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  A REVISTA

A Revista Eletrônica da Inspirar é um periódico de acesso aberto, 
gratuito e bimestral, destinado à divulgação arbitrada da produção 
científica na área de Ciências da Saúde, de autores brasileiros e de outros, 
contribuindo, desta forma, para o crescimento e desenvolvimento da 
produção científica. 

  MISSÃO

Publicação de artigos científicos que contribuam para a expansão do 
conhecimento da área da saúde,  baseados em princípios éticos.

  OBJETIVO

Propiciar meios de socialização do conhecimento construído, tendo 
em vista o estimulo à investigação científica e ao debate acadêmico.
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II SIMPÓSIO DE FISIOTERAPIA  EM TERAPIA INTENSIVA 
NEONATAL, PEDIÁTRICA, ADULTO DA UNICAMP

Auditório FCM
Data: 31/08/2019 Horário: 8:00 às 17:30

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA
 

8:00 - Abertura 

8:30 - Recursos Tecnológicos de imagem para diagnóstico de 
disfunções pulmonares em UTI Adulto

          Ultrassonografia Pulmonar
          Prof. Dr. Thiago Martins Santos
          Tomografia de Impedância Elétrica
          Profª Esp. Keiti Passoni de Souza Rocha

9:00 Mesa Redonda: Uso do Alto Fluxo em Terapia Intensiva
          UTI Adulto - Profª Drª Aline Maria Heidemann
          UTI Pediátrica - Profª Ms. Milena Antonelli Cohen
          UTI Neonatal - Profª Ms. Camila da Silva Pires

10:05 - Coffee Break 

10:30 - Ventilação Não Invasiva em Neonatologia
          Profª Ms. Camila da Silva Pires

11:00 - Qualidade e Segurança na Assistência do paciente crítico adulto
          Profª Esp. Luisa Miranda de Castro Paixão
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11:30 - Uso do oxigênio em UTI Pediátrica: nem tanto ao céu, nem 
tanto à terra

          Profª Drª Celize Cruz B. Almeida

12:00 às 14:00 - Almoço e Apresentação dos ê-poster (linha temática 
terapia intensiva adulto e terapia intensiva neonato e pediatria)

14:00- Mesa Redonda: Abordagem motora precoce no paciente 
crítico

          Adulto - Profª Esp. Gabriela Lívio Emídio
          Pediatria - Profª Ms. Geruza Perlato Bella 
          Neonatologia - Profª Esp. Denise Trevisol Ribeiro Duarte

15:05- Cuidados Paliativos em Terapia Intensiva
          Profª Drª Cristina Terzi Coelho

15:35- Coffee Break

16:00- Manobras de desobstrução brônquica em Neonatalogia
          Profª Ms. Maria Regina de Carvalho Coppo

16:20- Desmame do paciente pediátrico crítico em ventilação 
mecânica prolongada

          Profª Esp. Rosângela Grande
16:40- Gestão e Custos Hospitalares

          Profª Drª Luciana Castilho de Figueiredo

17:00- Encerramento
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A BiLirruBiNA PoDE sEr PrEDiTor 
DE TEmPo DE VENTiLAÇÃo mECÂNiCA 

No rECÉm-NAsCiDo PrÉ-TErmo?

BEMFICA, Ana Carolina Vieira; CAMPOS, Jéssica Amanda; QUIRINO, Ana 
Paula Assunção; TERRA, Andréia Maria Silva Vilela; KOSOUR, Carolina 

    INTRODUÇÃO

Apneia, encontrada no período neonatal, devido à imaturidade do 
controle respiratório pode ser agravada pelos distúrbios da bilirrubina e 
resultar em risco de óbito ao recém-nascido pré-termo (RNPT); entretanto, 
há poucas evidências que relacionem a bilirrubina ao tempo de ventilação 
mecânica.

    OBJETIVO

Analisar os níveis de bilirrubina como preditor de tempo na ventilação 
mecânica no RNPT. 

