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RESUMO 
 

Introdução: A mobilização precoce em pacientes críticos é segura e 

viável, e é eficaz na redução do tempo de ventilação mecânica, tempo de 

permanência na UTI e internação hospitalar, ainda na redução do tempo 

de uso de sedação, incidência de delirium, e diminuição de custos 

hospitalares, além da melhora dos desfechos clínicos e funcionais na alta 

hospitalar. O escore de Perme, mede, de forma objetiva, a condição de 

mobilidade do paciente internado na UTI, e foi desenvolvido, levando 

em conta a percepção da equipe multiprofissional. Sabendo da 

importância de se avaliar a mobilidade, torna-se viável a utilização do 

Escore de Perme, com o intuito de avaliar a sua aplicação na UTI adulto. 

Objetivos: analisar e determinar a aplicabilidade e a utilização do 

Escore de Perme na UTI adulto. Metodologia: estudo de abordagem 

quantitativa, de delineamento transversal, do tipo descritivo, que foi 

realizado na UTI adulto do Hospital Municipal Ruth Cardoso, Balneário 

Camboriú/SC.  Participaram deste estudo todas as pessoas que 

internaram na UTI adulto do referido Hospital no período de fevereiro a 

julho de 2018. Foram incluídas pessoas que internaram na UTI adulto 

no período da coleta dos dados que possuíam idade ≥ 18 anos de ambos 

os sexos. Resultados: A amostra deste estudo contou com 288 pessoas, 

sendo 62,5% do sexo masculino. O valor médio no escore de SAPS 3 foi 

de 62,42 ± 17,63 pontos. Com a pontuação do Escore de Perme inicial 

médio de 4,48 ± 7,17. Do total de pessoas internadas, 73,3% foram por 

aspectos clínicos. A necessidade de ventilação mecânica esteve presente 

em 63,9%. A presença do uso de droga vasoativa ocorreu em 60,4% e a 

utilização de sedação foi de 57,6% nos participantes. O tempo médio de 

dias internação na UTI foi de 5,76 dias, e o tempo médio de internação 

hospitalar de 11,2 dias. Houve relevância significativa quando 

correlacionados o escore de Perme inicial com o escore de SAPS 3 (p < 

0,0001), e o tempo de UTI (p < 0,0001). Não houve diferença 
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significativa (p = 0,123) entre os desfechos com a mobilidade prévia, 

demostrando que a mobilidade prévia das pessoas internadas na UTI, 

nesta amostra, não mostrou influência no desfecho alta/óbito. Foi 

evidenciado que pessoas com pontuações mais elevadas na data de 

internação da UTI tiveram maior desfecho alta (p < 0,001), quando 

comparados as pessoas com baixas pontuações, estas obtiveram 

desfecho óbito. Nota-se também, que quanto maior o período de 

utilização de ventilação mecânica é maior a incidência de óbito (p < 

0,001). 

Conclusão: pontuações baixas no escore de Perme na UTI, estiveram 

associadas sempre ao desfecho óbito, a uma pontuação elevada no 

escore de SAPS 3, utilização de DVA, sedação e o tempo de ventilação 

mecânica. Neste estudo a mobilidade prévia dos participantes não 

mostrou influência no desfecho alta/óbito. 

Descritores: Unidade de Terapia Intensiva, avaliação, mobilização 

precoce. 
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ABSTRACT 
 

Introduction: Early mobilization in critically ill patients is safe and 

feasible, and is effective in reducing mechanical ventilation time, length 

of ICU stay and hospital stay, while reducing sedation use time, 

delirium incidence, and hospital costs, in addition to improving clinical 

and functional outcomes at hospital discharge. The Perme score 

measures, objectively, the mobility condition of the hospitalized patient 

in the ICU, and was developed, taking into account the perception of the 

multiprofessional team. Knowing the importance of evaluating mobility, 

it is feasible to use the Perme score, in order to evaluate its application 

in the adult ICU. Objectives: To analyze and determine the applicability 

and the use of Perme's Score in the adult ICU. Methodology: a 

quantitative, cross - sectional, descriptive study that was carried out in 

the adult ICU of the Municipal Hospital Ruth Cardoso, Balneário 

Camboriú/SC. All persons hospitalized in the adult ICU of the referred 

Hospital during the period from February to July 2018 were included in 

this study. Persons hospitalized in the adult ICU were included in the 

period of data collection that were aged ≥ 18 years of both sexes. 

Results: The sample of this study counted on 288 people, being 62.5% 

male. The mean value in the SAPS 3 score was 62.42 ± 17.63 points. 

With the score of the initial Perme score of 4.48 ± 7.17. Of the total 

number of hospitalized patients, 73.3% were due to clinical aspects. The 

need for mechanical ventilation was present in 63.9%. The presence of 

vasoactive drug use occurred in 60.4% and the use of sedation was 

57.6% in the participants. The mean time of ICU stay was 5.76 days and 

the mean hospital stay was 11.2 days. There was significant relevance 

when correlating the initial Perme score with the SAPS 3 score (p < 

0.0001), and the ICU time (p < 0.0001). There was no significant 

difference (p = 0.123) between the outcomes with the previous mobility, 

showing that the previous mobility of the people hospitalized in the ICU 
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in this sample did not show influence on the discharge/death outcome. It 

was evidenced that people with higher scores on the date of ICU stay 

had a higher discharge outcome (p < 0.001), when compared with 

people with low scores, they had a death outcome. It is also noted that 

the longer the period of mechanical ventilation use, the greater the 

incidence of death (p < 0.001). 

Final considerations: low scores in the ICU Perme score were always 

associated with death outcome, a high score in the SAPS 3 score, use of 

DVA, sedation, and mechanical ventilation time. In this study the 

participants' previous mobility showed no influence on the 

discharge/death outcome. 

Descriptores: Intensive Care Unit, evaluation, early mobilization. 
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RESUMEN 
 

Introduccíon: La movilización precoz en pacientes críticos es segura y 

viable, y es eficaz en la reducción del tiempo de ventilación mecánica, 

tiempo de permanencia en la UTI e internación hospitalaria, aún en la 

reducción del tiempo de uso de sedación, incidencia de delirium, y 

disminución de tiempo costos hospitalarios, además de la mejora de los 

resultados clínicos y funcionales en el alta hospitalaria. La puntuación 

de Perme, mide, de forma objetiva, la condición de movilidad del 

paciente internado en la UTI, y fue desarrollado, teniendo en cuenta la 

percepción del equipo multiprofesional. Sabiendo de la importancia de 

evaluar la movilidad, se hace viable la utilización de la puntuación de 

Perme, con el fin de evaluar su aplicación en la UTI adulta. Objetivos: 

analizar y determinar la aplicabilidad y la utilización de la puntuación de 

Perme en la UTI adulta. Metodología: estudio de abordaje cuantitativo, 

de delineamiento transversal, del tipo descriptivo, que fue realizado en 

la UTI adulto del Hospital Municipal Ruth Cardoso, Balneário 

Camboriú / SC. Participaron de este estudio todas las personas que 

ingresaron en la UTI adulto del referido Hospital en el período de 

febrero a julio de 2018. Fueron incluidas personas que internaron en la 

UTI adulta en el período de la recolección de los datos que tenían edad ≥ 

18 años de ambos sexos. Resultados: La muestra de este estudio contó 

con 288 personas, siendo el 62,5% del sexo masculino. El valor medio 

en la puntuación de SAPS 3 fue de 62,42 ± 17,63 puntos. Con la 

puntuación de la puntuación de Perme inicial promedio de 4,48 ± 7,17. 

Del total de personas internadas, el 73,3% fueron por aspectos clínicos. 

La necesidad de ventilación mecánica estuvo presente en el 63,9%. La 

presencia del uso de droga vasoactiva ocurrió en el 60,4% y la 

utilización de sedación fue de 57,6% en los participantes. El tiempo 

promedio de días de internación en la UTI fue de 5,76 días, y el tiempo 

promedio de internación hospitalaria de 11,2 días. Hubo una relevancia 
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significativa cuando se correlacionó la puntuación de Perme inicial con 

la puntuación de SAPS 3 (p <0,0001), y el tiempo de UTI (p <0,0001). 

No hubo diferencia significativa (p = 0,123) entre los resultados con la 

movilidad previa, demostrando que la movilidad previa de las personas 

internadas en la UTI, en esta muestra, no mostró influencia en el 

desenlace alto / óbito. Se evidenció que las personas con puntuaciones 

más altas en la fecha de internación de la UTI tuvieron mayor desenlace 

alto (p <0,001), cuando comparadas las personas con bajas 

puntuaciones, éstas obtuvieron resultado de muerte. Se observa también 

que, cuanto mayor el período de utilización de ventilación mecánica es 

mayor la incidencia de óbito (p <0,001). 

Las consideraciones finales: las puntuaciones bajas en la puntuación de 

Perme en la UTI, se asociaron siempre al desenlace de la muerte, a una 

alta puntuación en la puntuación de SAPS 3, el uso de DVA, la sedación 

y el tiempo de ventilación mecánica. En este estudio la movilidad previa 

de los participantes no mostró influencia en el desenlace alto / óbito. 

Descriptores: Unidad de Terapia Intensiva, evaluación, movilización 

precoz. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Tradicionalmente as Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) 

eram designadas às pessoas que iriam morrer. Porém, ao longo do tempo 

este conceito foi modificado, e essas unidades passaram a ser um local 

para prestar atendimento aos pacientes instáveis do ponto de vista 

clínico, mas com potencial de recuperação (TANSEY et al., 2007; 

SCHAAF et al., 2009; FRANÇA et al., 2012; PARRY et al., 2015). 

Hoje, com o avanço das pesquisas na área da terapia intensiva e 

a mudança cultural da abordagem do cuidado, houveram diversos 

ajustes em relação a substituição do uso da sedação profunda por 

estratégias de interrupção diária da sedação, até sua ausência total, 

fazendo com que os doentes permaneçam acordados, e cada vez mais 

ativos (SILVA; MAYNARD; CRUZ, 2010; FRANÇA et al., 2012).  

Essa nova forma de abordagem referente ao cuidado da pessoa 

internada na UTI, permitiu a inserção precoce de atividades físicas no 

atendimento. Nesse cenário, o fisioterapeuta é peça chave na introdução 

de protocolos que permitam a intervenção precoce de atividades ligadas 

a funcionalidade. Assim, a equipe multiprofissional é fundamental para 

que a mobilização precoce seja executada, com qualidade e segurança 

aos pacientes (SILVA; MAYNARD; CRUZ, 2010; FRANÇA et al., 

2012; DENEHY et al., 2014).  

Se, por um lado, houve aumento de sobrevida de pessoas com 

doenças críticas crônicas desenvolvidas na UTI, por outro, surgiram, 

também, as sequelas deixadas pelo tempo de permanência nesse 

ambiente, como alterações neuromusculares com impacto direto na 

função física, motora, qualidade de vida após alta hospitalar e 

complicações neuropsicológicas (TANSEY et al., 2007; GOSSELINK 

et al., 2008; SCHAAF et al., 2009; POHLMAN et al., 2010; FRANÇA 

et al., 2012; PANDULLO et al., 2015;). 

As publicações atuais afirmam que o prolongado imobilismo do 

paciente crítico repercute negativamente no sistema musculoesquelético, 

cardiovascular, respiratório, tegumentar e cognitivo (PANDULLO et al., 

2015; PARRY et al., 2015).  

Nesse sentido, adiar a mobilização dessas pessoas pode 

aumentar os riscos de complicações associadas à imobilidade no leito. 

Estudos têm correlacionado positivamente o imobilismo à fraqueza 

muscular adquirida em UTI (FMA-UTI), formação de lesões de pele, 

trombose venosa profunda, difícil desmame da ventilação mecânica 

(VM), severa depressão, diminuição da funcionalidade e da qualidade de 
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vida, e aumento da mortalidade (HANEKOM et al., 2011; CLARK et 

al., 2013; DAVIS et al., 2013; TOCCOLINI et al., 2015).  

A fim de minimizar essas possíveis complicações, a 

mobilização precoce (MP) surge como uma abordagem cada vez mais 

necessária e presente nas diferentes UTIs, desde que as pessoas 

internadas nessas unidades tenham estabilidade clínica para suprir as 

demandas vasculares e oxigenativas que a intervenção irá exigir 

(DENEHY et al., 2014, SOMMERS et al., 2015).  

Estudos comprovam que a MP em pacientes críticos não é 

somente segura e viável, mas também é eficaz (PERME et al., 2009; 

CLARK et al., 2013; PANDULLO et al., 2015) na redução do tempo de 

VM, tempo de permanência na UTI e internação hospitalar, ainda na 

redução do tempo de uso de sedação, incidência de delirium, e 

diminuição de custos hospitalares, além da melhora dos desfechos 

clínicos e funcionais na alta hospitalar (NEEDHAM et al., 2010; 

HODGSON et al., 2014; NAWA et al., 2014; NYDAHL et al., 2014; 

KLEIN et al., 2015; PANDULLO et al., 2015). 

A reabilitação do paciente internado em UTI depende de fatores 

como força física e funcionalidade prévia, nível de cooperação, 

dispositivos e equipamentos utilizados pelo paciente e a cultura de 

mobilização existente na unidade (NTOUMENOPOULOS, 2015). Por 

essa razão, o estado funcional dos pacientes admitidos na UTI tornou-se 

cada vez mais estudado, especialmente devido a seu impacto no 

prognóstico das doenças após UTI e alta hospitalar (PARRY et al., 

2015). A capacidade funcional pode ser definida como a aptidão para 

desenvolver atividades de vida diária podendo ser realizadas com 

dificuldades ou limitações (NEEDHAM et al., 2010; HODGSON et al., 

2014). 

  Diversas ferramentas com o intuito de avaliar a funcionalidade 

têm sido utilizadas, sendo que as mais descritas são a Medida de 

Independência Funcional (MIF), e o Índice de Barthel. No entanto, essas 

ferramentas não são sensíveis à medição do status de mobilidade na 

UTI, pois não foram desenvolvidas para serem aplicadas nesse tipo de 

contexto de tratamento (PARRY et al., 2015).  

Considerando a complexidade do aparato tecnológico que os 

pacientes de UTI estão envolvidos, e toda a limitação da mobilidade, 

mensurar a capacidade funcional do indivíduo através de uma escala 

específica para esse meio é essencial, já que busca preservar a 

independência desses, trazendo benefícios que interferem na qualidade 

de vida após a alta (PERME et al., 2014).  
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Para tal, é necessário realizar avaliações da funcionalidade na 

UTI, que, por muito tempo, se deu através de escalas inespecíficas para 

esse ambiente, deixando lacunas no que se refere a real funcionalidade 

dos pacientes atendidos em terapia intensiva. Até o presente, há 26 

escalas descritas que se aventam a avaliar a funcionalidade de 

indivíduos, porém apenas 06 são específicas para pessoas internados em 

UTI (PARRY et al., 2015).  Dentre essas destaca-se o Escore de Perme. 

Perme e colaboradores (2014) desenvolveram um escore 

específico para mensurar a melhora da condição de mobilidade, de 

forma a se padronizar a avaliação do paciente na UTI, levando em 

consideração aspectos como: estado mental, potenciais barreiras que 

interferem na mobilidade, força funcional, mobilidade no leito, 

transferências, dispositivos de auxílio para deambulação e medidas de 

resistência (KAWAGUCHI et al., 2016). Este escore mede, de forma 

objetiva, a condição de mobilidade do paciente internado na UTI, e foi 

desenvolvido, levando em conta a percepção da equipe multiprofissional 

(PERME et al., 2014). 

Nawa e colaboradores (2014), com o objetivo de testar a 

confiabilidade interlocutora do Escore de Perme, para pacientes 

admitidos em uma UTI cardiovascular, realizou em estudo prospectivo 

observacional com 20 pacientes internados em um hospital no Texas. 

Concluiu que o Escore de Perme é uma ferramenta válida, confiável e 

específica para UTI, capaz de avaliar o status de mobilidade, 

documentar progressos, e assim, estabelecer melhores medidas de 

acordo com a funcionalidade avaliada. 

Atualmente encontra-se em destaque a realização de fisioterapia 

motora em pacientes internados nas UTIs, com inúmeras publicações 

mostrando seus benefícios, por conta disso, algumas escalas de 

avaliação da funcionalidade e mobilidade foram desenvolvidas para uma 

avaliação mais minuciosa e específica para pacientes críticos (PARRY 

et al., 2017), afim de corroborar com o atendimento da fisioterapia, 

levando em conta a progressão dos exercícios a serem realizados na 

UTI, considerando os marcos da mobilidades que a pessoa internada na 

UTI possa alcançar. 

Como fisioterapeuta, sentia falta de escalas especificas feitas 

para mensurar a funcionalidade do paciente na UTI, que fosse possível 

traçar metas e objetivos para a mobilização precoce diária. 

