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RESUMO 

Objetivo: Identificar os principais fatores de risco de adoecimento físico em 

fisioterapeutas, relacionados à orientação e de risco biológico em unidades de terapia 

intensiva. Métodos: revisão integrativa de estudos secundários: diretrizes, guidelines, 

revisões sistemáticas com ou sem meta-análise, revisões integrativas, revisões de 

literatura, protocolos, ensaios clínicos publicados entre os anos de 1997-2017, em 

língua inglesa e portuguesa. Foram pesquisadas as bases de dados Medline, Scielo Org e 

PEDro, no período compreendido entre dezembro de 2016 a março de 2017. 

Resultados: Foram encontrados 8 artigos que condiziam com o objetivo proposto e  

isso demonstra a falta de pesquisa relacionada a fatores de risco biológicos associada 

exclusivamente ao trabalho do fisioterapeuta, a maioria dos estudos incluía o 

fisioterapeuta e a equipe multidisciplinar. Pode-se notar que a principal causa dos 

acidentes em hospitais envolvendo fatores biológicos, poderiam ser prevenidos e 

evitados com uma simples política de promoção e prevenção da saúde. Conclui-se que é 

necessário maior comprometimento e pesquisa nas áreas relacionadas aqui citadas. 

 

Descritores: Fisioterapia, exposição a agentes biológicos, fatores de risco, unidades de 

terapia intensiva. 

________________________________________ 

1
 Pós-graduanda e Fisioterapia e Terapia Intensiva.  

2
 Fisioterapeuta; Pós-graduado em Fisioterapia Cardiorrespiratória 
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1. INTRODUÇÃO 

Atualmente, uma grande fatia da população passa boa parte do seu dia em seu 

ambiente de trabalho, tendo em vista uma carga horária de 40 horas semanais, 

diferentemente de um profissional da fisioterapia que possui uma carga horária semanal 

de 30 horas. O número de horas normalmente é ultrapassado caso o indivíduo leve em 

consideração o trajeto de ida e volta para o trabalho, afazeres para resolver em domicílio 

dentre outros. Os teóricos da ciência comportamental tem buscado, através de uma área 

de estudo denominada qualidade de vida no trabalho - QVT, a reorganização do 

trabalho, visando proporcionar ao trabalhador participação na tomada de decisão, 

autonomia, nível de desafio, liberação do potencial criativo, uso de experiências  e  

variedade  de  habilidades,  oportunidade  de  aprendizagem, resultando assim em 

melhoria da produtividade e no desenvolvimento pessoal do indivíduo.
1
 

Um ambiente onde provavelmente o funcionário terá uma alta qualidade de vida 

é aquele que lhe provê a oportunidade de se sentir respeitado, que não lhe provoca 

desconforto físico ou mental enquanto executa ou mesmo após executar suas tarefas; 

que o remunera de forma justa o suficiente e, principalmente, que valoriza o seu 

empregado. Quando um ou mais desses fatores não estão presentes no ambiente de 

trabalho, o empregado tende a considerar que possui uma baixa qualidade de vida no 

trabalho.
2
 A saúde ocupacional ou saúde do trabalho refere-se à promoção e à 

preservação da integridade física do trabalhador durante o exercício de sua função, por 

meio da detecção de fatores que interfiram na sua saúde. Essa detecção possui 

abordagem de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce de agravos à saúde 

relacionados ao trabalho, além da constatação da existência de casos de doenças 

profissionais ou danos irreversíveis à saúde do trabalhador. É em função da saúde do 

trabalhador que se praticam a segurança do trabalho, a ergonomia e a higiene 

ocupacional
3
. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), a globalização é um fator que pode contribuir para o 

aumento da incidência de doenças e acidentes de trabalho. As mesmas organizações 

relatam ainda que as doenças e os acidentes relacionados ao trabalho matam, 

anualmente, 1,1 milhão de pessoas em todo o mundo.
4-5

  

Nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), a complexidade da assistência 

prestada aos pacientes criticamente enfermos contribui para o aumento dos riscos à 
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saúde dos trabalhadores, principalmente riscos biológicos. Esta situação é agravada 

principalmente nos hospitais públicos onde são limitadas as condições materiais. O 

fisioterapeuta, como componente das equipes de saúde das UTIs, ao realizar as suas 

atividades cotidianas, depara-se com diversas situações que podem comprometer a sua 

saúde. Em relação a esse ambiente hospitalar, a adoção e implementação de medidas de 

biossegurança são de extrema importância, tendo em vista os riscos à saúde dos 

profissionais e pacientes são iminentes pela possibilidade de contágio por agentes 

infecciosos.
6
  Ainda assim, trabalhadores dos estabelecimentos de assistência à saúde 

muitas vezes enfrentam situações laborais inapropriadas não as considerando, 

entretanto, como perigosas, mesmo que as evidências científicas mostrem a presença de 

vários agentes de riscos ocupacionais nos ambientes de trabalho.
7
 Para esses 

trabalhadores, incluindo a classe de fisioterapeutas, foram criadas as precauções 

universais, normatizadas pela Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho (NR 

32), que trata da segurança no trabalho em serviços de saúde. Segundo a normatização, 

essas precauções são as medidas que devem ser realizadas com todos os pacientes, 

considerando, inclusive que todos estão contaminados, bem como os equipamentos 

utilizados, já que não se podem prever quais deles realmente estão ou não infectados.
8-10

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) caracteriza-se como um local para o 

adequado tratamento dos indivíduos que possuem um distúrbio clínico importante. 