    MÉTODO

Trata-se de um estudo clínico observacional, aprovado pelo Comitê 
de Ética parecer no 2.892.804, que analisou variáveis dos prontuários de 
182 RNPT internados em UTI neonatal (UTIN) de uma Santa Casa. As 
variáveis analisadas foram: características demográficas, tempo de ventilação 
mecânica e testes de bilirrubina indireta e total. Os dados apresentados 
foram exibidos em média e desvio padrão (DP). Para a correlação entre as 
variáveis utilizou-se o teste de Spearman, e para investigar a associação entre 
elas foi utilizado o teste Qui-quadrado. Adotou-se o valor de p <0,05 como 
significante estatístico.
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    RESULTADOS

 
Observaram-se as características dos RNPT: peso ao nascer 2676 ± 294g; 

altura 44 ± 2,7 cm; perímetro craniano 32,9 ± 1,3cm; perímetro torácico 34,2 
± 1,6cm; Apgar no 1o min 7.1 e Apgar no 5º min 8.6 ± 0.5. Foi observada 
média e DP de bilirrubina indireta 7,9 ± 1,1mg/dia e bilirrubina total 8,4 ± 
1,2mg/dl e correlação positiva entre os valores séricos da bilirrubina indireta e 
total com o tempo da ventilação mecânica (p-valor 0,001).

    CONCLUSÃO

Observou-se relação entre maiores valores de bilirrubina indireta e 
total com maior tempo de ventilação mecânica em RNPT.
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rEALiDADE VirTuAL Como ProToCoLo DE 
TrATAmENTo FisioTErAPÊuTiCo Em uNiDADE 

DE TErAPiA iNTENsiVA: rELATo DE CAso

GUASSIERI, Talita F; NOVAES, Lucas M.S.; 
CHAGAS, Leandro P; KOSOUR, Carolina

    OBJETIVO

Descrever os efeitos da Realidade Virtual Não Imersiva (RVNI) na 
força muscular (FM) global e respiratória, amplitude de movimento (ADM), 
sensação de dispneia e capacidade funcional dos membros superiores de 
um paciente em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

    MÉTODO

Trata-se de um relato de caso, paciente diagnosticado com Câncer 
Gástrico e internado na UTI por dor epigástrica. Utilizados dados de 
prontuários e coletada FM global (MRC), respiratória (manovacuômetro), 
preensão palmar (dinamômetro), Peak Flow (PF) e PFCouth (PFC), ADM 
(goniometria), funcionalidade dos membros superiores (Pegboard and 
Ring Test, PBRT) e dispneia (Borg). O protocolo: RVNI diário, 12 dias, 
por 50 minutos, com console Nintendo Wii, jogo WiiFit-Plus. Parecer do 
CEP 2.816.061.

    RELATO DE CASO

Paciente, 65, fez tratamento fisioterapêutico com RVNI, em sedestação, 
frente ao televisor. O jogo exigia mover membros superiores simulando 
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corrida, cinco vezes por dia, intervalos de 1 min. Da avaliação inicial para a 
reavaliação: FM global de 50 para 59 pontos, FM respiratória, em cmH2O, 
PImáx de 50 para 100 e PEmáx de 50 para 120. Preensão palmar média de 
33 para 38kgf. PF de 320 para 560 e PFC de 300 para 390L/min. Ganho 
de ADM em todas as articulações avaliadas. PBRT de 158 para 320 argolas. 
Dispneia referida de 8 para 1. Tempo médio diário das corridas diminuiu 
de 3:19 para 1:19min.

    CONCLUSÃO

A uso de RVNI foi eficaz para fortalecimento muscular global e 
respiratório, recuperação da ADM, aumentar a tolerância ao exercício, 
diminuindo a sensação de dispneia e melhorar a capacidade funcional do 
paciente.