 Sabe-se que, para que aconteça a mobilização precoce, é 

necessário que toda a equipe de assistência direta do paciente esteja 

envolvida (KAWAGUCHI et al., 2016). 
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O Escore de Perme foi escolhido para esta pesquisa, pois é um 

escore novo, de fácil aplicabilidade, que permite que os profissionais 

envolvidos na mobilização precoce do paciente consigam aplicar. 

Embora, atualmente ainda existam poucos estudos evidentes sobre o 

escore, fato que foi evidenciado por lacunas na literatura quanto ao seu 

uso e sua aplicabilidade, além disso, sinaliza-se que este foi criado e 

validado recentemente para a língua portuguesa (KAWAGUCHI et al., 

2016). 

Justifica-se a importância de se avaliar a função física de forma 

objetiva por meio de testes e instrumentos de medidas baseados no 

desempenho, para o fornecimento de informações aos profissionais a 

respeito das limitações e incapacidades apresentadas pelos pacientes na 

realização de atividades, na mobilidade e na função propriamente dita 

(PARRY et al., 2017). Portanto, torna-se viável a utilização do Escore 

de Perme, com o intuito de avaliar a sua aplicação na UTI adulto.  

Diante do exposto, surge como questão norteadora deste estudo: 

“Qual é a aplicabilidade do escore de Perme na UTI de um hospital de 

média complexidade?”. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar a aplicabilidade do Escore de Perme na UTI adulto de 

um hospital de média complexidade. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

Analisar os desfechos alta ou óbito, a partir do escore de Perme, 

frente a idade, sexo, escore de gravidade, motivo de internação, 

comorbidades, tempo de permanência na UTI e hospitalar, das pessoas 

internadas na UTI.  

Comparar a mobilização prévia, escore de Perme inicial e final, 

associadas ao tempo de ventilação mecânica e ao desfecho alta ou óbito, 

das pessoas internadas na UTI. 
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3. HIPÓTESES DO ESTUDO 

 

3.1 Hipótese Nula 

 

O Escore de Perme de perme possui aplicabilidade na UTI. 

 

3.2 Hipótese Alternativa 

 

O Escore de Perme de perme não possui aplicabilidade na UTI. 
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4. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Para propiciar a síntese do conhecimento e suporte para a 

relação entre as variáveis do estudo, foi realizada uma vasta revisão de 

literatura, como reunião de evidências científicas. A revisão de literatura 

fundamentou-se na abordagem narrativa, já que este método possibilita 

descrever e discutir o desenvolvimento de um determinado assunto, sob 

o ponto de vista teórico e contextual (CORDEIRO et al., 2007). 

A revisão de literatura a seguir possui as seguintes temáticas 

gerais: Unidade de Terapia Intensiva, Escalas de avaliação da 

Funcionalidade na UTI e o Escore de Perme na UTI. A investigação e 

análise das diferentes publicações foram baseadas nessas temáticas.  

A busca foi realizada nas seguintes bases de dados nacionais e 

internacionais: Literatura Internacional em Ciências da Saúde 

(MEDLINE), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SCIELO), além 

de artigos de acervo pessoal da pesquisadora.  

Os descritores utilizados seguiram a classificação dos 

Descritores em Ciências da Saúde (DECS), da biblioteca virtual em 

saúde. Sendo eles: Early Ambulation (AND) Avaliation (AND) Unit 

Intensive Care, na língua inglesa; Ambulación Precoz (AND) 

Avaliacion (AND) Unidades de Cuidados Intensivos, em espanhol; 

Deambulação Precoce (AND) Avaliação (AND) Unidade de terapia 

intensiva, em português. 

Foram incluídos trabalhos publicados no formato de artigos 

científicos completos (artigos originais, revisões sistematizadas, relatos 

de experiências, ensaios teóricos, reflexões) nos idiomas inglês, 

português e espanhol, e no período de janeiro de 2008 a setembro de 

2018. Também foram incluídos nesta revisão artigos considerados 

clássicos. 

  

4.1 Unidade De Terapia Intensiva 

 

Há vários debates na literatura quanto a data e o país onde 

haveria surgido a primeira UTI. Alguns autores citam que foi 

implantada na Alemanha em 1930 (MILLER; SWENSSON, 2002), 

outros afirmam ter sido no EUA, no Johns Hopkins Hospital, quando o 

Dr. Dandy abriu três leitos para pacientes em pós operatório de 

neurocirurgia, em 1923 (LINO; SILVA, 2001).  

Fala-se ainda que Florence Nightingale teria sido a percursora 

da primeira UTI, durante a guerra da Criméia, em 1854. Ao deparar-se 
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com as condições precárias de atendimento e higiene, 

Florence institui um dos princípios básicos da moderna 

terapia intensiva, separando os pacientes mais graves e 

colocando-os em uma situação que favorecia o cuidado por 

meio da observação constante (LINO; SILVA, 2001; 

GRENVIK; PINSKY, 2009).  

Já, no Brasil as UTIs só começaram a ser implantadas 

na década de 1970, primeiramente no hospital Sírio Libanês 

em São Paulo com apenas dez leitos (1971) (BERTHELSEN; 

CRONQVIST, 2003). No Estado de Santa Catarina, a primeira UTI 

foi inaugurada em 1968, no Hospital Governador Celso Ramos.  

Na ocasião, como local de estudo dessa pesquisa a UTI geral do 

Hospital Municipal Ruth Cardoso, localizado no município de Balneário 

Camboriú - SC, embora inaugurada em 2008, o atendimento à 

população passou a ser realizado apenas em 10 de outubro de 2011, 

incialmente sob a gestão de uma Organização Social. Hoje, esta unidade 

possui 10 leitos, e internam pacientes de perfil clinico e cirúrgicos 

(HMRC, 2018). Esta unidade atende somente pessoas provenientes do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

O conceito de UTI apresenta-se na Definição Nacional 

Brasileira revelada com apoio da Associação Brasileira de Medicina 

Intensiva (AMIB) e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), é sucintamente explanada desta forma:  

 
“unidade exclusivamente dedicada a proporcionar 

cuidados a pacientes em condições críticas, que 

demandam cuidados contínuos de profissionais de 

saúde e uso de dispositivos e tecnologias 

dedicados, necessários para adequado diagnóstico, 

monitoramento e tratamento destas condições” 

(AMIB, 2013; RDC7, 2010).  

 

Com finalidade de desempenhar os regulamentos atuais, cada 

UTI deve ter pelo menos um coordenador para cada seção, ou seja, um 

coordenador geral da unidade e coordenadores médico, de enfermagem 

e de fisioterapia. O coordenador da UTI deve ter título de especialista 

em terapia intensiva. É obrigatório que cada UTI brasileira tenha um 

médico responsável presente na unidade 24 horas por dia, todos os dias 

da semana, sem incluir eventuais residentes (RDC7, 2010). 

A recomendação é de, no mínimo, um médico, um enfermeiro e 

um fisioterapeuta para cada dez leitos, e um ténico de enfermagem para 
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cada dois leitos. As condições referentes à equipe auxiliar e questões 

estruturais são similares às das diretrizes internacionais (RDC7, 2010). 

A faixa etária adotada para definir leitos de Terapia Intensiva 

Adulto é referenciada pela Portaria GM/MS nº 1.631, de 1º de outubro 

de 2015, entretanto a unidade hospitalar, em conjunto com os 

profissionais envolvidos no atendimento, deve definir a idade mínima 

para internação de acordo com as condições estruturais da unidade – 

físicas e de recursos humanos.  

Hoje segundo dados do Ministério da Saúde (2018), existem um 

total 21.168 leitos de UTI habilitados pelo SUS, sendo estes 12.815 UTI 

adulto, 2.450 UTI pediátrico, 4.670 UTI neonatal, 233 Unidades 

coronarianas, 2.575 Unidades de Cuidado Intermediário Neonatal 

Convencional e 738 Unidades de Cuidado Intermediário Neonatal 

Canguru.  

As UTIs foram concebidas a partir da necessidade de 

atendimento a pacientes cujo estado crítico exigia assistência e 

observação contínuas de médicos e de enfermeiros, 24 horas por dia, 

sendo considerado espaço de excelência clínica que reúne o que há de 

mais avançado no conhecimento científico e tecnológico para lutar 

contra as doenças (ADHIKARI et al., 2010; MARSHALL et al., 2017).  

Uma UTI é um sistema organizado para a prestação de cuidados 

a pacientes críticos que fornece cuidados médicos e de enfermagem 

intensivos e especializados, que tem uma capacidade aprimorada de 

monitoramento e possui múltiplas modalidades de suporte fisiológico 

durante uma insuficiência aguda de um sistema de órgãos (MARSHALL 

et al., 2017). Embora uma UTI se baseie em uma área geográfica 

definida de um hospital, suas atividades frequentemente se estendem 

além das paredes do espaço físico para incluir o departamento de 

emergência, a enfermaria do hospital e a clínica de acompanhamento 

(ADHIKARI et al., 2010; MARSHALL et al., 2017;).  

A terapia intensiva, também conhecida como cuidados 

intensivos, é uma especialidade multidisciplinar e interprofissional 

dedicada ao gerenciamento integral de pacientes com ou sem risco de 

desenvolver uma disfunção orgânica aguda que resulte em ameaça à 

vida. A terapia intensiva utiliza uma variedade de tecnologias que 

oferecem suporte aos sistemas orgânicos, particularmente respiratório, 

cardiovascular e renal (ADHIKARI et al., 2010; MARSHALL et al., 

2017).  

Embora a especialidade tenha desenvolvido perícia no manejo 

abrangente de distúrbios como a sepse e a síndrome do desconforto 

respiratório agudo, sua perícia comum é a fisiopatologia e o apoio a 
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disfunção orgânica mais do que o manejo específico das doenças 

responsáveis pela doença aguda. O principal objetivo dos cuidados 

intensivos é prevenir a deterioração fisiológica enquanto a doença 

subjacente é tratada e resolvida (WEIL; TANG, 2011; MARSHALL et 

al., 2017). 

A terapia intensiva não é apenas uma especialidade clínica, mas 

um sistema de cuidados prestados por uma equipe multiprofissional 

qualificada que inclui médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, 

farmacêuticos, microbiologistas, assistentes sociais, nutricionistas, 

cuidadores espirituais, entre muitos outros (PRINJHA; FIELD; 

ROWAN, 2009; MARSHALL et al., 2017). 

O objetivo da equipe multiprofissional na terapia intensiva é 

garantir a sobrevivência de pacientes através do tratamento das 

disfunções de múltiplos órgãos. Desta forma a maioria dos indivíduos 

que necessitem de suporte ventilatório mecânico invasivo, sedativos e 

analgésicos para reduzir o estresse e o consumo de oxigênio, porem 

essas condutas podem levar a longos períodos de repouso no leito, 

inconsciência e imobilismo (SCHWEICKERT et al., 2009).  

Os principais fatores que definem uma UTI são: espaço físico, 

tecnologia para suporte e monitorização, recursos humanos, serviços de 

cuidados críticos prestados e pesquisa, educação e melhoria da 

qualidade (ADHIKARI et al., 2010; WEIL; WEIL; TANG, 201). A UTI 

é mais do que um local geográfico, embora pressuponha uma área 

dedicada dentro do hospital, onde os pacientes mais doentes podem ser 

gerenciados por uma equipe multidisciplinar especializada.  

À medida que a especialidade de terapia intensiva amadurece, 

seu domínio se expande para incluir atendimento pré-hospitalar e de 

emergência, atendimento de pacientes mais doentes na enfermaria do 

hospital e a reabilitação e acompanhamento de pacientes que receberam 

serviços de terapia intensiva (MARSHALL et al., 2017). 

 

4.2 Escalas de Avaliação da Funcionalidade na UTI 

 

A terapia intensiva encontra-se frente ao enorme desafio de 

manter o sucesso na sobrevivência do paciente sem produzir 

consideráveis sequelas relacionadas à sua hospitalização (PRINJHA; 

FIELD; ROWAN, 2009; MARSHALL et al., 2017). 

A alta incidência de redução na funcionalidade de doentes 

críticos necessita de uma abordagem multidisciplinar, com atenção aos 

processos de reabilitação como caminho para a melhoria dos resultados 

na alta (SCHAAF et al., 2009). 
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 Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2001), a 

funcionalidade é uma denominação que engloba todas as funções e 

estruturas do indivíduo, as atividades que ele é capaz de realizar e a sua 

participação na sociedade.  

O declínio funcional é definido como a perda de habilidades na 

realização das atividades de vida (CORNETTE et al., 2006), controlar 

este declínio faz com que sejam aumentadas as chances de manter as 

habilidades que possibilitam a independência para viver em casa. Isso é 

tão importante quanto a redução da mortalidade em pacientes de alto 

risco para esse evento (ELLIS; LANGHORNE, 2004). O declínio 

funcional não está estritamente relacionado com o problema médico que 

causou a admissão hospitalar e não é automaticamente recuperado 

quando esse problema é solucionado (HOOGERDUIJN et al., 2010). 

Os remanescentes de doença crítica apresentam significativo 

declínio funcional, além de fraqueza muscular e incapacidade física, que 

podem persistir por pelo menos 5 anos após alta da UTI (IWASHYNA 

et al., 2010; HERRIDGE et al., 2011).  A prevalência da FMA-UTI é de 

25 a 40% em pacientes com tempo de VM maior de 48 horas (JONGHE 

et al., 2004; FAN et al., 2014; APPLETON; KINSELLA; QUASIM, 

2015), e ainda maior em pacientes com sepse, cerca de 50%, ou tempo 

prolongado de permanência na UTI (BEREK et al., 1996; TENNILA et 

al., 2000; JONGHE et al., 2002; STEVENS et al., 2007).  

O sistema músculo esquelético é o mais acometido pelo 

imobilismo e as limitações funcionais podem prejudicar as 

transferências, posturas/movimentações no leito, alterações na 

deambulação e acusar dificuldades para a realização das atividades de 

vida diária (KORTEBEIN et al., 2007).  As alterações funcionais podem 

ser decorrentes das complicações inerentes ao tempo de permanência na 

UTI, como a imobilidade e o repouso no leito, gravidade da doença, 

sedação prolongada, hiperglicemia e uso de certas drogas como 

corticosteróides, bloqueadores neuromusculares e depressores do 

sistema nervoso central (BANERJEE; GIRARD; PANDHARIPANDE 

2011; JOLLEY et al., 2016). 

A FMA-UTI em pacientes que estão gravemente doentes 

geralmente se manifesta de duas maneiras: polineuropatia e miopatia 

(JONGHE et al., 2004; BOLTON, 2005). A polineuropatia da doença 

crítica é caracterizada por uma polineuropatia axonal simétrica distal e 

sensorial-motora, que afeta os músculos dos membros e respiratórios, 

bem como os nervos sensoriais e autonômicos (WITT et al., 1991; 

BOLTON, 2005).  
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Já a miopatia da doença crítica é caracterizada por insuficiência 

muscular dos membros adjacentes, e os músculos respiratórios com 

função sensorial retida (BOLTON, 2005). É cada vez mais reconhecido 

que a polineuropatia e miopatia não são necessariamente entidades 

distintas, mas provavelmente são um espectro sobreposto desencadeado 

por uma resposta inflamatória aguda, ocorrendo de forma simultânea 

frequentemente (JOLLEY et al., 2016).  

O diagnóstico da FMA-UTI é dificultado pela ausência de um 

teste de triagem confiável e facilmente obtido em pacientes que estão 

comatosos. A avaliação de testes de eletrofisiologia e a biópsia muscular 

não são empregadas rotineiramente na prática clínica, e o teste de força 

muscular MRC (Medical Research Council) requer que o paciente esteja 

participativo (FRANÇA et al., 2012).  

A mobilização precoce surge então, como uma das opções 

terapêuticas para prevenção ou tratamento da fraqueza adquirida na UTI, 

pois minimiza a perda das habilidades funcionais, com resultados 

favoráveis para a prevenção e o tratamento de desordens 

neuromusculares decorrentes da maior sobrevida dos pacientes e 

permanência prolongada no leito (BAILEY et al., 2007; NEEDHAM et 

al., 2010; MORRIS et al., 2011).  

A utilização da mobilização precoce na prática clínica é viável e 

segura, sendo capaz de promover melhora na capacidade funcional, na 

qualidade de vida, na força muscular periférica e respiratória, além de 

redução do tempo de internação e VM (BAILEY et al., 2007; 

NEEDHAM et al., 2010; MORRIS et al., 2011). 

O desenvolvimento de ferramentas que são capazes de mensurar 

a funcionalidade deu início ao caminho para facilitar tanto a 

comunicação da descrição do paciente quanto a avaliação das 

intervenções e resultados. Na reabilitação de pessoas com doenças 

críticas, apesar da óbvia importância de identificar intervenções para que 

a recuperação possa ser otimizada, ocorreu um desenvolvimento 

incompleto de ferramentas para medir e descrever níveis de 

comprometimento funcional (ELLIOTT et al., 2011). 

