigar a função pós alta 
hospitalar além de existir escalas inespecíficas de avaliação da 
funcionalidade na UTI.

Palavras-chaves: Avaliação Funcional em UTI, Escalas 
de avaliação em UTI, Funcionalidade em UTI.

ABSTRACT
Due to reduced capacity and functional independence of 

patients in intensive care units (ICU) some functional assess-
ment tools can diagnose a  physical therapy and direct the care 
enabling a less significant loss of autonomy in these patients. 
For this reason we use some scales that help to measure the 
patient’s functional ability, and their interaction in the quality 
of life ensuring better treatment plan. Method: A search in four 
major databases was conducted in order picker works that were 
aimed at identifying methods for assessing the functionality 
in the ICU, these searches took place between February and 
December 2015. Results: Of the 209 articles found only 9 met 
the inclusion criteria, being that 03 articles cited the scale of 
measurement of Functional Independence Measure (FIM), 05 
articles the Medical Research Council (MRC) and only 01 article 
cited the quality of life questionnaire Short Form Health Survey 
(SF-36). Discussion: All articles found explain that patients with 
prolonged hospital stay acquire generalized weakness resulting 
from immobilization that attacks the musculoskeletal, urinary, 
cardiovascular, respiratory, skin due and the gut to disuse oc-
curred at rest, inactivity and immobilization of the body as a 
whole. Most studies found analyzes the conditions of patients 
only after ICU discharge, are few articles that assess the qua-
lity of life of critically ill patients in the ICU. Conclusion: In 
general way all the authors showed that longer the duration of 
hospital stay, greater the damage to the patient’s functionality. 
Currently very few studies directed to the assessment in the ICU, 
many of them extending to investigate after discharge function 
besides there few functionality assessment scales used within 
the environment of a ICU.

Keywords: Functional Assessment in ICU, Rating scales 
in ICU, ICU functionality.
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INTRODUÇÃO
Avaliação funcional é definida como uma forma de siste-

matização objetiva dos níveis em que o indivíduo é capaz de de-
sempenhar certa atividade ou função, levando em conta diversas 
áreas e habilidades para realização de atividades de vida diária, 
sociais, de lazer e outros comportamentos diários.1

Em outras palavras é a forma de mensurar se a pessoa é in-
dependente em cuidar de si mesma ou necessita de algum auxílio 
externo, ou ainda se é capaz de adaptar-se aos problemas diários 
apesar de possuir alguma incapacidade física, mental e/ou social, 
sendo necessárias condições cognitivas e motoras adequadas para 
o desempenho da tarefa.2,3 Está ligada diretamente a mobilidade 
e à capacidade funcional.4

A aplicação de escalas de funcionalidade em pacientes crí-
ticos é de extrema importância para o fisioterapeuta, pois este tem 
como objetivo principal minimizar a perda funcional adquirida, 
além de preservar a capacidade de manter as habilidades neces-
sárias para realização das atividades cotidianas, com ênfase em 
transferência e locomoção.5 A avaliação do desempenho funcional 
é vista cada vez mais como uma medida preciosa de resultado em 
testes clínicos e são comumente utilizadas com objetivo de iden-
tificação do diagnóstico, prognóstico e para comparar a resposta 
ao tratamento dos pacientes, assim como verificar e monitorizar 
o desempenho da funcionalidade para nortear o terapeuta na ela-
boração de tratamentos e prevenção de incapacidades físicas.6,2,7 

A independência funcional pode ser diretamente afetada ou 
reduzida decorrente de doenças crônicas, processos patológicos 
agudos traumáticos ou cirúrgicos.8 Em ambientes de unidades de 
terapia intensiva (UTI) é comum que a independência funcional 
seja diretamente afetada pelo uso de bloqueadores neuromus-
culares e medicações de uso prolongado, assim como o tempo 
prolongado de internamento na UTI e/ou em uso de ventilação 
mecânica invasiva (VMI).9,10,5,11,12 