Palavras chave: Unidade de Terapia Intensiva, Reabilitação, Jogos de 
Vídeo, Força Muscular, Fisioterapia.
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rELAÇÃo ENTrE VENTiLAÇÃo mECÂNiCA 
iNVAsiVA NA uNiDADE DE TErAPiA iNTENsiVA 

E PNEumoNiA AssoCiADA À VENTiLAÇÃo

MARTIM, Isabela Buzato Garcia; SCARDOVELLI, Priscila Isadora; 
GALHARDI, Cristiano Machado; CARVALHO, Ana Júlia Frazão Panzeri de; 

FERREIRA, Rebeca Garcia Rosa; BIANCHI, Renata Cristiane Gennari

    OBJETIVO

 A pneumonia associada à ventilação (PAV) é aquela que surge de 48h a 
72h após intubação endotraqueal e instituição da ventilação mecânica invasiva 
(VMI). Trata-se de uma complicação relevante e a mais frequente (1 a 3%) 
na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Acrescenta seis dias de permanência 
hospitalar e apresenta mortalidade entre 30 e 70%, além de R$31 mil a R$ 45 
mil reais em custos por paciente. Esta pesquisa teve o objetivo de analisar a 
relação entre o número de pacientes sob VMI e número de PAV na UTI de 
um hospital do interior do Estado de São Paulo, além de verificar a incidência 
de PAV desses pacientes no período de Janeiro de 2014 a Julho de 2017. 

    MÉTODO

Foi realizada pesquisa descritiva transversal retrospectiva através de 
coleta de banco de dados, no período de 43 meses (Janeiro de 2014 a Julho de 
2017). Os dados foram estratificados por ano. As variáveis foram submetidas 
à análise estatística descritiva, com nível de significância p < 0,05. 

    RESULTADOS

A população foi constituída de 10.574 pacientes adultos internados 
na UTI. Os resultados mostraram que quanto maior a utilização de VMI, 
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maior foi a ocorrência de PAV. Além disso, no ano de 2016 houve maior 
incidência de PAV. 

    CONCLUSÃO

A incidência de VMI está diretamente relacionada à maior chance 
de ocorrência de PAV, cabendo à equipe multiprofissional implementar 
medidas que diminuam o risco de PAV na UTI.
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o uso DA rEALiDADE VirTuAL Como 
rECurso TErAPÊuTiCo NA uTi: 

umA rEVisÃo sisTEmáTiCA

SILVA, Kainã; WILBERT, Débora

    INTRODUÇÃO

O desenvolvimento tecnológico promoveu no âmbito científico o 
avanço de novas pesquisas afim de complementar a prática clínica dos 
profissionais da área. Nesse contexto, observamos o uso da realidade 
virtual (RV) como recurso complementar da fisioterapia beneficiando 
pacientes com patologias diversas incluindo internados em unidades de 
terapia intensiva (UTI).

    OBJETIVO

Identificar através da literatura o uso da RV na UTI a fim de identificar 
protocolos de aplicação, viabilidade, segurança e benefícios.

    METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão sistemática onde foram incluídos artigos 
científicos encontrados nas bases de dados PubMed, Pedro e Scielo entre 
os anos de 2007 e 2017 relatando a aplicabilidade da realidade virtual em 
pacientes internados em UTIs independente da patologia e idade dos 
indivíduos.
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    RESULTADOS

Foram encontrados 5 artigos relatando o uso da RV em pacientes 
internados com objetivo de estimular o cognitivo, diminuir o desconforto 
em pacientes internados, pós operatório cardíaco e segurança da modalidade 
ainda na UTI, sempre associado à terapia convencional.

    CONCLUSÃO

Observa-se que a aplicação da RV ainda é pouco explorada e ainda é 
necessário novos estudos para comprovar a aplicação da modalidade nas 
UTIs. Por não apresentar um protocolo específico que ajude o profissional 
da saúde escolher o recurso para beneficiar o paciente, sua aplicação ainda 
não é uma opção para o profissional que trabalha neste ambiente. Apesar 
disso, estudos mostram que o uso da RV reduz o tempo de internação do 
paciente, promove bem estar, estimula as funções cognitivas e motoras 
ainda em ambiente hospitalar facilitando a aderência à terapia.

Palavras chaves: fisioterapia, realidade virtual, unidade de terapia 
intensiva, virtual reability, intensive care uni, icu e physiotherapy.
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EFiCáCiA DA EsTimuLAÇÃo NEuroPsiComoTorA 
Em rECÉm-NAsCiDos iNTErNADos Em uTi

SHIMOKOZONO, Erika Rye; NOVAES, Ana Claudia Tomazetti de Oliveira

    OBJETIVO

Avaliar evolução clínica do recém-nascido submetido à estimulação 
sensório-motora.