O conceito de capacidade funcional refere-se ao constructo que 

indica o nível máximo de funcionalidade que uma pessoa apresenta para 

uma determinada atividade proposta, levando em consideração o 

ambiente em que se encontra (PARRY et al., 2017). Assim a avaliação 

da funcionalidade na UTI se faz necessária para auxiliar na mensuração 

da recuperação do paciente, identificar os pacientes que podem exigir 

intervenções de reabilitação e monitorar a capacidade de resposta a 

intervenção (PARRY et al., 2017). 



41 
 

Recentemente, uma revisão sistemática publicada por Parry e 

colaboradores (2017) identificou 26 instrumentos de medidas 

funcionais. Dentre estes testes funcionais, escalas e escores. Porém, 

apenas 6 instrumentos são específicos para a avaliação funcional das 

pessoas internados em UTI, são elas:  
 Physical Function in Intensive Care Test score (PFIT’S) 

avalia quatro componentes: assistência para sentar e levantar, 

andar no mesmo lugar, cadência e força de flexão de ombros 

e extensão de joelhos com uma pontuação que varia de zero 

(capaz de realizar o teste de força de ombro e joelho com 

pontuação máxima de 2 a 5) até 10 (realizar os testes sem 

nenhuma dificuldade) (DENEHY et al., 2013). O tempo 

médio de aplicação da escala é de dez a quinze minutos 

(PARRY et al, 2017). 

 Chelsea Critical Care Physical Assessment Toll (CPAx) 

instrumento composto por 10 itens que avaliam as seguintes 

categorias: função respiratória, tosse, mobilidade no leito, 

transferência, equilíbrio, deambulação e força muscular 

manual.  A pontuação é dada através de uma escala de 6 

pontos, sendo que a menor pontuação reflete completa 

dependência e a maior total independência disfunções 

(CORNER et al., 2014). O tempo médio de aplicação é de 

dois a dez minutos (PARRY et al., 2017). 

 Functional Status Score for the ICU (FSS-ICU) é uma escala 

ordinal semelhante a MIF, agrupa cinco atividades divididas 

em duas categorias. A categoria pré-deambulação avalia 

tarefas de mobilidade que incluem rolar, transferir-se da 

posição supina para sentada, transferir-se da posição sentada 

para em pé é locomoção. E a categoria locomoção avalia a 

capacidade de sentar-se à beira do leito e caminhar. A 

pontuação mínima é 5 (total dependência) até 35 

(independência) (ZANNI et al., 2010). O tempo médio de 

aplicação é de dez a trinta minutos (PARRY et al., 2017). 

 ICU Mobility Scale (IMS) esta escala possui um único 

domínio dividido em 11 níveis de mobilidade apresentada 

com grau crescente de complexidade, a pontuação variando 

entre 0 e 10, sendo que a pontuação zero expressa uma baixa 

mobilidade (interpretada como o paciente que realiza apenas 

exercícios passivos no leito) e a pontuação 10 expressa uma 

alta mobilidade (interpretada como o paciente que apresenta 

deambulação independente, sem auxílio) (HODGSON et al., 

2014). O tempo médio de aplicação é de menos de um 

minuto (PARRY et al., 2017). 
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 Surgical Intensive Care Unit Optimal Mobilization Score 

(SOMS) é um instrumento que foi desenvolvido para 

pacientes cirúrgicos e consiste em uma escala numérica 

simples que descreve a capacidade de mobilidade do paciente 

em um algoritmo desenvolvido para selecionar o melhor 

nível de atividade. A pontuação varia de zero (nenhuma 

atividade) a 4 (capaz de deambular) (KASOTAKIS et al., 

2012).  O tempo médio de aplicação é de menos de um 

minuto (PARRY et al., 2017). 

 Perme Intensive Care Unit Mobility Score (ESCORE DE 

PERME) é um escore que mede, de forma objetiva, a 

condição de mobilidade do paciente, iniciando com a 

habilidade de responder a comandos e culminando com a 

distância caminhada em dois minutos. Esta escala apresenta 

um escore que varia de 0 a 32 pontos, divididos em 15 itens. 

Nessa escala, uma pontuação elevada indica alta mobilidade 

e menor necessidade de assistência (PERME et al., 2014; 

KAWAGUCHI et al., 2016). O tempo médio de aplicação é 

de quinze a sessenta minutos (PARRY et al., 2017). 

Dos instrumentos supracitados apenas três avaliam 

exclusivamente a mobilidade, e não apresentam nenhum fator que limite 

sua aplicação na prática clínica nacional, sendo elas a FSS-ICU, IMS e o 

Escore de Perme (KAWAGUCHI et al., 2016; PARRY et al., 2017).  

A FSS-ICU permite identificar a necessidade de assistência para 

realizar as atividades de mobilidade, contudo não leva em consideração 

as potenciais barreiras para a mobilização (ZANNI et al., 2010; 

KAWAGUCHI et al., 2016; PARRY et al., 2017).  

O IMS permite apenas identificar o grau de mobilidade da 

pessoa durante o atendimento diário, porém é um instrumento mais 

simples (HODGSON et al., 2014; KAWAGUCHI et al., 2016; PARRY 

et al., 2017).  

Já o Escore de Perme é um instrumento mais elaborado, que 

leva em consideração o nível de consciência do paciente, força 

muscular, potenciais barreiras, além do grau de assistência para realizar 

as atividades de mobilidade (PERME et al., 2014; KAWAGUCHI et al., 

2016; PARRY et al., 2017). 

Considerando as outras escalas, o PFIT’s é uma ótima 

ferramenta para a prescrição de exercícios, pois, se trata de um 

instrumento que, de acordo com os itens avaliados, o paciente precisa 

estar clinicamente estável e com baixa limitação física, esse cenário, em 

algumas UTIs brasileiras esse perfil de pacientes já não estaria mais 
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internado (DENEHY et al., 2013; KAWAGUCHI et al., 2016; PARRY 

et al., 2017). 

Já na CPAX um dos seus domínios avalia a força muscular 

utilizando um dinamômetro manual, infelizmente no Brasil são poucos 

os hospitais que dispõem desse recurso para a prática clínica (CORNER 

et al., 2014; KAWAGUCHI et al., 2016; PARRY et al., 2017). A SOMS 

é um instrumento de avaliação limitado, pois foi produzido para avaliar 

especificamente a população de pacientes cirúrgicos (KASOTAKIS et 

al., 2012; KAWAGUCHI et al., 2016; PARRY et al., 2017).  

Desta forma, considerando as características particulares de 

cada escala de avaliação funcional para a UTI, optou-se então por 

utilizar o Escore de Perme, com intuito de avaliar a funcionalidades das 

pessoas internadas na UTI, já que este escore é o mais elaborado e se 

encaixa no perfil clinico dos pacientes internados na unidade onde o 

estudo foi realizado. Além de que, ainda encontran-se lacunas na 

literatura referentes a real aplicabidade do Escore de Perme. Portanto 

visa-se encontrar resultados que visem sua utilização na UTI. 

 

4.3 O Escore de Perme na UTI 

 

O Escore de Perme foi desenvolvido pela fisioterapeuta e 

pesquisadora Christiane Perme e colaboradores, no ano de 2014, e foi 

validada trasculturalmente para o uso do português do Brasil por 

Kawaguchi e colaboradores em 2016. Essa ferramenta foi elaborada 

especificamente para aplicação na UTI (PERME et al., 2014; 

KAWAGUCHI et al., 2016). 

O Escore foi desenvolvido para medir o estado de mobilidade 

de um paciente, começando com a capacidade de seguir comandos e 

culminando com a distância percorrida em 2 minutos. A pontuação varia 

de 0 a 32 e reflete o status de mobilidade do paciente em um 

determinado momento no tempo. Essa pontuação é derivada de 15 itens 

agrupados em 7 categorias: estado mental, barreiras de mobilidade 

potenciais, força funcional, mobilidade na cama, transferências, marcha 

e resistência (PERME et al., 2014). 

Uma alta pontuação indica poucas barreiras de mobilidade em 

potencial na UTI e diminui a assistência necessária para as atividades de 

mobilidade. Já, uma baixa pontuação indica mais barreiras potenciais à 

mobilidade na UTI e mais assistência necessária para as atividades de 

mobilidade (PERME et al., 2014). 

 A sequência dos itens da escala foi organizada de forma 

sistemática, abordando a progressão das atividades de mobilidade 
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rotineiramente utilizadas pelos fisioterapeutas na UTI. A versão inicial 

do escore de Perme foi usado repetidamente de maneira informal 

durante vários anos, com várias alterações feitas para resolver problemas 

e melhorar a clareza e aplicabilidade do escore. Para o refinamento e 

validação formal do Escore de Perme, foi solicitado a avaliação de 

médicos intensivistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, 

enfermeiros e um estatístico (PERME et al., 2014).  

 As categorias foram projetadas para refletir as deficiências de 

mobilidade dos pacientes na UTI, que pode derivar de uma variedade de 

fatores, incluindo, mas não se limitando a gravidade da doença crítica, 

estado mental, equipamentos especificamente relacionados aos cuidados 

da UTI, e déficits neuromusculares (PERME et al., 2014).  

Os itens incluídos na primeira categoria “estado mental” são 

níveis variáveis de excitação e capacidade de seguir comandos, que 

refletem a capacidade do paciente de participar atividades planejadas de 

mobilidade. Essa categoria possui como pontuação máxima 3 pontos, e 

avalia o estado de alerta no começo da avaliação, e se o paciente 

consegue seguir 2 entre 3 comandos (PERME et al., 2014; 

KAWAGUCHI et al., 2016).  

Na categoria “potenciais barreiras à mobilidade” é possível 

identificar dor, uso de ventilação mecânica invasiva ou não invasiva, 

dispositivos utilizados rotineiramente na UTI, e infusão contínua de 

fluidos ou medicamentos. Possui como pontuação máxima 4 pontos, é 

avaliado no momento do contato inicial com o paciente ou a qualquer 

momento durante as intervenções de mobilidade. Esta categoria foi 

incluída pois os pacientes podem ser mobilizados mesmo na presença de 

um ou mais dos itens acima; no entanto, é menos provável que ocorra 

mobilidade precoce sob essas circunstâncias (PERME et al, 2014; 

KAWAGUCHI et al., 2016).  

 Já na categoria “força funcional”, é possível identificar se o 

paciente é capaz de mover membros contra a gravidade e se terá a força 

funcional necessária para a progressão da mobilidade. As extremidades 

superior e inferior, bem como os lados direito e esquerdo do corpo, 

foram abordados separadamente para detectar deficiências de força 

individuais nos casos como acidente vascular cerebral ou lesão medular. 

Sendo importante notar que o paciente deve ter aproximadamente 20 

graus de flexão do quadril e 45 graus de flexão do ombro para pontuar 

na categoria. Essa categorria teve como base a escala de Oxford e possui 

pontuação máxima de 4 pontos (PERME et al., 2014; KAWAGUCHI et 

al., 2016). 
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Na categoria “mobilidade no leito”, contempla-se a capacidade 

do paciente de se mover de supino para sentado, e o equilíbrio estático 

uma vez estabelecido a posição sentado à beira do leito. É impressidivel 

que os pacientes tenham controle suficiente de cabeça e tronco para 

progredir para as atividades em pé. Possui pontuação máxima de 6 

pontos (PERME et al., 2014; KAWAGUCHI et al., 2016). 

A categoria “transferências” aborda a capacidade do paciente de 

se transferir da posição sentado para em pé, equilíbrio estático uma vez 

estabelecido a posição em pé  e a transferência do leito para a cadeira, 

cadeira de rodas, ou poltrona reclinável. Possui pontuação máxima de 9 

pontos (PERME et al., 2014; KAWAGUCHI et al., 2016). 

 Na categoria "marcha" é avaliado a capacidade do paciente 

de andar usando dispositivos auxiliares, como um andador ou bengala, 

ou sem um dispositivo. Possui pontuação máxima de 3 pontos (PERME 

et al., 2014; KAWAGUCHI et al., 2016). 

 Finalizando com a categoria “resistência”, que avalia a 

distância percorrida em 2 minutos. Mede a capacidade funcional, 

abordando o distância total percorrida após caminhar por 2 minutos, 

incluindo a sessão ou períodos de descanso em pé, com ou sem 

dispositivo de auxílio, e independentemente do nível de assistência 

necessário. Possui pontuação máxima de 3 pontos (PERME et al., 2014; 

KAWAGUCHI et al., 2016). 

No artigo de validação do Escore de Perme, foi constatado que 

essa ferramenta é indicativo do desempenho funcional do paciente 

internado na UTI, particularmente da capacidade de se mover em 

determinado espaço de tempo. Sugere também que os resultados 

encontrados são de alta confiabilidade para o uso clínico (PERME et al., 

2014).  

Achados estes semelhantes com os do estudo de Nawa e 

colaboradores (2014), que também concluíram que o Escore de Perme é 

um instrumento pertinente, fidedigno, representativo, que é capaz de 

mensurar o status de mobilidade, evidenciar os progressos e assim 

estipular melhores medidas de acordo com a funcionalidade avaliada. 

No estudo de Kawaguchi e colaboradores (2016) no qual foi 

realizado a tradução a e validação do Escore de Perme para o português 

do Brasil, e, foi encontrado após aplicação da escala por dois 

avaliadores distintos, excelente concordância entre ambos, com mínima 

variação entre os avaliadores, caracterizando alto grau de confiabilidade 

e correlação positiva.  

Na tradução para a língua alemã, o Escore de Perme, apresentou 

um alto grau de confiabilidade interexaminadores entre fisioterapeutas e 
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enfermeiros. Concluindo que o escore é uma ferramenta prática que 

pode ser usada por esses profissionais para avalir a mobilidade de 

pacientes internados em UTIs (NYDAHL et al., 2014).  
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5. METODOLOGIA 

 

O presente capítulo destina-se à descrição do método 

empregado neste estudo, objetivando enfatizar a forma como a pesquisa 

foi realizada e discorrer sobre os motivos que levaram à definição da 

estratégia metodológica adotada. 

 

5.1 Delineamento do estudo 

  

Trata-se de um estudo de abordagem quantitativa, de 

delineamento transversal, do tipo descritivo. 

Os modelos transversais envolvem a coleta de dados em 

determinado ponto temporal, todos os fenômenos estudados são 

contemplados durante um período de coleta de dados. Esses modelos 

mostram‑se especialmente apropriados para descrever o estado de 

fenômenos ou relações entre fenômenos em um ponto fixo (POLIT; 

BECK, 2011). 

A pesquisa descritiva sempre começa com um fenômeno de 

interesse, a descritiva observa e descreve esse fenômeno, já a 

exploratória investiga sua natureza, o modo como se manifesta e outros 

fatores relacionados, inclusive fatores que talvez sejam sua causa 

(POLIT; BECK, 2011). 

 

5.2 Local do Estudo 

 

Este estudo foi realizado na UTI adulto do Hospital Municipal 

Ruth Cardoso, localizado no município de Balneário Camboriú em 

Santa Catarina.  Esta unidade conta com 10 leitos ativos, e atende 

pacientes de especialidades clínicas e cirúrgicas. A unidade em questão 

só atente usuários do SUS. 

A equipe de saúde é formada por assistente social, enfermeiros, 

técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogo, médicos, 

nutricionista, psicólogo, e solicita consultoria das mais diversas áreas do 

conhecimento para prestar assistência qualificada, individualizada e 

contínua aos pacientes. 

A equipe de enfermagem é composta por 25 profissionais, 

destes 05 são enfermeiros e 20 técnicos de enfermagem. Nos turnos 

matutino e vespertino, encontra-se 01 enfermeiro assistencial e 05 

técnicos de enfermagem, por turno, estes realizando a carga horária de 

06 horas/dia, com um plantão de 12 horas no final de semana, já a 

equipe de enfermagem noturna se divide em plantões de 12/36 horas, e 
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conta com 01 enfermeiro assistencial e 05 técnicos de enfermagem, por 

noite. A presença do coordenador de enfermagem ocorre no período 

matutino e vespertino. 

  A equipe de fisioterapia conta com 04 profissionais que se 

dividem em turnos de 06 horas/dia, com presença na UTI de 18 

horas/dia. 

A equipe médica é formada por 10 médicos sendo que 03 

possuem especialização em terapia intensiva, estes profissionais se 

dividem em 03 turnos sendo que no período matutino para a realização 

da rotina diária, onde são definidos os planos terapêuticos para os 

pacientes nas próximas 24 horas através da visita multiprofissional, 

permanecem 02 médicos no período vespertino permanece 01 médico, e 

no noturno, fazendo 12 horas, outro. 

A equipe de enfermagem, fisioterapia e médica, são exclusivas 

da UTI, os demais profissionais, participam da visita multiprofissional 

que ocorre de segunda à sexta feira, às 10 horas/dia. Quando há 

necessidade de uma avaliação fora das rotinas das visitas 

multidisciplinares, os profissionais são solicitados (HMRC, 2018).  

 

5.3 População 

 

Participaram deste estudo todas as pessoas que internaram na 

UTI adulto do referido Hospital no período de fevereiro a julho de 2018. 