De acordo com diversos autores a imobilização prolon-
gada pode causar disfunções, tais como, redução da capacidade 
funcional dos sistemas osteomusculares, tecido conjuntivo e 
articular, sistema respiratório, metabólico, gastrointestinais, entre 
outros,  a partir de 72 horas da admissão do paciente à UTI e pode 
persistir até cinco anos após a alta, aumentando a incidência de 
depressão e ansiedade além do impacto socioeconômico e do 
comprometimento funcional que varia de paciente para paciente, 
sendo as habilidades necessárias nas atividades de vida diária as 
mais comumente afetadas.3,9,13,14 O tempo prolongado de imobili-
zação nas UTI’s pode causar ainda fraqueza muscular adquirida, 
caracterizada por fraqueza difusa e simétrica, que envolve a 
musculatura dos membros e dos músculos respiratórios, onde os 
pacientes apresentam diferentes graus de fraqueza muscular dos 
membros ficando  dependentes de ventilação mecânica (VM) por 
mais tempo prejudicando a sua qualidade de vida, que segundo a 
Organização Mundial da Saúde (OMS), é a forma como o indiví-
duo percebe sua situação atual de vida, levando como referência 
os objetivos, preocupações, suas expectativas e os padrões.15 

Vários estudos evidenciam a importância da reabilitação 
precoce em pacientes graves, como o tempo dos pacientes em 
ventilação mecânica, prevenção de polineuropatias, redução no 
tempo de internamento e dos custos hospitalares promovendo a 
independência funcional, melhora física e retorno às atividades 
cotidianas, com redução dos sintomas, em especial a fadiga e a 
dispneia.16,17,18,19 

O objetivo desta revisão sistemática é identificar quais são 

os métodos de avaliação da capacidade funcional realizado dentro 
das UTI’s, levando em consideração que a avaliação dos fatores 
das escalas de funcionalidade é critério de grande importância 
para elaboração de um plano de tratamento fisioterapêutico ade-
quado, evitando possíveis agravos à saúde do paciente.12

METODOLOGIA
Foi realizada uma revisão sistemática sobre as escalas de 

avaliação funcional em doentes críticos adultos com o objetivo 
de identificar quais são as escalas de funcionalidade utilizada 
dentro das UTI’s, quantificar esta utilização e ressaltar sua eficácia 
e importância.

Os critérios de inclusão utilizados na seleção de artigos para 
a revisão foram: o tipo de desenho do estudo, o idioma (português 
e inglês) e o uso de escalas funcionais utilizadas para avaliar a 
função motora e a independência funcional de doentes críticos 
adultos, dependentes ou não de suporte ventilatório, de dispositi-
vos de mobilidade (exemplo, cadeira de rodas) que receberam ou 
não programas de reabilitação durante o internamento na UTI.  
Foram excluídos: estudos com indivíduos menores de 18 anos, 
sem a utilização de escalas de avaliação funcional validada e 
estudos de caso. 

Para a pesquisa foi feita uma busca eletrônica manual entre 
fevereiro a dezembro de 2015 nos bancos de dados: Scielo, Pub-
med, Lilacs e Bireme, buscando artigos publicados entre 2005 e 
2015. As palavras-chaves utilizadas foram: Avaliação funcional 
em UTI, Escala funcional em UTI e Funcionalidade em UTI.

A seleção das bases de dados, a estratégia de pesquisa, 
assim como a lista de termos foram feitas de modo independente 
por três avaliadores. A partir desta pré-seleção, os avaliadores 
analisaram os resumos dos artigos selecionados e identificaram 
quais se encaixavam nos critérios de inclusão. Feito isto, os 
trabalhos foram lidos na íntegra contemplando os seguintes 
itens: delineamento da pesquisa, amostra, desfechos avaliados, 
aplicação e principais resultados.

A figura 1 mostra o total de artigos encontrados de acordo 
com a busca eletrônica manual e conforme as três palavras-chaves 
utilizadas neste estudo. 

Figura 01 – Fluxograma da relação de artigos encontrados de 
acordo com as palavras chaves.
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As escalas ou questionários não são capazes de dizer 
exatamente para o profissional da saúde o que se fazer, porém, 
são capazes de demonstrar se os pacientes conseguem executar 
determinadas atividades de vida diária e como se sentem quando 
as estão praticando. Uma das vantagens da aplicação das escalas 
é a possibilidade de traçar metas e objetivos no momento de sua 
admissão na UTI de acordo com sua evolução até o momento 
de sua alta hospitalar.

RESULTADOS
A busca nas bases de dados resultou em 209 artigos, sendo 

excluídos 200 artigos e incluídos somente 09 artigos conforme 
critérios de inclusão. Podemos verificar nas tabelas a seguir que 
destes 09 artigos incluídos, 03 artigos estão relacionados com a 
MIF, 05 artigos com a MRC e apenas 01 artigos do Questionário 
SF-36. 