    METODOLOGIA

Ensaio clínico, com recém-nascido na Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI), em respiração espontânea, que foram submetidos à ventilação mecânica 
e/ou oxigenoterapia, com mais de 27 semanas de idade gestacional e peso 
acima de 1100g, distribuídos em Grupo Controle (GC) que recebeu apenas 
procedimentos de rotina e Grupo Intervenção (GI) submetidos ao programa 
de estimulação sensório-motora (tátil e vestibular), com duração de 15 min, 3 
sessões por semana, durante a internação na UTI até a alta hospitalar.

    RESULTADOS

10 recém-nascidos, sendo 5 em cada grupo. Não houve diferença 
significativa entre peso inicial e final do GI (p = 0,676412) e no GC (p = 
0,281552); quanto ao tempo de internação, não houve diferença significativa 
entre os grupos (p = 0,75522); quanto aos sinais vitais, observou-se a 
redução de frequência cardíaca, pressão arterial sistólica e aumento da 
saturação de oxigênio após intervenção, porém sem diferença significativa, 
em contra partida, comparando a pressão arterial diastólica inicial e final 
apresentou significância (p = 0,0328).
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    CONCLUSÃO

A estimulação sensório-motora no recém-nascido em UTI não auxiliou 
no ganho de peso e redução do tempo de internação, porém podemos 
afirmar que não gera instabilidade hemodinâmica.
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EFiCáCiA E EFETiViDADE Dos mÉToDos DE 
TrEiNAmENTo musCuLAr iNsPirATÓrio Em 

DiFErENTEs PAToLoGiAs: rEVisÃo sisTEmáTiCA 
DE ENsAios CLÍNiCos rANDomiZADos

GARNEIRO, Luís Felipe Orsi; CROZARA, Fábio; CORREIA, Ronny Rodrigues; 
SILVA Everton Willian Benevides; VALLE, Leticia Gonçalves do; LISBOA, Alice Bella

    INTRODUÇÃO

O treinamento muscular inspiratório tem sido utilizado de maneira rotineira 
na prática clínica, podendo resultar em uma diminuição no suporte de cargas 
ventilatórias e em sua capacidade. Consequentemente temos como prejuízos 
a pressão inspiratória máxima, endurance e função pulmonar com piora das 
crises de broncoespasmo, sensação de dispneia e piora do condicionamento 
cardiovascular levando a um maior nível de inatividade física. Diante disso 
explorarmos os estudos sobre o treinamento muscular como método de 
reabilitação em diferentes patologias é de extrema importância. 

    OBJETIVO

Analisar a eficácia e efetividade dos diferentes métodos de treinamento 
muscular inspiratório em diferentes patologias. 

    MÉTODOS:

Trata-se de uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados, 
seguido por uma estratégia de busca, seleção e análise da qualidade 
metodológica dos estudos entre os revisores com gráficos representativos 
de meta analise e representação de meta analise.
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    RESULTADOS

Foram rastreados 398 estudos em diferentes bases de dados, após 
análise entre os revisores foram selecionados 52, em um segundo 
momento e melhor delineamento baseado na temática proposta incluímos 
18 ensaios clínicos. Em relação à análise da qualidade metodológica 
predominantemente os estudos foram classificados em baixo risco de viés. 
Após estratificarmos os resultados em diferentes patologias observamos 
diferenças estatisticamente significativas em relação a pressão inspiratória 
máxima. 

    CONCLUSÃO

Ao total foram 18 estudos incluídos classificados em baixo risco de 
viés, observamos diferenças estatisticamente significativas a favor do 
treinamento muscular inspiratório quando comparado a outras intervenções 
em diferentes patologias, mostrando-se uma técnica eficaz, porém com 
diferentes metodologias aplicadas sem padronização entre as intervenções.

Palavras-chaves: fisioterapia, unidade terapia intensiva, doença 
pulmonar, treinamento muscular
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AVALiAÇÃo DE Dor DurANTE A AsPirAÇÃo 
NAsoTrAQuEAL Com E sEm CoNTEÇÃo 

Em rECÉm-NAsCiDos iNTErNADos

MERAIO, Ana Clara Castilho; OLIVEIRA, Ana Claudia Tomazetti de

    OBJETIVOS

Avaliar a dor e o estresse no RN durante a aspiração nasotraqueal com 
e sem a técnica de contenção. 