Isso após a formalização da concordância em participar do estudo por 

meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(APÊNDICE A) e, quando estes não possuíam condições de consentir a 

pesquisa, foi solicitado ao familiar responsável (APÊNDICE B). 

  

5.4 Critérios de Elegibilidade dos Participantes do Estudo 

 

Critérios de Inclusão: foram incluídos neste estudo pessoas que 

internaram na UTI adulto no período da coleta dos dados que possuíam 

idade ≥ 18 anos de ambos os sexos. 

Critérios de exclusão: foram excluídas as pessoas que foram 

transferidas para outras UTIs e as que permaneceram por menos de 24 

horas internadas na UTI.  

 

5.5 Variáveis do Estudo 

  

       A classificação estatística das variáveis são descritas no quadro 1. 
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Quadro 1: Classificação estatística das variáveis utilizadas no estudo 

“Avaliação da funcionalidade na UTI a partir do Escore de Perme”. 

Florianópolis-SC, Brasil, 2018. 

 

VARIÁVE

L 

DESCRIÇÃO TIPO 

Sexo Diferença biológica masculino e feminino Qualitativ

a nominal 

Idade Número de anos completos a partir da data 

de nascimento 

Quantitati

va 

discreta 

Diagnóstico Nominação dada ao principal problema 

detectado. Está dividido em clínico ou 

cirúrgico  

Clínico: respiratório, renal, neurológico, 

reumatológico, hepático e cardíaco.  

Cirúrgico: gastroenterológico, hepático, 

cardíaco, respiratório, traumatológico e 

neurológico.  

Qualitativ

a nominal 

Escore de 

gravidade 

Foi utilizado o Escore de SAPS 3. 

Índice de prognóstico de pacientes 

gravemente enfermos. Calculado com base 

nos dados fisiológicos das primeiras 24 

horas da internação na UTI, respeitando os 

critérios estabelecidos por Moreno et al 

(2005). Foi utilizado a calculadora online:  

<http://www.rccc.eu/ppc/indicadores/saps3.h

tml#&ui-state=dialog> desenvolvida pelos 

pesquisadores, afim de permitir a veracidade 

do cálculo. 

Quantitati

va 

discreta 

Comorbida

des 

Nominação dada aos problemas adjuvantes 

e/ou associados. Foram consideradas:  

hipertensão arterial sistêmica, diabetes, 

insuficiência renal crônica, cardiopatias, 

pneumopatias, neurológicas, obesidade e 

outras.  

Qualitativ

a nominal 

Ventilação 

Mecânica 

Uso ou não de suporte ventilatório e tempo 

de permanência  

Qualitativ

a nominal 

Drogas 

Vasoativas 

Uso ou não de substâncias que apresentam 

efeitos vasculares periféricos, pulmonares ou 

Qualitativ

a nominal 

http://www.rccc.eu/ppc/indicadores/saps3.html#&ui-state=dialog
http://www.rccc.eu/ppc/indicadores/saps3.html#&ui-state=dialog
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cardíacos. 

Sedativos Uso ou não de drogas que suprimam o nível 

de consciência.  

Qualitativ

a nominal 

Destino Destino do participante após a saída da UTI Qualitativ

a nominal 

Aspectos 

funcionais 

da 

mobilidade 

prévia a 

UTI 

Foram classificados como: independência 

completa, independência moderada do tipo I 

(deambula com alguma dificuldade, porém 

sem dispositivo auxiliar), independência 

moderada do tipo II (necessidade de 

dispositivo auxiliar para a deambulação), e 

dependente (participante acamado). 

Construída pela pesquisadora, se baseando 

na escala de MIF 

Qualitativ

a ordinal 

Escore de 

Perme 

Escore de Perme: reflete o status de 

mobilidade do paciente em um momento 

específico, a partir de diversas categorias.  

Quantitati

va 

discreta 

 

5.6 Percurso Metodológico 

 

O fluxograma da coleta de dados está especificado na figura 1. 

A coleta dos dados foi realizada diariamente por uma das pesquisadoras, 

no período diurno. Só foi aplicado o instrumento de coleta (APÊNCIDE 

C), após a formalização e concordância do participante consentindo a 

pesquisa através do TCLE (APÊNCIDE A) ou quando este não possuía 

condições de consentir a pesquisa foi solicitado o consentimento ao 

familiar responsável (APÊNDICE B). Foi considerado a não condição 

de assinar o TCLE os participantes que estavam sob efeito de sedação e 

intubação orotraqueal.  

Após a formalização da participação da pesquisa, era aplicado o 

instrumento (APENDICE C), a primeira avaliação do participante 

internado na UTI se deu em até 24 horas da internação, neste momento 

foram preenchidos os dados referentes a sexo, idade, diagnóstico, 

comorbidades, escore de SAPS 3 (calculado pelo médico plantonista do 

turno), se estava fazendo uso de ventilação mecânica invasiva ou não, se 

estava fazendo uso de drogas vasoativas e sedativos. Neste momento 

também era aplicado o Escore de Perme, respeitando a estabilidade 

hemodinâmica do participante para a realização das ações propostas 

pelo escore.  Foram coletados dados referentes a mobilidade dos 

participantes previamente a internação na UTI, estes divididos como: 



51 
 

independência completa, independência moderada do tipo I, 

independência moderada do tipo II, e dependente.  

A segunda aplicação do Escore de Perme se deu no dia da alta. 

Foi realizado o acompanhamento dos participantes da pesquisa até a 

alta/óbito/transferência hospitalar.  

 

Figura 1: Fluxograma da coleta dos dados do estudo “Avaliação da 

funcionalidade na UTI a partir do Escore de Perme”. Florianópolis-SC, 

Brasil, 2018. 
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5.7 Análise dos Dados 

 

A análise dos dados foi realizada com auxílio do programa 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), em sua versão 20.0 

para Windows. Para a análise dos dados foram realizados: teste não 

paramétrico de Kruskal-Wallis, para testar a variância entre os grupos 

analisados; teste Qui-quadrado, para analisar a associação e a 

dependência entre as variáveis analisadas; e a correlação de Spearman, 

que avalia a intensidade de relação entre duas variáveis. Também, foi 

realizada a estatística descritiva dos dados da pesquisa, sendo 

apresentados em médias, desvios padrão, medianas, quartis e 

frequências absolutas e relativas (FIELD, 2009; POLIT; BECK, 2011). 

Para a análise foi utilizado o SPSS Statistics® que é um software 

estatístico usado para solucionar uma ampla variedade de problemas de 

pesquisas, pois este oferece um amplo conjunto de recursos, incluindo 

análise ad hoc, teste de hipótese e relatórios, facilitando o gerenciamento 

de dados, a seleção e a execução de análises e o compartilhamento de 

seus resultados (FIELD, 2009). 

A consolidação e análise dos dados proporcionou o 

entendimento sobre a utilização do escore de Perme na UTI. 

 

5.8 Considerações Éticas 

 

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas 

com Seres Humanos da Universidade do Vale do Itajaí (ANEXO A), 

sob nº 2.229.726, CAAE n° 71329717.8.0000.0120. Os pacientes ou 

responsáveis legais assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (APÊNDICE A ou B).   

Sua execução ocorreu de acordo com a Resolução 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde - MS, que regulamenta a pesquisa com 

seres humanos. Foram esclarecidos a todos os integrantes do estudo os 

aspectos éticos e a liberdade de participar, ou retirar-se no decorrer da 

pesquisa, bem como, foi explicado que o uso dos dados adquiridos será 

apenas para fins exclusivos desta pesquisa, sem nenhuma repercussão na 

vida dos participantes da mesma.  

A pesquisadora que aplicou o instrumento de coleta de dados 

recebeu treinamento sobre os princípios da ética na pesquisa, incluindo a 

garantia da privacidade dos sujeitos e da confidencialidade dos dados 

obtidos.  
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Cabe salientar que neste estudo inexiste conflito de interesses, 

sejam esses “verdadeiros (factual) ou potenciais (possível), financeiros 

ou de quaisquer naturezas” (WAME, 2009). 
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6. RESULTADOS 

 

Os resultados são apresentados na forma de dois manuscritos 

conforme Normativa 10/PEN/2011 que regulamenta a apresentação dos 

trabalhos de conclusão dos cursos de Mestrado e Doutorado no 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal 

de Santa Catarina (UFSC).  

O primeiro manuscrito aborda a proposta da pesquisa e analisa 

os desfechos alta ou óbito, a partir do escore de Perme, frente a idade, 

sexo, escore de gravidade, motivo de internação, comorbidades, tempo 

de permanência na UTI e hospitalar, das pessoas internadas na UTI.  

O segundo manuscrito tem o objetivo de comparar a 

mobilização prévia, escore de Perme inicial e final, associadas ao tempo 

de ventilação mecânica e ao desfecho alta ou óbito, das pessoas 

internadas na UTI. 
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6.1 MANUSCRITO I -  ESCORE DE PERME: ANÁLISE DOS 

DESFECHOS CLÍNICOS NA UTI. 

  

ESCORE DE PERME: ANÁLISE DOS DESFECHOS CLÍNICOS 

NA UTI. 

 

PERME SCORE: ANALYSIS OF CLINICAL DESTROYS IN 

ICU. 

 

ESCORE DE PERME: ANÁLISIS DE LOS DESFECHOS 

CLÍNICOS EN LA UTI. 
 

Resumo 

Objetivo: analisar os desfechos clínicos alta ou óbito, a partir do escore 

de Perme, frente a idade, sexo, escore de gravidade, motivo de 

internação, comorbidades, tempo de permanência na UTI e hospitalar, 

das pessoas internadas na UTI. Método: estudo quantitativo, 

transversal, do tipo descritivo, realizado em uma UTI adulto do litoral 

centro-norte Catarinense, no período de fevereiro a julho de 2018. 

Foram incluídos neste estudo pessoas que internarem na UTI adulto no 

período da coleta dos dados que possuíam idade ≥ 18 anos de ambos os 

sexos; e foram excluídas as pessoas que permaneceram por menos de 24 

horas internadas na UTI, e os que foram transferidos para outras UTIs. 

A avaliação do participante internado na UTI se deu em até 24 horas da 

internação na UTI, onde foi realizado a aplicação do instrumento de 

coleta, e o participante foi acompanhado até o seu desfecho final 

alta/óbito/transferência hospitalar. Resultados: foi encontrado 

significância estatística quando relacionados o escore de perme com o 

escore de SAPS 3 (p < 0,0001), e, o escore de Perme com o tempo de 

internação na UTI (p < 0,0001). Conclusão: uma pontuação baixa no 

escore de Perme, aliados a pontuação alta no escore de SAPS 3, 

utilização de DVA e sedação esteve associado ao desfecho óbito, bem 

como pontuações altas no escore de Perme, esteve associada ao 

desfecho alta. Pontuações mais baixas no escore de Perme também este 

associado ao um tempo maior de internação na UTI. 

Descritores: Unidade de Terapia Intensiva, avaliação, funcionalidade. 

 

Abstract  

Objective: to analyze the discharge or death clinical outcomes, based on 

the Perme score, in relation to age, sex, severity score, reason for 

hospitalization, comorbidities, length of stay in the ICU and hospital, of 
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people hospitalized in the ICU. Method: a descriptive, cross-sectional, 

quantitative study carried out in an adult ICU on the north-central coast 

of Santa Catarina from February to July 2018. Included in this study 

were people hospitalized in the adult ICU at the time of data collection 

who were aged ≥ 18 years of both sexes; and those who stayed for less 

than 24 hours in the ICU and those who were transferred to other ICUs 

were excluded. The evaluation of the participant in the ICU occurred 

within 24 hours of ICU admission, where the instrument of collection 

was applied, and the participant was followed up until its final 

discharge/death/hospital transfer outcome. Results: Statistical 

significance was found when the perme score was compared with the 

SAPS 3 score (p < 0.0001), and the Perme score with ICU length of stay 

(p < 0.0001). Conclusion: A low score in the Perme score, allied to the 

high score in SAPS 3, use of DVA and sedation was associated with the 

outcome of death, as well as high scores in the Perme score, was 

associated with the discharge outcome. Lower scores on the Perme score 

are also associated with longer ICU stay. 

Descriptors: Intensive Care Unit, evaluation, functionality. 

 

Resumen 

Objetivo: analizar los resultados clínicos altos y óbitos, a partir del 

score de Perme, frente a edad, sexo, puntuación de gravedad, motivo de 

internación, comorbilidades, tiempo de permanencia en la UTI y 

hospital, de las personas internadas en la UTI. Método: Estudio 

cuantitativo, transversal, del tipo descriptivo, realizado en una UTI 

adulto del litoral centro-norte Catarinense, en el período de febrero a 

julio de 2018. Fueron incluidos en este estudio personas que ingresan en 

la UTI adulta en el período de la recolección de los datos que tenían 

edad ≥ 18 años de ambos sexos; y fueron excluidas las personas que 

permanecieron por menos de 24 horas internadas en la UTI, y los que 

fueron transferidos a otras UTIs. La evaluación del participante 

internado en la UTI se dio en hasta 24 horas de la internación en la UTI, 

donde se realizó la aplicación del instrumento de recolección, y el 

participante fue acompañado hasta su desenlace final alta / muerte / 

transferencia hospitalaria. Resultados: se encontró significancia 

estadística cuando se relacionó la puntuación de perme con la 

puntuación de SAPS 3 (p <0,0001), y la puntuación de Perme con el 

tiempo de internación en la UTI (p <0,0001). Conclusión: una 

puntuación baja en la puntuación de Perme, aliados a la puntuación alta 

en la puntuación de SAPS 3, utilización de DVA y sedación estuvo 

asociada al desenlace muerto, así como puntuaciones altas en el score de 
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Perme, estuvo asociada al desenlace alto. Punteaduras más bajas en la 

puntuación de Perme también este asociado a un tiempo mayor de 

internación en la UTI. 

Descriptores: Unidad de Terapia Intensiva, evaluación, funcionalidad. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A Unidade de Terapia Intensiva promove cuidados substanciais 

para pacientes em cuidados críticos, levando em consideração a essência 

do cuidado intensivo e as terapias aplicadas, onde o paciente permanece 

por longos períodos restrito ao leito. Desta forma a mobilização dessas 

pessoas se torna hermética, incitadora e necessita de recursos adicionais, 

incluindo equipamentos e mão de obra qualificada (PHELAN et al., 

2017).   

Vários sistemas podem ser comprometidos devido imobilidade 

do paciente crítico, tais como circulatório, gastrointestinal, 

musculoesquelético, respiratório, tegumentar e urinário, proporcionando 

limitações com consequente perda de inervação e declínio na massa 

muscular (ADLER; MALONE, 2012; FELICIANO et al., 2012).   

Outras complicações relacionadas à imobilidade podem levar a 

alterações de força muscular com perda de 1,3% a 3% diária, sendo 

capaz de chegar até 10% de redução em indivíduos saudáveis, e 

desenvolvimento de anormalidades neuromusculares, além de lesões por 

pressão que podem complicar a trajetória clínica do paciente, levando a 

alterações na capacidade funcional na alta (SILVA et al., 2014) 

O sistema músculo esquelético é o mais acometido pelo 

imobilismo, as limitações funcionais podem prejudicar as transferências, 

posturas, movimento no leito, alterações na deambulação e dificuldade 

para a realização das atividades de vida diária (KORTEBEIN et al., 

2007).  Essas alterações funcionais podem ser decorrentes das 

complicações inerentes ao tempo de permanência na UTI, desde a 

imobilidade e o repouso no leito, gravidade da doença, sedação 

prolongada, hiperglicemia e uso de certas drogas como corticosteroides, 

bloqueadores neuromusculares e depressores do sistema nervoso central 

(BANERJEE; GIRARD; PANDHARIPANDE, 2011; JOLLEY et al., 

2016). 

É fundamental a realização do diagnóstico do estado funcional 

prévio ao internamento em UTI, pois este irá auxiliar no direcionamento 

do plano fisioterapêutico (FRANÇA et al, 2012). Outro aspecto que 

dever ser levado em consideração é avaliação da funcionalidade na UTI, 
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que por muitos anos se deu através de escalas inespecíficas para este 

ambiente (BURTIN et al, 2009; SILVA et al., 2014).  

Considerando esses aspectos, a literatura atual tem se dedicado 

cada vez estudar a temática “status funcional” dos pacientes admitidos 

na UTI devido ao seu impacto no prognóstico após UTI e alta hospitalar 

(PARRY et al., 2015).   

Logo, Perme e colaboradores (2014) desenvolveram um escore 

específico para mensurar a melhora da condição de mobilidade, para 

padronizar a avaliação dos pacientes internados na UTI.  O Escore de 

Perme é uma escala que mede, de forma objetiva, a condição de 

mobilidade do paciente internado na UTI, iniciando com a habilidade de 

responder a comandos e culminando com a distância caminhada em dois 

minutos.  