Tabela 1-Características da população investigada e testes clínicos utilizados para avaliação da funcionalidade pela Escala MIF.
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IB Indice de Barthel; MIF- Medida de Independencia funcional; PEmáx – pressão expiratória máxima; 
PImáx – pressão inspiratória máxima; Resultados expressos em média ± desvio padrão.; UTI- Unidade 
de Terapia Intensiva; VM- Ventilação Mecânica; h - horas. 



 Página - 25

Edição 42 - Volume 13 - Número 2 - ABR/MAI/JUN - 2017

movimento & saúde • REVISTAINSPIRAR

Tabela 2 - Características da população investigada e testes clínicos utilizados para avaliação da força muscular pela escala MRC.
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BBS- Berg Balance Scale; FES- Eletroestimulação Elétrica Funcional; GFC- Grupo Fisioterapia Convencional; GI- Grupo 
Insucesso; GMP- Grupo Mobilização Precoce; GS- Grupo Sucesso; MRC- Medical Research Council; PEmáx – pressão expira-
tória máxima; Pfit- Função Física marcada no Teste de Tratamento Intensivo; PImáx – pressão inspiratória máxima; Resultados 
expressos em média ± desvio padrão. Rho: TC6 - teste de caminhada de seis minutos; TUG- Timed Up and Go; UTI- Unidade 
de Terapia Intensiva; VM- Ventilação.
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Tabela 3 - Características da população investigada e testes clínicos utilizados para avaliação da qualidade de vida, através do 
questionário SF-36.

DISCUSSÃO
Nesta revisão sistemática, objetivou-se determinar quais 

escalas de avaliação funcional estão sendo utilizadas para avaliar 
a funcionalidade em pacientes críticos internados em UTI. Como 
descrito anteriormente, foram encontrados somente nove artigos 
que responderam a todos os critérios de inclusão proposto.

De acordo com Martinez et al (2013), pacientes que per-
maneceram por mais de 48 horas internados em UTI apresen-
taram maiores perdas funcionais, desta forma, pode-se observar 
a real importância da quantificação e utilização de escalas 
funcionais neste ambiente crítico, fornecendo ao profissional 
a real situação do paciente e de sua dependência, tais como a 
força muscular e seu estado de saúde.5,7 

A maioria dos estudos encontrados analisam as condições 
dos pacientes somente após a alta da UTI, principalmente no 
que diz respeito a avaliação de qualidade de vida, são poucos 
os artigos que avaliaram funcionalidade e qualidade de vida de 
pacientes críticos internados nesta unidade. Um dos problemas 
encontrados em qualquer estudo que envolva questionário está 
direcionado a gravidade do paciente, aumentando assim a taxa 
de exclusão destes devido à incapacidade de comunicação.26 

Muitos doentes durante a internação na UTI se deparam 
com a imobilidade, que surge com maior significância nos mús-
culos respiratórios pelo fato de o ventilador mecânico assumir 
uma proporção maior do trabalho respiratório, reduzindo assim 

o trabalho exercido pela ventilação espontânea. Isso resulta na 
ausência completa ou parcial da ativação neural e da mecânica 
muscular, reduzindo assim, a capacidade que o diafragma tem 
de gerar força. Pacientes que adquirem a fraqueza muscular 
durante a permanência na UTI têm uma diminuição da quali-
dade de vida e aumento da mortalidade dentro de um ano após 
a alta da UTI.16,15

Alguns distúrbios neuromusculares adquiridos na UTI 
são complicações comuns em pacientes críticos, por isso a 
mobilização precoce e retirada do leito é fundamental para a 
restauração da funcionalidade garantindo uma melhor quali-
dade de vida.27 Neste contexto podemos verificar no estudo de 
Dantas et al (2012), onde a mobilização precoce em pacientes 
internados na UTI pode favorecer no ganho de força muscular 
inspiratória e força muscular periférica evidenciados por escalas 
de avaliação e testes de pressões respiratórias, diminuindo o 
tempo de internação na UTI.16

Cordeiro et al, (2015) relatou a diminuição da funcio-
nalidade de pacientes no pós-operatório de cirurgia cardíaca  
pelo declínio da função no momento da alta da UTI, quando 
comparado com o pré-operatório, utilizando a escala MIF. Isso 
corrobora com o estudo de Borges et al, (2006) que realizou uma 
avaliação de dor e funcionalidade em pacientes pós-operados 
de cirurgia cardíaca onde, a dor foi avaliada pela escala Escala 
Analógica Visual (Visual Analogue Scale - VAS) e a funciona-
lidade pela escala MIF. 41 pacientes participaram do estudo e 
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obtiveram como resultado a maior intensidade de dor e a menor 
pontuação de funcionalidade no sétimo dia de pós-operatório e 
internação, quando comparados com o escore pré-operatório e 
no momento da alta. Isso demonstra que a dor restringe a mo-
bilização do paciente levando à imobilidade e provavelmente 
causando retrocesso na funcionalidade.20