    METODOLOGIA

Foi realizado um estudo cross over com 09 RN internados na Unidade 
de Terapia Intensiva Neonatal e Pediátrica, avaliando a dor através da escala 
NIPS durante a aspiração nasotraqueal, com e sem contenção do RN e 
avaliando os sinais vitais Frequência Cardíaca (FC), Frequência Respiratória 
(FR), Pressão Arterial Media (PAM) e Saturação de Oxigênio (SPO2). 

    RESULTADOS

As variáveis FR, PAM, SpO2 não demonstraram diferenças significativas 
quando avaliadas, apenas a variável FC demonstrou significância na avaliação 
pré e pós aspiração com aumento dessa variável no grupo sem contenção 
(p=0,008). Correlacionando as médias através do teste ANOVA para escala 
NIPS, foi encontrada diferença significativa no sistema sem contenção, na 
avaliação pré e pós aspiração (p=0,005), com um aumento na pontuação de dor 
após aspiração. Ao comparar a avaliação de dor após aspiração do sistema com 
contenção e sem contenção foi observada diferença significante (p=0,0077).
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    CONCLUSÃO

Apenas a FC demonstrou aumento significativo nos RNs, quando 
realizada a aspiração sem contenção. Quanto a utilização da escala NIPS 
para avaliação da dor, foi verificada uma maior porcentagem de RNs com 
dor após a aspiração nasotraqueal, quando realizada sem contenção.
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ComPArAÇÃo DA EXTuBAÇÃo ENDoTrAQuEAL 
DE rECÉm-NAsCiDos PrEmATuros 

NAs PosiÇÕEs ProNA E suPiNA

SANTOS, Jeniffer Gabrielli; MORAES, Eduardo Henrique Ferreira; 
FERNANDES, Luis Gustavo; ARRUDA, Fernando Luis Teixeira; 

BOSCHI, Silvia Regina Matos; HARA, Camila Campos Guerra

    OBJETIVO

O estudo teve por objetivo comparar o procedimento de extubação 
endotraqueal de recém-nascidos pré-termos (RNPT) nas posições prona 
e supina.

    MÉTODOS

Estudo de coorte prospectivo envolvendo 40 RNPT, submetidos 
à ventilação pulmonar mecânica e internados na Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal. Para a coleta dos dados, foram avaliados frequências 
cardíaca e respiratória, saturação de oxigênio e Boletim de Silverman-
Andersen antes, imediatamente após a extubação e na 1a, 6a, 12a, 24a e 
48a horas subsequentes. Aplicou-se o teste Shapiro-Wilk para verificar a 
distribuição da amostra e de Kruskal-Wallis para comparação de dados 
intra e intergrupos, adotando o nível de significância de 5% (p< 0,05). 

    RESULTADOS

Os voluntários tinham idade gestacional média de 32,2 (±2,5) semanas 
e foram divididos em grupo prono (n=16) e supino (n=24). Ao comparar 
os grupos, a frequência respiratória apresentou redução significativa para 
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o grupo supino na 1a e 6a hora pós extubação. Em relação à frequência 
cardíaca, ao comparar o valor obtido imediatamente após o procedimento 
com a 6a, 12a, 24a e 48a hora pós extubação, evidenciou-se redução 
estatisticamente significante para o grupo prona; enquanto o supino, de 
maneira análoga, observou-se diminuição estatisticamente significante 
ao comparar o valor imediatamente após com a 6a, 12a e 24a hora pós 
extubação. 

    CONCLUSÃO

Em relação à frequência cardíaca, os dois grupos apresentaram 
decréscimo significativo da variável. Quanto à frequência respiratória, 
a extubação em supino apresentou redução mais significativa quando 
comparado com a prona. Enquanto a saturação de oxigênio, ambos os 
grupos apresentaram aumento da oxigenação no decorrer das coletas.