Essa escala de mobilidade apresenta um escore que varia de 0 a 

32 pontos divididos em 15 itens, agrupados em sete categorias: estado 

mental, potenciais barreiras a mobilidade, força funcional, mobilidade 

no leito, transferências, dispositivos de auxílio para deambulação e 

medidas de resistência (PERME et al., 2014). 

No Escore de Perme, uma pontuação elevada indica alta mobili-

dade e menor necessidade de assistência. Inversamente, uma baixa 

pontuação indica baixa mobilidade e maior necessidade de assistência 

(KAWAGUCHI et al., 2016). 

Tendo em vista a complexidade de todo aparato tecnológico que 

os pacientes de UTI estão envolvidos, e toda a limitação da mobilidade, 

mensurar a capacidade funcional do indivíduo através de uma escala 

específica para UTI é essencial, já que busca preservar a independência 

desses, trazendo benefícios que influenciam na qualidade de vida após a 

alta (PERME et al., 2014).  

Diante disso questiona-se: existe relação entre o resultado do 

escore de Perme e o desfecho das pessoas internadas na UTI?  

Assim, este artigo tem como objetivo analisar os desfechos alta 

ou óbito, a partir do escore de Perme, frente a idade, sexo, escore de 

gravidade, motivo de internação, comorbidades, tempo de permanência 

na UTI e hospitalar, das pessoas internadas na UTI. 

 

MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo quantitativo, com delineamento 

transversal, do tipo descritivo, realizado em uma UTI adulto do litoral 

centro-norte catarinense, no período de fevereiro a julho de 2018. Esta 
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unidade em questão atende usuários do Sistema Único de Saúde e possui 

10 leitos de internação de perfil de pacientes clínicos e cirúrgicos. 

A equipe de saúde é formada por assistente social (1), 

enfermeiros (5), técnicos de enfermagem (20), fisioterapeutas (4), 

fonoaudiólogo (1), médicos (10), nutricionista (1), psicólogo (1), e 

solicita consultoria das mais diversas áreas do conhecimento para 

prestar assistência qualificada, individualizada e contínua aos pacientes.  

A equipe de enfermagem, fisioterapia e médica, são exclusivas 

da UTI. Já os demais profissionais envolvidos participam da visita 

multiprofissional que ocorre de segunda à sexta-feira, às 10 horas. 

Quando há necessidade de uma avaliação fora das rotinas das visitas 

multidisciplinares, os profissionais são solicitados (HMRC, 2018).  

A população estudada foi formada por pessoas que internaram 

na UTI adulto no período de fevereiro a julho de 2018. Foram incluídos 

neste estudo pessoas que internaram na UTI adulto no período da coleta 

dos dados que possuíam idade ≥ 18 anos de ambos os sexos, que 

aceitaram participar do estudo assinando o termo de consentimento livre 

e esclarecido. E foram excluídas as pessoas que foram transferidos para 

outras UTIs, e as pessoas que permaneceram internadas por menos de 24 

horas na UTI.  

Para a coleta dos dados foi utilizada uma ficha elaborada pelas 

autoras, que continha informações relevantes para este estudo, a fim de 

facilitar a organização dos dados.   

Após a formalização da participação da pesquisa era iniciado a 

coleta, onde a avaliação do participante internado na UTI se deu em até 

24 horas da internação. Neste momento foram preenchidos os dados 

referentes a sexo, idade, diagnóstico, comorbidades, escore de SAPS 3 

(calculado pelo médico plantonista do turno), se estava fazendo uso de 

ventilação mecânica invasiva ou não, se estava fazendo uso de drogas 

vasoativas e sedativos.  

Neste instante também era aplicado o Escore de Perme, que 

possui uma pontuação que varia de 0 a 32 e reflete o status de 

mobilidade do paciente em um determinado momento no tempo. Essa 

pontuação é derivada de 15 itens agrupados em 7 categorias (PERME et 

al., 2014):  
 Estado mental: avalia o estado de alerta no começo da avaliação, e 

se o paciente consegue seguir 2 entre 3 comandos.  Possui 

pontuação máxima de 3 pontos. 

 Potencias barreiras de mobilidade: é possivel identificar dor, uso 

de ventilação mecânica invasiva ou não invasiva, dispositivos 
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utilizados rotineiramente na UTI, e infusão contínua de fluidos ou 

medicamentos. Possui como pontuação máxima 4 pontos. 

 Força funcional: identidica se o paciente é capaz de mover 

membros contra a gravidade e se terá a força funcional necessária 

para a progressão da mobilidade. As extremidades superior e 

inferior, bem como os lados direito e esquerdo do corpo. O 

paciente deve ter aproximadamente 20 graus de flexão do quadril 

e 45 graus de flexão do ombro para pontuar na categoria. Possui 

pontuação máxima de 4 pontos. 

 Mobilidade no leito: contempla a capacidade do paciente de se 

mover de supino para sentado, e o equilíbrio estático uma vez 

estabelecida a posição sentado à beira do leito. Possui pontuação 

máxima de 6 pontos 

 Transferências: aborda a capacidade do paciente de se transferir 

da posição sentado para em pé, o equilíbrio estático uma vez 

estabelecida a posição em pé e a transferência do leito para a 

cadeira, cadeira de rodas, ou poltrona reclinável. Possui 

pontuação máxima de 9 pontos.   

 Marcha: avalia a capacidade do paciente de andar usando 

dispositivos auxiliares, como um andador ou bengala, ou sem um 

dispositivo. Possui pontuação máxima de 3 pontos. 

 Resistência: avalia a distância percorrida em 2 minutos. Mede a 

capacidade funcional, abordando o distância total percorrida após 

caminhar por 2 minutos, incluindo a sessão ou períodos de 

descanso em pé, com ou sem dispositivo de auxílio, e 

independentemente do nível de assistência necessário. Possui 

pontuação máxima de 3 pontos 

 

O participante foi acompanhado até o desfecho 

alta/óbito/transferência hospitalar.  

Os dados foram tabulados no Programa Excel® 2010 e 

posteriormente exportados para análise no programa estatístico SPSS®- 

Statistical Package for Social Sciences - versão 20.0 para Windows.  

O tratamento estatístico descritivo foi realizado mediante 

frequência simples, porcentagens, média e desvio padrão. Para a análise 

estatística dos dados foram realizados: teste não paramétrico de Kruskal-

Wallis, teste Qui-quadrado, e a correlação de Spearman. Foi utilizado 

também o teste não paramétrico de Mann-Whitiney.  

 

Aspectos Éticos 

 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas 

com Seres Humanos da Universidade do Vale do Itajaí, sob nº 
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2.229.726, CAAE n° 71329717.8.0000.0120. Os pacientes ou 

responsáveis legais assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, no cumprimento da Resolução nº 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde, que regulamenta pesquisas envolvendo seres 

humanos no Brasil.  

 

RESULTADOS 

 

A população total foi composta por 309 pessoas admitidas na 

UTI adulto no período de fevereiro a julho de 2018. Entretanto 295 

foram elegíveis para o estudo, sendo que 06 participantes foram 

excluídos por permanecer menos de 24 horas internados na UTI e 01 

participante foi excluído por transferência. Assim a amostra deste estudo 

contou com 288 pessoas (Figura 1.) 

 

Figura 1: Fluxograma de inclusão dos participantes no estudo. 

Florianópolis-SC, Brasil, 2018. 

                                      

 

309 pessoas

Internadas na UTI

14 pessoas

Inelegiveis para o Estudo

- 12 pessoas com idade
menor que 18 anos.

- 02 pessoas não assinaram
o TCLE.

295 pessoas 

Elegiveis para o estudo

08 pessoas 

Critérios de Exclusão

- 01 participante por
tranferência

- 06 participantes por tempo
menor que 24 horas de
internação na UTI

288 pessoas

Incluídas no Estudo
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Na Tabela 1, encontra-se a caracterização clínica das pessoas 

avaliadas neste estudo. A idade média foi de 54,91 ± 19,7 anos. 

Podemos verificar que mais da metade (n = 180; 62,5%) da amostra 

pertencia ao sexo masculino. O valor médio do escore de SAPS 3 foi de 

62,42 ± 17,63 pontos. Com a pontuação do Escore de Perme inicial 

médio de 4,48 ± 7,17.  

Do total de pessoas internadas, 73,3% foram por aspectos 

clínicos, sendo 34% afecções neurológicas, seguido de 26,7% 

complicações respiratórias, 15% de causas cardiológicas, 8,7% 

disfunções renal, e 1% por complicações hepáticas. A circunstância 

cirúrgica mais prevalente foi 13,5% por pós operatórios 

gastroenterológicos. Outros motivos complementares não chegaram a 

obter dados expressivos que mereçam citação. 

A necessidade de ventilação mecânica esteve presente em 

63,9%. A presença do uso de droga vasoativa ocorreu em 60,4% (n = 

174) e a utilização de sedação foi de 57,6% nos participantes. O tempo 

médio de dias internação na UTI foi de 5,76 dias, e o tempo médio de 

internação hospitalar de 11,2 dias.  
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Tabela 1 - Caracterização da amostra (N = 288)a. Florianópolis-SC, 

Brasil, 2018. 

 

CARACTERÍSTICAS RESULTADOS 

Idade, anosb  54,91 ± 19,7 

Sexo  

   Feminino 108 (37,5) 

   Masculino 180 (62,5) 

SAPS3b 62,42 ± 17,63 

Escore de Perme inicialb 4,48 ± 7,17 

Motivo da Internação  

   Clínico 211 (73,3) 

        Respiratório 77 (26,7) 

        Renal 22 (8,7) 

        Neurológico 98 (34,0) 

        Hepático 3 (1,0) 

        Cardiológico 15 (5,2) 

  Cirúrgico 77 (26,7) 

        Gastroenterológico 39 ( 13,5) 

        Hepático 3 (1,0) 

        Neurológico 3 (1,0) 

        Respiratório 2 (0,7) 

        Trauma 23 (8,0) 

Uso de Droga vasoativa 174 (60,4) 

Uso de sedação 166 (57,6) 

Ventilação mecânica 184 ( 63,9) 

Tempo de UTI, diasc 5,76 [4] 

Tempo de Hospital, diasc 11,2  [9] 

SAPS 3: Simplified Acute Physiology Score 3. aValores expressos em n 

(%), exceto onde indicado. bValor expresso em média ± DP. c Valores 

expressos em mediana [intervalo interquartil]. 

 

Na Tabela 2 é demonstrado os dados referentes a associação dos 

desfechos alta/óbito. Quando comparados a idade e o sexo entre os 

grupos não houve diferença significativa. O valor de pontuação do 

escore de SAPS 3 no desfecho óbito foi mais elevado (73 ± 13,85) 

quando comparado ao desfecho alta (54,43 ± 15,58), bem como a 

utilização de droga vasoativa (89,91%) e sedação (87,39%). A 

pontuação inicial do Escore de Perme foi menor no desfecho óbito (0,57 

± 1,98) quando comparado com a alta (7,27 ± 8,16). Não houve 

diferença significativa entre os desfechos quanto ao tempo de internação 
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na UTI, já o tempo de internação hospitalar foi significantemente maior 

no grupo alta.  

Os resultados primários encontrados neste estudo demonstram 

que pontuação mais elevada no escore de SAPS 3, pontuação baixa no 

escore de Perme, uso de DVA e sedação estiveram associados ao 

desfecho óbito na UTI.  

 

Tabela 2 -  Associação do Desfecho Alta/Óbito. Florianópolis-SC, 

Brasil, 2018. 

 

 ALTA 

(N=168; 

58,3%) 

ÓBITO 

(N = 119; 

41,3%) 

 

p 

Idade, anosb 54,22 ± 20,74 55,6 ± 18,03 0,754¥ 

SAPS3b 54,43 ±15,58 73,45 ± 13,85 < 0,0001¥ 

Sexoa    

   Feminino 68 (40,47) 40 (33,6) 0,237 £ 

   Masculino 100 (59,52) 79 (66,38) 

Drogas Vasoativasa 66 (39,28) 107 (89,91) <0,0001 £ 

Sedaçãoa 61 (36,6) 104 (87,39) <0,0001£ 

Tempo de UTI, 

diasb 

5,66 ± 4,88 5,94 ± 6,16 0,435 ¥ 

Tempo Hospital, 

diasb 

13,71 ± 7,44 7,74 ± 9,09 < 0,0001¥ 

Perme inicialb 7,27 ± 8,16 0,57 ± 1,98 < 0,0001¥ 

SAPS3: Simplified Acute Physiology Score 3. aValores expressos em n 

(%), bValores expresso em média ± DP. ¥ teste U de Mann-Whitney. £ 

teste qui-quadrado. 

 

Na tabela 3 são expressados a pontuação inicial do Escore de 

Perme comparando com a caracterização da amostra. Quando 

correlacionados o escore de Perme inicial com a idade (p = 0,671) e o 

sexo (p = 0,160), não houve relação significativa. Já quando 

correlacionado com o escore de SAPS 3 (p < 0,0001), apresentou 

significância estatística, o que nos afirma que se o escore de SAPS 3 

aumenta, o escore de Perme Inicial diminui.  

Já quando correlacionado o Escore de Perme inicial ao tempo 

de UTI (p < 0,0001), apresentou uma relação negativa e muito fraca (-

0,269), portanto, deve ser desprezada. Quando comparados o motivo da 

internação clínico versus cirúrgica, o valor do escore de Perme inicial 

foi mais baixo no grupo clínico. Não houve resultado significante da 
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relação entre as comorbidades com o escore de Perme inicial 

(hipertensão arterial sistêmica p = 0,183; diabetes mellitus p = 0,83; 

insuficiência renal crônica p = 0,463; cardíaca p = 0,092; respiratória p 

= 0,173; neurológica p = 0,955 e obesidade p = 0,362). 

Os resultados secundários mostraram que pacientes que 

obtiveram pontuação baixa de Perme inicial apresentaram um alto valor 

no escore de SAPS 3, bem como, pessoas com motivo de internação 

clínica demostraram um valor de Perme inicial menor quando 

comparados com os de motivo de internação cirúrgica. Um valor baixo 

de Perme inicial também esteve associado ao maior tempo de internação 

na UTI. 

 

Tabela 3 - Escore de Perme Inicial associado a caracterização da 

amostra. Florianópolis-SC, Brasil, 2018. 

 ESCORE DE PERME 

INICIAL 

 

P 

Idade 54,9 ±19,7 0,671 

SAPS 3 62,42±17,63 <0,0001 

Motivo da Internação   

   Clínico 4,15±7,30 < 0,012¥ 

   Cirúrgico 5,44±6,75 

Tempo de UTI (dias) 5,76 <0,0001 
b Valores expresso em média ± DP.   Teste de correlação de Spearmann. 
¥ Teste U de Mann-Whitiney. 

 

DISCUSSÃO 

 

Estudos brasileiros vêm confirmando que mais de 50% das 

pessoas internadas nas UTIS são do sexo masculino (GOMES et al., 

2011; FAVARIN; CAMPONOGARA, 2012), com faixas etárias entre 

50 e 75 anos (CALDEIRA et al., 2010; GOMES et al., 2011).  

Na população avaliada por este estudo, a taxa de mortalidade 

foi substancialmente maior, isso é justificável pelo alto valor do escore 

de SAPS 3. Neste quesito, dados similares também foram encontrados 

em outros estudos (SILVA et al., 2017; KAWAGUCHI et al., 2017).   

Em consequência da escassez de dados na literatura que 

correlacionem o Escore de Perme com as variáveis aplicadas no presente 

estudo, a discussão deste trabalho foi baseada em estudos que utilizaram 

outras escalas funcionais. 
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Quando comparados o desfecho alta/óbito, a partir do escore de 

Perme das pessoas internadas na UTI, foi possível concluir que pessoas 

que tem um alto valor no escore de SAPS 3 e baixo valor no escore de 

Perme, que utilizaram DVA e sedação, evoluíram mais para o desfecho 

óbito na UTI, bem como, pessoas com valores mais baixos no escore de 

SAPS 3 e pontuações mais elevadas no escore de Perme, tiveram uma 

tendência maior a alta da UTI. 

Em relação a mortalidade, no estudo realizado por Sorares e 

colaboradores (2010) a ausência do fator “sair do leito” foi associada a 

uma maior chance de ocorrência do desfecho óbito, achados que tiveram 

influência da idade e gravidade dos pacientes estudados. 

Vários fatores relacionados ao suporte de vida de pacientes 

gravemente enfermos podem estar relacionados com a 

polineuromiopatia do doente crítico crônico, como sedação prolongada, 

bloqueadores neuromusculares nos pacientes em ventilação mecânica, 

uso de corticosteroide além do tempo de ventilação mecânica, 

imobilidade prolongada e catabolismo muscular que contribuem para a 

perda de massa muscular e fraqueza muscular adquirida na UTI 

(SOARES et al., 2010; ADLER; MALONE, 2012). 