Da mesma forma avaliação e quantificação dos efeitos 
proporcionado pelos recursos tecnológicos utilizados durante 
a reabilitação de pacientes críticos, como a eletroestimulação 
funcional (FES), que promove uma estimulação de baixa volta-
gem nos nervos motores periféricos, proporcionando contração 
muscular passiva e aumento da capacidade muscular oxidativa, 
associada com aumento de massa muscular, força e endurance, 
nos norteiam para minimizarmos os efeitos deletérios da doença 
crítica no estado funcional e que, quando combinada com o 
programa de mobilização precoce evidencia um ganho signifi-
cativo da força muscular e redução do tempo de desmame.12,24,28 

Há 30 anos a mobilização precoce tem mostrado redução 
no tempo para desmame da VM e é a base para a recuperação 
funcional dos pacientes internados na UTI, incluindo atividades 
terapêuticas progressivas, tais como exercícios motores na cama, 
sedestação a beira do leito, ortostatismo, transferência para a 
cadeira e deambulação. Como podemos ver vários artigos re-
centes tem dado maior atenção para a atividade física (precoce) 
como uma intervenção segura e viável. Podemos verificar que 
a retirada do leito diminui as chances do paciente vir a adquirir 
a polineuropatia, diminuindo o tempo de internação em  UTI, 
favorecendo o paciente em sua capacidade funcional para a 
realização das suas atividades de vida diária, garantindo assim 
uma melhor qualidade de vida, evidenciada pela utilização do 
questionário de qualidade de vida SF36.29,25

Portanto a qualidade de vida significa não apenas que o 
indivíduo tenha saúde física e mental, mas que esteja bem con-
sigo, com a vida e com as pessoas com quem convive, capaz de 
reagir de forma satisfatória frente aos problemas e ter controle 
sobre os acontecimentos do cotidiano.27 

Tereran et al, (2012) conclui que há escassos estudos 
sobre qualidade de vida (QV) e qualidade de vida relacionada 
a saúde (QVRS) realizados com pacientes graves no Brasil. O 
autor também cita em seu artigo que o questionário SF-36 e 
uma ferramenta eficaz para avaliar QVRS de pacientes críticos 
na UTI.25

A atividade física realizada de forma terapêutica é o 
principal elemento nos planos de atendimento do fisioterapeuta, 
este objetiva a melhora da funcionalidade e a redução no risco 
de incapacidades tais como encurtamentos, fraqueza muscular, 
deformidades estruturais e reduz os custos e assistência durante 
a hospitalização. Cerca de 30% a 60% dos pacientes com tem-
po de internação prolongado adquirem fraqueza generalizada 
decorrentes do imobilismo que agride os sistemas musculoes-
quelético, gastrointestinal, urinário, cardiovascular, respiratório 
e cutâneo, devido ao desuso ocorrido no repouso, inatividade 
ou imobilização de membros ou do corpo como um todo.18 Há 
um declínio de massa muscular na imobilidade total que pode 
chegar a reduzir até metade desta massa em menos de duas 
semanas, se associado à sepse o paciente pode apresentar uma 
perda de força de até 1,5 kg ao dia.18 Este estudo mostra de forma 
concreta os motivos pelos quais Chiang et al, (2006) encontrou 
no grupo de tratamento uma alteração de escores no IB e na 
escala MIF em relação ao grupo controle que não realizaram as 
atividades físicas em atendimento fisioterapêutico. Para tanto 

a mensuração da perda de força e funcionalidade se torna vital 
no ambiente de UTI, favorecendo a otimização da fisioterapia 
em pacientes com maior declínio funcional e um retorno breve 
as atividades anteriormente realizadas.21

CONCLUSÃO
Pode-se verificar após o termino da pesquisa, que de forma 

generalizada, todos os autores demonstraram, pelas escalas de 
avaliação e medida funcional aplicadas na unidade de terapia 
intensiva que, quanto maior o tempo de internação, período 
em ventilação mecânica e imobilidade no leito, maiores são 
os danos causados à funcionalidade do doente. Quanto mais 
precoce identificarmos as perdas e dados causados pela doença 
crítica, mais cedo poderemos criar estratégias de reabilitação 
que possibilitem a restauração da função e qualidade de vida.
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