Descritores: Fisioterapia respiratória. Ventilação mecânica invasiva. 
Extubação endotraqueal. Posicionamento. Pediatria.
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AVALiAÇÃo DA PErCEPÇÃo soBrE HumANiZAÇÃo 
PELos ProFissioNAis ATuANTEs NA 

uNiDADE DE TErAPiA iNTENsiVA

SILVA, Neusa Maria Pérez da; VAES, Ana Claudia Tomazetti de Oliveira

    OBJETIVOS

Verificar a percepção dos profissionais atuantes na unidade de terapia 
intensiva, sobre a presença de condutas de humanização no seu ambiente 
de trabalho.

    METODOLOGIA

Foi realizado um estudo transversal, através de um questionário 
elaborado para avaliação dos conceitos de humanização e entregue para os 
profissionais de fisioterapia, enfermagem e medicina, presentes na unidade 
de terapia intensiva adulto e pediátrica. 

    RESULTADOS

Os profissionais apresentam conceitos adequados, relatando como 
principal definição de humanização se colocar no lugar do outro. Em relação as 
principais dificuldades para humanização relataram remuneração inadequada 
e falta de áreas para necessidades dos profissionais, como ambiente de 
descanso e copa e como principais medidas que podem ser tomadas para 
melhorar o atendimento humanizado relataram a necessidade de cursos e 
palestras sobre humanização para o incentivo da prática e treinamento da 
equipe, aumentar o número de funcionários e ter materiais e equipamentos 
adequados para o trabalho. 
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    CONCLUSÃO

Foi destacada a valorização que os profissionais devem ter, como 
ter seu trabalho reconhecido pela instituição, cuidado e atenção para as 
necessidades dos profissionais, assim como uma remuneração adequada, 
os profissionais apresentam conceitos adequados sobre humanização, 
baseados na comparação com a literatura, definindo a humanização como 
ter respeito, se colocar no lugar do outro, valorizar os pacientes, familiares 
e a equipe de um modo geral.
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CATETEr NAsAL DE ALTo FLuXo 
NA sÍNDromE Do DEsCoNForTo 

rEsPirATÓrio AGuDo: rELATo DE CAso

SILVA, THG; MORAIS GN; ETO CKS; ANTONIAZZI P; 
FERREIRA PCS; OSTINI FM, ANTONIAZZI J.

    OBJETIVO

Relato de caso de terapia de oxigênio no cateter nasal de alto fluxo, 
em paciente com Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA) 
moderada (PaO2/FiO2 < 200).

    MÉTODO

Utilizado dispositivo de oxigênio nasal em cateter de alto fluxo da 
OptiFlowTM – Fisher & Paykel, com oferta de FiO2 entre 21-100%, em 
paciente SDRA moderada, apresentando na admissão gasometria com 
hipoxemia sem hipercapnia, frequência respiratória > 25 respirações por 
minuto e ausência de insuficiência respiratória crônica.

    RESULTADOS

Paciente K.M. 31 anos, portadora de asma persistente grave, em uso 
irregular de medicação, apresentou quadro de otite média aguda direita, 
procurando atendimento médico após 7 dias do início do quadro. Na 
unidade de pronto atendimento, paciente evoluiu com insuficiência 
respiratória tipo 1, sendo encaminhada para unidade hospitalar e mantida 
em ventilação mecânica não invasiva (VNI) até admissão no Centro de 
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Terapia Intensiva (CTI). Durante admissão na unidade, feito diagnóstico 
de SDRA moderada (com relação PaO2/FiO2 = 115) sendo iniciado 
antibioticoterapia e suporte ventilatório com oxigenoterapia em cateter 
nasal de alto fluxo à uma FiO2 = 100% e fluxo= 60L/min. Após 48 horas 
de tratamento instituído, a paciente apresentou melhora da hipoxemia, 
com titulação decremental de oxigênio e fluxo, sendo suspenso suporte 
em alto fluxo após 72 horas do início do tratamento recebendo alta do 
CTI, sem necessidade de oxigenoterapia suplementar.

    CONCLUSÃO

A oxigenoterapia em cateter nasal de alto fluxo mostrou-se uma 
alternativa eficaz à ventilação mecânica invasiva nesta paciente com SDRA 
moderada.