Na medida com que a medicina intensiva avança e mortalidade 

em geral diminui, fazendo com que muitas pessoas remanescentes das 

internações prolongadas nas UTI apresentem morbidades relatadas em 

até 5 anos após a alta, como fraqueza severa, déficit de autocuidado, 

dificuldades para deambular, baixa qualidade de vida, reinternação 

hospitalar, até a morte (HERRIDGE et al., 2011; MORRIS et al., 2011). 

Dentro da UTI, a reabilitação física geralmente gira em torno da 

mobilização precoce, abrangendo uma hierarquia de atividades cada vez 

mais funcionais, (HODGSON et al., 2014).  

O manejo enfatiza a progressão em direção aos níveis de 

desempenho funcional necessários para agilizar a alta hospitalar, que 

pode ser aprimorada pela terapia multidisciplinar coordenada (NICE, 

2009) e pela realização da fisioterapia motora. Após a alta hospitalar, a 

reabilitação física tem sido caracterizada pelo fornecimento de 

programas de reabilitação de exercícios domiciliares ou hospitalares, 

incluindo força combinada, componentes cardiovasculares e funcionais 

(CONNOLLY et al., 2016). Para muitos pacientes, alta hospitalar é o 

início de um caminho incerto para a recuperação caracterizada pelos 

problemas relacionados à fraqueza muscular, dificuldades físicas, 

ansiedade, depressão e para alguns a perda de funções mentais (NICE, 

2009).  
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O crescente interesse em reabilitação física para pacientes com 

doença crítica levou a um aumento exponencial no volume de dados 

publicados investigando a eficácia das intervenções nos últimos anos.  

Apesar do conhecimento dos efeitos deletérios do repouso no 

leito em múltiplos sistemas corporais (HARPER; LYLES, 1988; 

BLOOMFIELD, 1997; BROWER, 2009;  BERGOUIGNAN et al., 

2011), a UTI acaba sendo um ambiente complicado e difícil para 

mobilizar os pacientes gravemente doentes. Há a presença de vários 

cateteres e monitores de sustentação da vida, uso de sedação com o 

intuito de reduzir o gasto energético, distúrbios do sono, desequilíbrio 

eletrolítico e estado hemodinâmico tênue, que são fatores que limitam a 

mobilização contribuindo para que o paciente permaneça por um certo 

período em repouso (HOPKINS; SPUHLER; THOMSEN, 2007; 

MORRIS et al., 2008; CONCEIÇÃO et al., 2017) 

A fraqueza muscular adquirida na UTI é consequência 

comumente encontrada em pacientes restritos ao leito, especialmente 

naqueles que utilizaram suporte ventilatório invasivo. Estudos sobre o 

efeito da inatividade na força muscular esquelética têm demonstrado 

uma diminuição de 1% a 1,5% por dia em pacientes restritos ao leito, 

sendo que, em pacientes em VM, este declínio pode ser mais 

significante, podendo variar de 5% a 6% por dia (JONGHE et al., 2004; 

MORRIS et al., 2008; SIEBENS et al., 2000). 

A realização de fisioterapia na UTI é um fator que pode 

modificar o desfecho funcional dos pacientes internados, pois possui 

como objetivo promover a recuperação e a preservação da 

funcionalidade, resultando na redução do tempo de desmame e 

ventilação mecânica, e de internação, aprimorando a funcionalidade e a 

qualidade de vida pós-alta (FRANÇA et al., 2012) 

Pessoas que apresentaram um valor mais baixo no Escore de 

Perme, obtiveram também maior tempo de internação na UTI. 

Demostrando mais uma vez que estes apresentam uma baixa 

mobilidade, pois a UTI fornece cuidados complexos para pacientes 

criticamente doentes. Consequentemente, devido à natureza da doença 

crítica e às terapias administradas em terapia intensiva, os pacientes 

frequentemente permanecem por períodos prolongados no leito. Assim a 

mobilização dessas pessoas se torna complexa, desafiadora e requer 

recursos adicionais, incluindo pessoal e equipamentos (PHELAN et al., 

2017).   

Diversos estudos têm demonstrado os benefícios da 

mobilização precoce de pacientes na UTI, dentre eles a melhora do 

estado funcional e aceleração do processo de retorno às atividades pré-
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morbidade. Assim, a saída do leito, especialmente a deambulação, tem 

sido objetivo frequente e crucial de pacientes em cuidados críticos 

(BAILEY et al., 2007)  

Martin e colaboradores (2005) sugerem que o atraso para iniciar 

a mobilização precoce é um fator de risco frente ao processo de 

reabilitação funcional, demonstraram que o atraso no início da atividade 

física em pacientes submetidos a suporte ventilatório invasivo foi 

associado a uma maior debilidade física e menor desempenho funcional 

após alta da UTI.  

Em estudo prospectivo, que foi avaliado a influência da 

mobilização precoce em pacientes cirúrgicos submetidos a suporte 

ventilatório invasivo, obtiveram como resultados a diminuição da 

morbidade e do tempo de internação (NTOUMENOPOULOS et al., 

2015) 

Pessoas com pontuações mais baixas no escore de Perme 

apresentam, normalmente, incapacidade de seguir comandos e de 

identificar dor, além de fazerem o uso de ventilação mecânica invasiva 

ou não invasiva e dispositivos utilizados rotineiramente na UTI, além de 

infusão contínua de fluidos ou medicamentos (PERME et al., 2014; 

KAWAGUCHI et al., 2016). Isso demostra que pacientes mais graves 

apresentam um baixo grau de mobilidade, e consequentemente, uma 

maior necessidade de assistência.  

A mobilização dentro da UTI descrita em estudos recentes tem 

se mostrado segura quando realizada de forma padronizada e 

sistemática. Para que ela ocorra efetivamente, toda a equipe envolvida 

no cuidado deve participar e entender sua importância (BAILEY et al., 

2007; STILLER, 2007; MORRIS et al., 2008). 

Em estudo longitudinal prospectivo, onde os sujeitos que 

realizaram um protocolo de mobilização precoce em etapas, obtiveram 

como resultados a redução no tempo de permanência na terapia 

intensiva e no hospital sem diferença no tempo de ventilação mecânica 

(MORRIS et al., 2008).  Vale ressaltar que todos os pacientes deste 

estudo realizaram mobilização precoce.  

 

CONSIDERAÇÕES 

 

Algumas limitações deste estudo devem ser consideradas. 

Primeiramente, a não avaliação diária dos participantes utilizando o 

escore de Perme, o que poderia possibilitar uma visão melhor da 

progressão da funcionalidade destas pessoas na UTI. Bem como a 

aplicação do escore na alta hospitalar.  
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Entretanto, o principal objetivo deste trabalho, que era 

relacionar o desfecho das pessoas durante internação na UTI e o escore 

de Perme, com as variáveis idade, sexo, escore de gravidade, motivo de 

internação, comorbidades, e tempo de permanência na UTI e hospitalar, 

foi atingido. 

Assim, concluímos que uma pontuação baixa no escore de 

Perme incial, aliados a pontuação alta no escore de SAPS 3, utilização 

de DVA e sedação estiveram associados ao desfecho óbito, bem como 

pontuações altas no escore de Perme, esteve associada ao desfecho alta.  

Salienta-se que se trata de um hospital municipal, entretanto, 

devido à escassez de unidades de atendimento de média complexidade 

nos municípios vizinhos, o hospital na qual foi realizado este estudo 

acaba recebendo inúmeros pacientes, dos mais variados casos com alto 

grau de complexidade. Tal aspecto acaba inferindo na gravidade do 

quadro dos pacientes ali recebidos, visto que é uma amostra 

heterogênea, com uma pontuação no Escore de SAPS 3 elevada, 

resultando diretamente em uma alta taxa de mortalidade. 
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6.2 MANUSCRITO II -  MOBILIDADE PRÉVIA vs ESCORE DE 

PERME EM PACIENTES INTERNADOS EM UTI. 

 

MOBILIDADE PRÉVIA vs ESCORE DE PERME EM 

PACIENTES INTERNADOS EM UTI. 

 

PREVAL MOBILITY vs PERME SCORE IN PATIENTS IN ICU. 

 

MOVILIDAD PREVIA vs ESCORE DE PERME EN PACIENTES 

INTERNADOS EN UTI. 

 

Resumo 

Objetivo: comparar a mobilização prévia, escore de Perme inicial e 

escore de Perme final, associadas ao desfecho alta ou óbito em pessoas 

internadas na UTI. Método: estudo quantitativo, de delineamento 

transversal, do tipo descritivo, realizado em uma UTI adulto na região 

do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, no período de fevereiro a julho de 

2018.  Critérios de inclusão: pessoas que internaram na UTI adulto no 

período da coleta dos dados que possuíam idade ≥ 18 anos de ambos os 

sexos, e que aceitaram participar do estudo assinando o termo de 

consentimento livre e esclarecido. E como critérios de exclusão: pessoas 

que foram transferidos para outras UTIs e as pessoas que permaneceram 

internadas por menos de 24 horas na UTI. Foi utilizado uma ficha 

elaborada pelos autores que continham dados relevantes para este 

estudo. A avaliação do participante internado na UTI se deu em até 24 

horas da internação. Foram coletados dados referentes a mobilidade dos 

participantes previamente a internação na UTI. A primeira aplicação do 

Escore de Perme se deu nas primeiras 24 horas da internação na UTI, e a 

segunda, na data de alta da unidade. Foi atribuído pontuação zero, na 

segunda aplicação do escore ao participante que evoluiu a óbito durante 

a internação na UTI. Resultados: A amostra foi composta por 288 

pessoas. Quando comparado a mobilidade prévia associada ao desfecho 

da UTI alta/óbito (p = 0,123), não apresentou significância. Já quando 

comparado o Escore de Perme inicial e o final, e o tempo de uso de 

ventilação mecânica associado aos desfechos, apresentou significância 

(p>0,001). Conclusão: a mobilidade prévia dos participantes não 

mostrou influência no desfecho alta/óbito. Pessoas com pontuações mais 

elevadas no escore de Perme na internação da UTI, tem uma tendência 

maior ao desfecho alta, quando comparado a pessoas com baixas 

pontuações na data da internação da UTI, que tem uma tendência maior 
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a evolução para o desfecho óbito. Bem como, pessoas que utilizaram por 

mais tempo ventilação mecânica evoluíram mais para o desfecho óbito.  

Descritores: Unidade de Terapia Intensiva, avaliação, mobilização 

precoce, funcionalidade. 

 

Abstract  

Objective: To compare the previous mobilization, initial Perme score 

and final Perme score, associated to the discharge or death outcome in 

people hospitalized in the ICU. Method:  a quantitative, cross-sectional 

study of the descriptive type carried out in an adult ICU in the Itajaí 

Valley region of Santa Catarina, from February to July 2018. Inclusion 

criteria: persons hospitalized in the adult ICU in the period of the data 

collection that were aged ≥ 18 years of both sexes, and who agreed to 

participate in the study by signing the informed consent form. And as 

exclusion criteria: people who were transferred to other ICUs and people 

who were hospitalized for less than 24 hours in the ICU. A datasheet 

elaborated by the authors that contained relevant data for this study was 

used. The assessment of the internee participant in the ICU occurred 

within 24 hours of hospitalization. Data were collected regarding the 

mobility of participants prior to admission to the ICU. The first 

application of Perme's score occurred within the first 24 hours of ICU 

admission, and the second, on the date of discharge from the unit. A 

score of zero was awarded to the participant who died during ICU 

admission. Results: The sample consisted of 288 people. When 

comparing the prior mobility associated with the discharge/death 

outcome of the ICU (p = 0.123), there was no significant difference. 

When compared the initial and final Perme score, and the time of 

mechanical ventilation use associated with the outcomes, presented 

significance (p > 0.001). Conclusion: the participants' previous mobility 

showed no influence on the discharge/death outcome. People with 

higher scores on the Perme score on ICU admission have a higher 

tendency to discharge outcome when compared to people with low 

scores on the date of ICU admission, which tends to progress towards 

the death outcome. As well as, people who used for longer mechanical 

ventilation evolved more towards the outcome of death. 

Descriptores: Intensive Care Unit, evaluation, early mobilization, 

functionality 

 

Resumen: 

Objectivo: comparar la movilización previa, puntuación de Perme 

inicial y puntuación de Perme final, asociadas al desenlace alto o óbito 
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en personas internadas en la UTI. Método: el estudio cuantitativo, de 

delineamiento transversal, del tipo descriptivo, realizado en una UTI 

adulta en la región del Valle del Itajaí, en Santa Catarina, en el período 

de febrero a julio de 2018. Criterios de inclusión: personas que 

internaron en la UTI adulta en el período de la recolección de los datos 

que tenían edad ≥ 18 años de ambos sexos, y que aceptaron participar 

del estudio firmando el término de consentimiento libre y esclarecido. Y 

como criterios de exclusión: personas que fueron transferidas a otras 

UTIs y las personas que permanecieron internadas por menos de 24 

horas en la UTI. Se utilizó una ficha elaborada por los autores que 

contenían datos relevantes para este estudio. La evaluación del 

participante internado en la UTI se dio en hasta 24 horas de la 

internación. Se recogieron datos referentes a la movilidad de los 

participantes previamente a la internación en la UTI. La primera 

aplicación de la puntuación de Perme se dio en las primeras 24 horas de 

la internación en la UTI, y la segunda, en la fecha de alta de la unidad. 

Se asignó puntuación cero, en la segunda aplicación del score al 

participante que evolucionó la muerte durante la internación en la UTI. 

Resultados: La muestra fue compuesta por 288 personas. Cuando se 

comparó la movilidad previa asociada al desenlace de la UTI alta / óbito 

(p = 0,123), no presentó significancia. En cuanto a la Escala de Perme 

inicial y al final, y el tiempo de uso de ventilación mecánica asociado a 

los resultados, presentó significancia (p> 0,001). Conclusión: la 

movilidad previa de los participantes no mostró influencia en el 

desenlace alto / óbito. Las personas con puntuaciones más altas en la 

puntuación de Perme en la internación de la UTI, tienen una tendencia 

mayor al desenlace alto, cuando comparado a personas con bajas 

puntuaciones en la fecha de la internación de la UTI, que tiene una 

tendencia mayor a la evolución hacia el desenlace de la muerte. Así 

como, las personas que utilizaron por más tiempo ventilación mecánica 

evolucionaron más para el desenlace muerto. 

Descriptores: Unidad de Terapia Intensiva, evaluación, movilización 

precoz, funcionalidad. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As pessoas que superam a internação na UTI com falência 

multiorgânica, são particularmente suscetíveis a alterações da condição 

física (HERRIDGE et al., 2011).  Estudos demonstram que há perda de 

cerca de 30% de massa muscular nos primeiros 10 dias de internação na 

UTI (PUTHUCHEARY et al., 2013; PARRY et al., 2015), essa perda 
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muscular contribui substancialmente para a fraqueza adquirida na UTI 

(HERRIDGE et al., 2011).  

Com o aumento nas taxas de sobrevida de pessoas com doenças 

críticas crônicas desenvolvidas na UTI, surgiram também as sequelas 

deixadas pelo tempo de permanência nesse ambiente, como alterações 

neuromusculares com impacto direto na função física, motora, qualidade 

de vida após alta hospitalar (GOSSELINK et al., 2008; POHLMAN et 

al., 2010; PANDULLO et al., 2015), e complicações neuropsicológicas 

(SCHAAF et al., 2009, TANSEY et al., 2007; BAILEY et al., 2007). 

As publicações atuais afirmam que o prolongado imobilismo do 

paciente crítico repercute negativamente no sistema musculoesquelético, 

cardiovascular, respiratório, tegumentar e cognitivo (PANDULLO et al., 

2015; PARRY et al., 2015). Assim, delongar a mobilização pode 

representar riscos de complicações associadas à imobilidade no leito.  

Logo, realizar a caracterização do estado funcional prévio a 

internação em UTI é de fundamental importância para o direcionamento 

do plano fisioterapêutico, associado à história do doente crítico 

(FRANÇA et al., 2012). 

Intervenções precoces são necessárias para prevenir problemas 

físicos e psicológicos. A atividade terapêutica deve ser iniciada 

precocemente, para evitar os riscos da hospitalização prolongada e 

imobilidade associada (WINKELMAN; HIGGINS; CHEN, 2005) 

podendo ser uma das chaves para a recuperação do paciente 

(GRIFFITHS RD; JONES, 1999). 

Na literatura existem estudos publicados que concluem que o 

exercício precoce auxilia na manutenção da força muscular e melhorar a 

funcionalidade em pacientes na UTI. Estudos prospectivos de coorte em 

pacientes com insuficiência respiratória aguda mostraram que mobilizar 

pacientes em ventilação mecânica invasiva é seguro, viável e auxilia na 

redução do tempo de permanência na UTI e diminui o risco de 

mortalidade (BAILEY et al., 2007; NEEDHAM et al., 2010; MORRIS 

et al., 2011).S 

Em um estudo de coorte observacional que avaliou a 

reabilitação global de pacientes internados em UTI, com diagnóstico de 

miopatia e polineuropatia do doente crítico, identificou melhorias no 

escore da Medida de Independência Funcional – MIF entre admissão e 

alta (NOVAK et al., 2011; BERNEY et al., 2013 e NYDAHL et al., 

2014) onde afirmam que pacientes em estado crítico raramente são 

mobilizados, os mesmos sugerem que menos de 10% dos pacientes que 

estão em ventilação mecânica invasiva realizam atividades de 

mobilidade fora do leito. 
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A mobilização precoce tem papel essencial e indispensável na 

reabilitação do paciente crítico, portanto, os profissionais que atuam na 

UTI, em especial o fisioterapeuta, deverão ser capazes de avaliar e 

propor o tratamento terapêutico seguro e com a apropriada 

monitorização (GOSSELINK et al., 2008).  

Para tanto, se faz necessário que a equipe multidisciplinar tenha 

conhecimento e esteja em constante harmonia para que os desfechos 

sejam sempre favoráveis ao paciente (PERME et al., 2014).   

Perme e colaboradores (2014) desenvolveram um escore 

específico para mensurar a melhora da condição de mobilidade para 

pessoas internadas na UTI, que pode ser aplicado por todos da equipe 

multiprofissional, desde que sejam previamente treinados. Esse escore 

mede, de forma objetiva, a condição de mobilidade do paciente 

internado na UTI, iniciando com a habilidade de responder a comandos 

e culminando com a distância caminhada em dois minutos.  

O Escore de Perme apresenta uma pontuação que varia de 0 a 

32 pontos divididos em 15 itens, agrupados em sete categorias: estado 

mental, potenciais barreiras a mobilidade, força funcional, mobilidade 

no leito, transferências, dispositivos de auxílio para deambulação e 

medidas de resistência (PERME et al., 2014).  

Neste escore, uma pontuação elevada indica alta mobilidade e 

menor necessidade de assistência. Inversamente, uma baixa pontuação 

indica baixa mobilidade e maior necessidade de assistência 

(KAWAGUCHI et al., 2016). 

Diante disso questiona-se “existe alteração da funcionalidade 

das pessoas internadas na UTI?”. Assim, este artigo tem como objetivo 

comparar a mobilização prévia, escore de perme inicial, escore de perme 

final e uso de ventilação mecânica, associadas ao desfecho alta e óbito, 

das pessoas internadas na UTI. 

 

MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo quantitativo, de delineamento 

transversal, do tipo descritivo, realizado em uma UTI adulto na região 

do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, no período de fevereiro a julho de 

2018.  Esta UTI possui 10 leitos, e atende usuários do Sistema Único de 

Saúde com perfil de internação clínicos e cirúrgicos. 

A equipe de assistência à saúde desta unidade é formada por 

assistente social, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, 

fonoaudiólogo, médicos, nutricionista, psicólogo. 
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 Participaram do estudo pessoas internadas em UTI adulto de 

fevereiro a julho de 2018. Foram critérios de inclusão: idade ≥ 18. E 

como critérios de exclusão: pessoas transferidas para outras UTIs ou que 

permaneceram internadas por menos de 24 horas na UTI.  

Como instrumento de coleta de dados, foi utilizado uma ficha 

elaborada pelos autores que continham dados relevantes para este 

estudo.  

Após a formalização da participação da pesquisa era iniciado a 

coleta de dados. A avaliação do participante internado na UTI se deu em 

até 24 horas da internação. Neste momento foram preenchidos os dados 

referentes a sexo, idade, diagnóstico, comorbidades, escore de SAPS 3, 

e se a pessoas estava fazendo uso de ventilação mecânica invasiva ou 

não.  

Foram coletados dados referentes a mobilidade dos 

participantes previamente a internação na UTI, estes divididos como: 

independência completa, independência moderada do tipo I (deambula 

com alguma dificuldade, porém sem dispositivo auxiliar), independência 

moderada do tipo II (necessidade de dispositivo auxiliar para a 

deambulação), e dependente (participante acamado). Essa classificação 

foi proposta pelas pesquisadoras, baseando-se na escala da MIF. Quando 

o participante não havia condição de responder, o responsável por ele 

respondia.  

A primeira aplicação do Escore de Perme se deu nas primeiras 

24 horas da internação na UTI, e a segunda, na data de alta da unidade. 

Foi atribuído pontuação zero, na segunda aplicação do escore ao 

participante que evoluiu a óbito durante a internação na UTI.  

Foram pontuadas as capacidades conforme consta no escore, 

que pode variar de 0 a 32 pontos, em 15 itens sob 7 categorias sendo 

elas (PERME et al., 2014):  

1) Estado mental: a) avalia se o indivíduo é capaz de piscar os 

olhos, mostrar a língua e mexer a cabeça para cima e para 

baixo. Possui pontuação máxima de 3 pontos. 

2) Potenciais barreiras à mobilidade: a) avalia se o paciente faz 

uso de ventilação mecânica invasiva ou não invasiva; b) avalia se o 

indivíduo apresenta dor; c) pontua se o indivíduo está conectado à 

acessos, cateteres, drenos, etc; d) Registra se o indivíduo faz uso de 

infusão endovenosa (ex: drogas vasoativas, transfusão, etc).  Possui 

como pontuação máxima 4 pontos. 

3) Força funcional: avalia força de braços e pernas. a) pernas: 

avalia se consegue elevar as pernas separadamente com os joelhos 

estendidos a 20º na posição supina; b) braços: avalia se consegue elevar 
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os braços separadamente com o cotovelo estendido a 45º na posição 

supina ou sentada no leito. Possui pontuação máxima de 4 pontos. 

4) Mobilidade no leito: a) avalia a capacidade de realizar 

mudança de posição de supino para sentado no leito, podendo oferecer 

assistência caso o indivíduo o necessite para completar a tarefa; b) 

avalia o equilíbrio estático sentado na beira do leito. Possui pontuação 

máxima de 6 pontos 

5) Transferências: a) avalia a transferência da posição sentada 

para em pé; b) avalia o equilíbrio estático na posição em pé; c) avalia a 

capacidade de o indivíduo realizar a transferência do leito para a cadeira 

ou da cadeira para o leito. Possui pontuação máxima de 9 pontos.   

6) Marcha: avalia a capacidade de o indivíduo realizar a 

sequência de movimentos dos pés completos e consecutivos para 

caracterizar a marcha, podendo utilizar de assistência como andador, 

bengala ou apoio quando necessário para completar a tarefa. Possui 

pontuação máxima de 3 pontos. 

7) Resistência: O indivíduo deve realizar uma caminhada de 2 

minutos e registrar a distância percorrida total, sendo permitido o 

descanso em pé ou sentado durante o tempo de avaliação. Possui 

pontuação máxima de 3 pontos 

O participante foi acompanhado até o desfecho 

alta/óbito/transferência hospitalar.  

Os dados foram tabulados no Programa Excel® 2010 e 

posteriormente exportados para análise no programa estatístico SPSS®- 

Statistical Package for Social Sciences - versão 20.0 para Windows.  

O tratamento estatístico descritivo foi realizado mediante 

frequência simples, porcentagens, médias e desvios padrão. Para a 

análise estatística inferencial dos dados foram realizados os testes não 

paramétricos de Mann-Whitney, de Kruskal-Wallis e teste Qui-

quadrado. 

 

Aspectos Éticos 

 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas 

com Seres Humanos da Universidade do Vale do Itajaí, sob nº 

2.229.726, CAAE n° 71329717.8.0000.0120. Os pacientes ou 

responsáveis legais assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, no cumprimento da Resolução nº196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde, que regulamenta pesquisas envolvendo seres 

humanos no Brasil.  
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RESULTADOS 

 

A população total foi composta por 309 pessoas admitidas na 

UTI adulto no período de fevereiro a julho de 2018, entretanto apenas 

295 foram elegíveis para o estudo, sendo que 06 participantes foram 

excluídos por permanecer menos de 24 horas internados na UTI e 01 

participante foi excluído por transferência. Sendo assim a amostra total 

deste estudo foi composta por 288 pessoas. 

A idade média da amostra foi de 54,91 ± 19,7 anos, sendo 

37,5% do sexo feminino e 62,5% do sexo masculino, com escore médio 

de SAPS 3 de 62,42 ± 17,63 pontos. A média do escore de Perme inicial 

foi de 4,48 ± 17,63 pontos, e de Perme final 11,12 ± 6,63 pontos.  

Quanto a mobilidade prévia a internação, 59,2% eram 

independentes, 21,17% independência do tipo I, 11,8% independência 

do tipo II e 1,74% dependentes. Dos pacientes pertencentes a amostra 

63,9% faziam uso de ventilação mecânica.  

O principal motivo de internação foi clínico (73,3%). Os 

motivos de internação do tipo clínico foram: 5,2% cardiológico, 1% 

hepático, 34% neurológico, 8,7% renal e 26,7% respiratório. Já os 

motivos de internação cirúrgica foram: 13,5% gastroenterológico, 1% 

hepático, 1% neurológico, 0,7% respiratório e 8% traumatológico. 

Como desfecho na UTI, 41,5% evoluíam a óbito e 58,5% foram 

de alta da unidade, o tempo médio em dias de internação na UTI foi de 

5,76 dias e de internação hospitalar de 11,2 dias.  

Foi realizada a comparação da mobilidade prévia associada ao 

desfecho da UTI alta/óbito. No grupo alta 61,3% eram independentes 

para realizar atividades de vida diária, 29,2% independentes do tipo I, 

7,7% independentes do tipo II e 1,8% dependentes. Já no desfecho óbito 

57,1% eram independentes, 24,4% independentes do tipo I, 16,8% 

independentes do tipo II e 1,7% dependentes.  

Foi realizado o teste Qui-quadrado com valor igual a 5,779, e, 

com p-valor = 0,123, não apresentando significância a 5%, logo não 

houve diferença significativa entre os desfechos com a mobilidade 

prévia, demostrando que a mobilidade prévia das pessoas internadas na 

UTI, nesta amostra, não mostrou influência no desfecho alta/óbito. 

Na tabela 1 é demostrado os dados referentes a associação dos 

desfechos alta/óbito quando comparados com o Escore de Perme inicial 

e o final, e o tempo de uso de ventilação mecânica. A média do Escore 

de Perme inicial no desfecho alta foi de 7,72 ± 2,12 pontos, e o final foi 

de 18,84 ± 0,7 pontos. Refletindo que nesse grupo o status de 
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mobilidade foi maior quando comparados ao desfecho óbito, sendo 

neste a média do escore de Perme inicial de 0,57 pontos.  

Na associação do tempo de ventilação mecânica, comparado 

entre os grupos, o tempo médio de VM no desfecho alta foi de 2,47 ± 

4,65 dias e no óbito 5,01 ± 4,78 dias. Já referente a utilização da VM no 

desfecho alta, apenas 39,9% fizeram uso, e no desfecho óbito, 95,8% 

utilizaram.  

 

Tabela 1. - Médias, desvios padrão e teste U para Perme inicial, final e 

dias de ventilação mecânica associados ao desfecho da UTI. 

Florianópolis-SC, Brasil, 2018. 

 

 

Óbito Alta U# P* 

Escore de Perme 

Inicial 

0,57 

(1,990) 

7,28 

(8,161) 

4161,0 <0,001 

Escore de Perme 

Final 

0 (0,651) 18,94 

(9,592) 

78,0 <0,001 

Dias de Ventilação 

Mecânica 

5,02 

(4,782) 

2,68 

(5,354) 

4812,0 <0,001 

# Valor do teste U não paramétrico de Mann-Whitney. * p-valor, com 

significância a 5 % 

Na tabela 2. é demostrado a associação entre a mobilidade 

prévia x o Escore de Perme. Quando realizado o teste de Kruskal-

Wallis, este mostrou que existe efeito do grupo sobre o Perme Final 

[X²=10,891; p=0,012]. As comparações em pares mostraram que existe 

diferença do Perme Final entre os grupos 2. Dependência tipo II e 4. 

Independente.  

 

Tabela 2. Associação entre a Mobilidade prévia x Escore de Perme. 

Florianópolis-SC, Brasil, 2018. 

 

 Mobilidade Prévia   

 1 2 3 4 X² p 

Perme Inicial 3,61 2,79 1,8 5,29 1,385 0,709 

Perme Final 9,79 5,58 3,8 12,98 10,891 0,012* 

Dias de VM 4,46 0,67 0,6 3,49 0,986 0,805 

X² - valor do teste não paramétrico de Kruskal- Wallis; P* – p-valor 

com significância a 5%. VM: ventilação mecânica, dias completos. 

Classificação desenvolvida pelos autores: 1. Independente; 2. 

Independência do tipo 1; 3. Independência do tipo II; e 4. Dependente. 
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DISCUSSÃO 

  

 Os resultados deste estudo evidenciaram que a mobilidade 

prévia dos participantes não mostrou influência no desfecho alta/óbito. 

Quando analisados a funcionalidade a partir do escore de Perme, foi 

evidenciado que pessoas com pontuações mais elevadas na data de 

internação da UTI tiveram maior desfecho alta, quando comparados as 

pessoas com baixas pontuações, estas obtiveram desfecho óbito. Nota-se 

também, que quanto maior o período de utilização de ventilação 

mecânica é maior a incidência de óbito.  

Pacientes gravemente doentes, graças à melhoria das condições 

de atendimento e dos atuais recursos tecnológicos disponíveis, têm 

sobrevivido a graves doenças e a tempos de internação hospitalar 

prolongada (PANDULLO et al., 2015; PARRY et al., 2015).  

Estudos têm apontado que após a internação na UTI, as pessoas 

podem apresentar redução da capacidade funcional, tendo uma variação 

de pacientes que conseguem sair independentes após a alta, e os que 

saem dependentes parcialmente e aqueles que saem totalmente 

dependentes (VESZ et al., 2013; SILVA et al, 2014).  

O desenvolvimento de fraqueza muscular está relacionado ao 

paciente crítico e é uma complicação importante e comum em muitos 

pacientes admitidos em UTI (ALI NA et al., 2008), e sua incidência 

ocorre em 30% a 60% desses pacientes (MARAMATTOM, WIJDICKS, 

2006).   

Além de suas condições prévias, vários são os fatores que 

podem contribuir para ocorrência desta fraqueza, incluindo: inflamações 

sistêmicas, uso de alguns medicamentos, como corticoides, sedativos e 

bloqueadores neuromusculares, descontrole glicêmico, desnutrição, 

hiperosmolaridade, nutrição parenteral, duração da ventilação mecânica 

e imobilidade prolongada (SCHWEICKERT; HALL, 2007; TRUONG 

et al., 2009). 

 Segundo Wagenmakers (2001), o imobilismo acomete os 

sistemas musculoesquelético, cardiovascular, cutâneo, respiratório, 

gastrointestinal e urinário. O desuso, como no repouso, inatividade ou 

imobilização de membros ou corpo e a perda de inervação nas doenças 

ou injúrias promovem um declínio na massa muscular, força e 

resistência.  

 O conhecimento da reserva funcional cardiorrespiratória, 

neurológica, musculoesquelética e a independência funcional prévia do 

paciente a internação na UTI são essenciais para potencializar a eficácia 
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da implementação da mobilização precoce (GEDDES et al., 2005; 

ALIVERTI et al., 2006). 

A polineuropatia da doença crítica, que acomete quase a 

totalidade dos pacientes graves, reduz o sucesso do desmame 

ventilatório e desacelera a recuperação e alta dos pacientes (BOLTON, 

2001; LATRONICO, SHEHU; SEGELINI, 2005).  

Há mais de 30 anos a mobilização precoce tem mostrado 

redução no tempo para desmame da ventilação e é a base para a 

recuperação funcional (GOSSELINK et al., 2008). Um dos principais 

objetivos da mobilização precoce é interferir diretamente no tempo de 

imobilização no leito que pode ser afetado por vários fatores intrínsecos 

e extrínsecos ao paciente, como: quadro clínico, motivo de internação, 

administração de sedoanalgesia, além da cultura da equipe 

multiprofissional (PERME et al., 2006; KRESS, 2009). 

A mobilização precoce inclui atividades terapêuticas 

progressivas, tais como, exercícios motores na cama, sedestação a beira 

do leito, ortostatismo, transferência para a cadeira e deambulação 

(NEEDHAM; TRUONG; FAN, 2009). Essa mobilização tem sido 

recomendada por diversos autores com o intuito de minimizar a fraqueza 

muscular após um quadro crítico (SCHWEICKERT et al., 2009; 

GRIFFTHS; HALL, 2010; MORRIS et al., 2011).  

 Segundo Morris e colaboradores (2011) pacientes submetidos à 

VM prolongada e ao imobilismo no leito estão sujeitos à redução da 

força muscular periférica e respiratória, o que promove redução da 

independência funcional e aumento do tempo do desmame da VM. 

Em um estudo realizado por Leijten (1995), pacientes em 

ventilação mecânica (VM) por mais de sete dias evidenciaram maior 

mortalidade (48%) nos pacientes com polineuropatia da doença crítica, 

quando comparado àqueles sem polineuropatia (19%), caracterizando a 

polineuropatia como um preditor de mau prognóstico no 

acompanhamento, em longo prazo, dos pacientes criticamente doentes.  

A incidência de fraqueza muscular adquirida na UTI é alta e 

está associada ao tempo maior do uso de VM, além de maior tempo de 

permanência na UTI e internação hospitalar, resultando em uma baixa 

recuperação funcional (HODGSON et al., 2014). Pacientes que fizeram 

uso de ventilação mecânica por dois dias ou mais apresentam aumento 

da mortalidade pós-UTI e relevante declínio funcional nos seis meses 

após alta da UTI (WIESKE et al., 2015). 

 No estudo realizado por Schaaf e colaboradores (2009), o maior 

tempo de uso de ventilação mecânica foi associado aos mais graves 

prejuízos na força muscular, capacidade de deambulação e cognição 
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entre 3 e 7 dias da alta da UTI, além de o uso de VM prolongada 

repercutiu no surgimento de incapacidades funcionais na primeira 

semana após a saída da UTI. 

Outros estudos têm correlacionado positivamente o imobilismo 

à fraqueza neuromuscular adquirida em UTI, formação de lesões por 

pressão, trombose venosa profunda, difícil desmame diante da 

ventilação mecânica, severa depressão, diminuição da funcionalidade e 

qualidade de vida, e aumento da mortalidade (HANEKOM et al., 2011; 

CLARK, 2013; DAVIS et al., 2013; TOCCOLINI et al., 2015).  

Os fatores associados à redução da capacidade funcional de 

pacientes internados em UTI foram demonstrados em alguns estudos, e 

incluem: a gravidade da doença na admissão, tempo de internação na 

UTI, tempo de VM, diminuição da força muscular, capacidade de 

deambulação, estado funcional pré-internação e readmissão na UTI 

(SCHAAF et al., 2009).  

A fim de minimizar essas possíveis complicações, a 

mobilização precoce surge como uma abordagem cada vez mais 

necessária e presente nas diferentes UTIs, desde que as pessoas 

internadas nessas unidades tenham estabilidade clínica para suprir as 

demandas vasculares e oxigenativas que a intervenção irá exigir 

(DENEHY et al., 2014, SOMMERS et al., 2015).  

  Estudos recentes indicaram que a mobilização precoce para 

pacientes internados em UTI é segura e viável, e resulta em um maior 

número de pacientes que saem da UTI funcionalmente 

independentes. De todos os pacientes que receberam alta da UTI, 

aqueles que se submeteram à mobilização precoce apresentaram 

menores complicações relacionadas à imobilidade e com melhora da 

funcionalidade (BAILEY et al., 2007; HODGSON et al., 2014). 

 A perda funcional pode afetar diretamente a qualidade de vida 

reportada, como foi descrito no estudo realizado por Perme e 

colaboradores (2006), no qual a qualidade de vida estava diminuída nos 

pacientes que passaram por doenças críticas em um ano e quatro anos 

após a alta hospitalar, principalmente devido a diminuição nos domínios 

de função física. 

 Martin e colaboradores (2005) investigaram o impacto de um 

programa de reabilitação em pacientes crônicos submetidos à VM nos 

desfechos força muscular, funcionalidade e desmame ventilatório. Foi 

observado a presença significativa de fraqueza muscular em membros 

superiores e inferiores, e prejuízo funcional conforme avaliação pela 

escala Functional Independent Measurement (MIF) nos domínios 

deambulação e independência em subir as escadas. Os desfechos 
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apresentaram correlação significativa entre a força muscular, 

principalmente dos membros superiores e com o tempo de desmame 

ventilatório. 

Já Perme e colaboradores (2006) investigaram um programa de 

mobilização precoce em pessoas na fase final da insuficiência cardíaca 

com implante valvar esquerdo. Alguns desses pacientes permaneciam 

dependentes da VM. Os sujeitos apresentavam tempo de gravidade de 

cinco semanas antes da cirurgia e dependentes da VM por período 

superior a 48 horas. Após o programa de mobilização proposto, houve 

ganho funcional significativo durante o período de VM prolongada. Na 

amostra os sujeitos foram capazes de caminhar 600 passos e os 

pesquisadores concluíram que a melhora na mobilidade dessa amostra 

tem efeito potencial tanto na facilitação do desmame ventilatório quanto 

na melhora dos desfechos funcionais e em situações críticas. 

Em 2016, Schaller e colaboradores, fizeram um estudo 

multicêntrico e internacional, onde verificaram o efeito da mobilização 

precoce realizada em pacientes pós cirúrgicos através da escala de 

SOMS (Surgical ICU optimal mobilization score), que avalia a 

capacidade funcional das pessoas com uma pontuação que varia de 0 a 

4. Esses autores constataram que houve uma diminuição do tempo de 

internação e uma melhora na mobilidade funcional pós alta dos 

pacientes que ficaram no grupo de intervenção, mostrando a efetividade 

da mobilização precoce.  

Em um estudo prospectivo observacional (ZANNI et al., 2010) 

foi utilizado o FSSICU com o intuito de descrever variações nos efeitos 

fisiológicos, na segurança e nos resultados dos pacientes submetidos à 

reabilitação tradicional que necessitavam de VM por quatro ou mais 

dias. Os resultados demostraram que a incidência de fraqueza muscular 

em membros superiores esteve presente em 53% das avaliações iniciais 

na UTI, com diminuição para 19% na alta hospitalar. Já em membros 

inferiores, a fraqueza esteve presente em 79% das avaliações iniciais na 

UTI com diminuição para 43% na alta hospitalar.  

Em outro estudo prospectivo, que contou com uma amostra de 

101 pessoas, que teve como objetivo mensurar a utilidade clínica e 

aplicabilidade do FSS-ICU, bem como, avaliar a predição da pontuação 

acumulativa do FSS-ICU com o local de alta hospitalar, os resultados 

evidenciaram que pacientes avaliados por meio desse instrumento 

apresentam incremento nos valores da admissão hospitalar. Esse 

instrumento quando aplicado pode discriminar o local de alta hospitalar 

e documentar a melhoria funcional do paciente ao longo do tempo 

(THRUSH; ROZEK; DEKERLEGAND, 2012). 
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 CONSIDERAÇÕES 

 

Através deste estudo conclui-se que a mobilidade prévia dos 

participantes não mostrou influência no desfecho alta/óbito. Evidencia-

se também que pessoas com pontuações mais elevadas no escore de 

Perme na internação da UTI, tem uma tendência maior ao desfecho alta, 

quando comparado a pessoas com baixas pontuações na data da 

internação da UTI, que tem uma tendência maior a evolução para o 

desfecho óbito. Bem como, pessoas que utilizaram por mais tempo 

ventilação mecânica evoluíram mais para o desfecho óbito.  

Esse estudo mostrou o importante impacto que o processo de 

internação na UTI gera na capacidade funcional dos indivíduos, além de 

que, contribuiu para a compreensão dos fatores relacionados à perda 

funcional. Os dados encontrados, fortificam a importância do 

aprimoramento da prática assistencial do profissional que atua na terapia 

intensiva.  

Nesse sentido, considera-se que o objetivo proposto foi atingido 

ao se deparar que a média do Perme Inicial é maior em pessoas que 

tiveram alta do que em pessoas que foram a óbito. A média do Perme 

Final é maior em pessoas que tiveram alta do que em pessoas que foram 

a óbito. A média dos Dias de Ventilação Mecânica é maior em pessoas 

que foram a óbito do que em pessoas que tiveram alta na UTI. E que 

nesta amostra não houve relação significativa quando associado a 

mobilidade prévia com os desfechos alta/óbito. 

Concluindo que ocorre variação na pontuação do escore de 

Perme na UTI, demostrando que nessa amostra, quando as pessoas 

internaram na UTI apresentaram uma pontuação mais baixa e no grupo e 

ao final da internação apresentaram uma pontuação mais elevada. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Podemos concluir que, pontuações baixas no escore de Perme 

na UTI, esteve associada sempre a um pior desfecho, o óbito, bem como 

uma pontuação elevada no escore de SAPS 3, utilização de DVA, 

sedação e o tempo de ventilação mecânica. Neste estudo a mobilidade 

prévia dos participantes não mostrou influência no desfecho alta/óbito.  

Assim, o Escore de Perme mensura, de forma global e objetiva, 

o status de mobilidade de pacientes gravemente doentes e em estado 

crítico em um momento específico no tempo. É de fácil utilização e não 

requer muito tempo para sua aplicação. 

Logo, podemos adotar a hipótese nula, confirmando que o 

Escore de Perme possui aplicabilidade na UTI. 

A identificação dos distúrbios cinético-funcionais através de 

avaliação funcional e a elaboração do diagnóstico cinético-funcional é 

fundamental para o planejamento terapêutico pelo Fisioterapeuta, que 

deve ter atenção especial na maximização da funcionalidade e/ou em 

minimizar o declínio funcional dos pacientes admitidos em UTI. 

A utilização de instrumentos padronizados é essencial para 

garantir um diagnóstico correto e seguro.  Análise do nível de 

mobilidade na UTI pode ser importante, tanto para pesquisa como para 

prática clínica segura. É plausível que os pacientes que tenham um 

maior nível da função física na alta da UTI possam ter menor tempo de 

permanência hospitalar e melhor recuperação funcional após o 

desenvolvimento da doença crítica 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO – PARTICIPANTE. 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada: 

“Avaliação da funcionalidade a partir do Escore e Perme na UTI”, que 

será Dissertação de Mestrado da Ana Carolina Zanchet Cavalli (CPF nº 

053.619.369.01), aluna do Programa de Pós Graduação em Enfermagem 

da Universidade Federal de Santa Catarina. Está pesquisa é parte do 

projeto integrado, cujas informações são descritas abaixo: 

 

O projeto integrado de pesquisa intitulado Avaliação Funcional em UTI 

é desenvolvido pela pesquisadora Prof. Dra. Fabiola Herme Chesani 

(RG nº804.486.175-8: - SSP/SC - CPF nº 752.865.850-91), em 

colaboração com Dra. Soraia Dornelles Schoeller (UFSC) e equipe de 

pesquisadores destas instituições. Trata-se de pesquisa aprovada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Univali sob nº 2.229.726, CAAE n° 

71329717.8.0000.0120.  

 
O projeto de pesquisa tem como objetivo: Avaliar a Capacidade 

Funcional das pessoas internadas na UTI do Hospital Municipal Ruth 

Cardoso através do Escore de Perme. 

Desta forma convidamos para participar da seguinte atividade: aplicação 

de uma escala de avaliação funcional.   

A sua colaboração é fundamental para a realização desta pesquisa. A 

pesquisa se orientará e obedecerá aos cuidados éticos expressos na 

Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, considerado o 

respeito aos sujeitos e as Instituições participantes, em todo processo 

investigativo. Sua participação envolve riscos físicos, pois se trata de 

estudo que venha a colocar em prática a aplicação de uma escala. O 

caráter interacional da coleta de dados envolve possibilidade de 

desconforto, de modo que você poderá se recusar a participar ou deixar 

de responder a qualquer questionamento, que por qualquer motivo não 

lhe seja conveniente. Isto não lhe acarretará nenhum prejuízo pessoal e, 

caso venha a ser constatado dano pessoal advindo do processo de coleta 

de dados, poderá ser encaminhado para serviço de Apoio Psicológico de 

uma das duas instituições citadas. Além disso, terá a garantia de que os 

dados fornecidos serão confidenciais e os nomes dos participantes não 

serão identificados em nenhum momento, que a imagem individual e 

institucional serão protegidas, assim como serão respeitados os valores 

individuais ou institucionais manifestos. Se tiver alguma dúvida em 

relação ao estudo antes ou durante seu desenvolvimento, ou desistir de 

fazer parte dele, poderá entrar em contato comigo pessoalmente (formas 
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de contato abaixo informadas). Os registros e documentos coletados 

ficarão sob a guarda dos pesquisadores acima citados, em seus setores 

de trabalho, na duas Universidades envolvidas. Só terão acesso aos 

mesmos os pesquisadores participantes. Os dados serão utilizados em 

publicações científicas derivadas do estudo ou em divulgações em 

eventos científicos. Gostaria de contar com a sua participação na 

pesquisa. No caso de aceitar tal convite, peço que preencha o campo 

abaixo: 

 

Eu................................................................................................................

................... , fui informado(a) dos objetivos, procedimentos, riscos e 

benefícios desta pesquisa, conforme descritos acima. Compreendendo 

tudo o que foi esclarecido sobre o estudo a que se refere este documento, 

concordo com a participação no mesmo. Assinatura do participante 

Assinatura da pesquisadora responsável ___________________, ___ de 

______________ de 2018. 

Em caso de necessidade, contato com: Prof. Dra. Soraia Dornelles 

Schoeller. Campus Reitor João David Ferreira Lima. Bairro 

Trindade/Florianópolis/SC. CEP: 88040-900 Telefone (UFSC): (48) 

3721.9399. Celular (48) 99908-8384. E-mail: 

soraiadornelleschoeller@gmail.com  
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APÊNDICE B- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO – RESPONSÁVEL  

Você está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada: 

“Avaliação da funcionalidade a partir do Escore e Perme na UTI”, que 

será Dissertação de Mestrado da Ana Carolina Zanchet Cavalli (CPF nº 

053.619.369.01), aluna do Programa de Pós Graduação em Enfermagem 

da Universidade Federal de Santa Catarina. Está pesquisa é parte do 

projeto integrado, cujas informações são descritas abaixo: 

 

O projeto integrado de pesquisa intitulado Avaliação Funcional em UTI 

é desenvolvido pela pesquisadora Prof. Dra. Fabiola Herme Chesani 

(RG nº804.486.175-8: - SSP/SC - CPF nº 752.865.850-91:), em 

colaboração com Dra. Soraia Dornelles Schoeller (UFSC) e equipe de 

pesquisadores destas instituições. Trata-se de pesquisa aprovada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Univali sob nº 2.229.726, CAAE n° 

71329717.8.0000.0120.  

 
O projeto de pesquisa tem como objetivo: Avaliar a Capacidade 

Funcional das pessoas internadas na UTI do Hospital Municipal Ruth 

Cardoso através do Escore de Perme. 

Desta forma convidamos para participar da seguinte atividade: aplicação 

de uma escala de avaliação funcional.   

A sua colaboração é fundamental para a realização desta pesquisa. A 

pesquisa se orientará e obedecerá aos cuidados éticos expressos na 

Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, considerado o 

respeito aos sujeitos e as Instituições participantes, em todo processo 

investigativo. Sua participação envolve riscos físicos, pois se trata de 

estudo que venha a colocar em prática a aplicação de uma escala. O 

caráter interacional da coleta de dados envolve possibilidade de 

desconforto, de modo que você poderá se recusar a participar ou deixar 

de responder a qualquer questionamento, que por qualquer motivo não 

lhe seja conveniente. Isto não lhe acarretará nenhum prejuízo pessoal e, 

caso venha a ser constatado dano pessoal advindo do processo de coleta 

de dados, poderá ser encaminhado para serviço de Apoio Psicológico de 

uma das duas instituições citadas. Além disso, terá a garantia de que os 

dados fornecidos serão confidenciais e os nomes dos participantes não 

serão identificados em nenhum momento, que a imagem individual e 

institucional serão protegidas, assim como serão respeitados os valores 

individuais ou institucionais manifestos. Se tiver alguma dúvida em 

relação ao estudo antes ou durante seu desenvolvimento, ou desistir de 

fazer parte dele, poderá entrar em contato comigo pessoalmente (formas 
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de contato abaixo informadas). Os registros e documentos coletados 

ficarão sob a guarda dos pesquisadores acima citados, em seus setores 

de trabalho, na duas Universidades envolvidas. Só terão acesso aos 

mesmos os pesquisadores participantes. Os dados serão utilizados em 

publicações científicas derivadas do estudo ou em divulgações em 

eventos científicos. Gostaria de contar com a sua participação na 

pesquisa. No caso de aceitar tal convite, peço que preencha o campo 

abaixo: 

 

Eu................................................................................................................

..fui informado(a) dos objetivos, procedimentos, riscos e benefícios 

desta pesquisa, conforme descritos acima. Compreendendo tudo o que 

foi esclarecido sobre o estudo a que se refere este documento, concordo 

com a participação de 

............................................................................................. no mesmo. 

Assinatura do responsável Assinatura da pesquisadora responsável 

___________________, ___ de ______________ de 2018. 

Em caso de necessidade, contato com: Prof. Dra. Soraia Dornelles 

Schoeller. Campus Reitor João David Ferreira Lima. Bairro 

Trindade/Florianópolis/SC. CEP: 88040-900 Telefone (UFSC): (48) 

3721.9399. Celular (48) 99908-8384. E-mail: 

soraiadornelleschoeller@gmail.com  
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APÊNDICE C – FICHA DE COLETA DE DADOS 
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ANEXO – PARECER PLATAFORMA BR
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