Neste local existe um sistema de monitorização contínua que permite o rápido 

tratamento para os pacientes graves ou que apresentam uma descompensação de um ou 

mais sistemas orgânicos. A equipe que atua e presta atendimento neste local é 

multiprofissional, e é constituída por: médicos, enfermeiros, fisioterapeutas 

cardiorrespiratórios, nutricionistas, psicólogos e assistentes sociais.
11

 

A fisioterapia aplicada na UTI tem uma visão geral do paciente, atuando de 

maneira complexa no amplo gerenciamento do funcionamento do sistema respiratório e 

de todas as atividades correlacionadas com a otimização da função ventilatória. É 

fundamental que as vias aéreas estejam sem secreção e os músculos respiratórios 

funcionem adequadamente. A fisioterapia auxilia na manutenção das funções vitais de 

diversos sistemas corporais, pois atua na prevenção e/ou no tratamento das doenças 

cardiopulmonares, circulatórias e musculares, reduzindo assim a chance de possíveis 
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complicações clínicas. Ela também atua na otimização do suporte ventilatório, através 

da monitorização contínua dos gases que entram e saem dos pulmões, além do 

ventilador mecânico. O fisioterapeuta também possui o objetivo de trabalhar a força dos 

músculos, diminuir a retração de tendões e evitar os vícios posturais que podem 

provocar contraturas e úlceras de pressão.
12

 

O papel do fisioterapeuta em uma unidade de terapia intensiva (UTI) é bastante 

abrangente, assim como participa de diversas etapas desde o tratamento das doenças de 

base do paciente em ventilação mecânica até o seu período de desmame, extubação e 

pós extubação.  

A fisioterapia respiratória vem sendo muito utilizada no tratamento de pacientes 

submetidos à ventilação mecânica invasiva (VMI). Tem como objetivos principais 

aperfeiçoar a função pulmonar, atuar na desobstrução de vias aéreas, realizar a expansão 

de áreas colapsadas e consequentemente otimizar o equilíbrio da ventilação/perfusão. 

As principais técnicas utilizadas na fisioterapia respiratória dentro de um leito de UTI 

são: drenagem postural (DP), compressão torácica manual (CTM) - podendo ou não ser 

associada à vibração, aspiração endotraqueal (AE), hiperinsuflação manual (HM), treino 

de endurance dos músculos respiratórios (TE) e mobilização precoce (MP). 

3. METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão integrativa de estudos secundários: revisões 

sistemáticas, revisões integrativas, revisões de literatura publicadas entre 1997-2017, no 

período compreendido entre dezembro de 2016 a março de 2017. Consistiu em abordar 

os fatores de risco biológicos, bem como correlacionar com as técnicas utilizadas pelo 

profissional da fisioterapia, em uma unidade de terapia intensiva. O material para a 

realização da pesquisa foi obtido através da consulta em revistas científicas, e 

principalmente, na fonte de informação MedLine, ScIELO e PEDro. Para busca foram 

utilizados os Descritores em Ciências da Saúde (DECS): Fisioterapia, exposição a 

agentes biológicos, fatores de risco, unidades de terapia intensiva, em língua portuguesa 

e inglesa. Foi encontrado um total de 33 artigos, 15 foram lidos e apenas 8 atenderam a 

proposta, o restante foi descartado por não atender o objetivo principal, que seria a 

observação de profissionais fisioterapeutas preferencialmente citados. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram incluídos para esta revisão 8 artigos. O título e o ano de cada artigo estão 

descritas na tabela 1. 

Os resultados deste estudo demonstraram poucas pesquisas científicas 

relacionadas ao profissional fisioterapeuta e sua percentagem perante riscos biológicos 

dentro de uma unidade de terapia intensiva. As pesquisas encontradas indicaram um N 

maior quando citados profissionais como os enfermeiros e técnicos de enfermagem. 

 

    Tabela 1 – Resultados dos estudos 

Autores Ano Título  

Caixeta 2005 

 

Acidente de trabalho, com material biológico, em 

profissionais de saúde de hospitais públicos do 

distrito federal, Brasil 

 

 

 

Guttenberg, et al 

 

2009 

 

A Survey of Occupational Exposure to blood and 

Body Fluids in Physiotherapists in Western Australia.  

 

 

 

Silva, et al 

 

2008 

 

Prevalence and risk factors for staphylococcus aureus 

in health care workers at a university hospital of 

recife-pe 

 

 

 

 

 

 

Oliveira, et al 

 

2010 

 

Precauções de contato em unidade de terapia 

intensiva: fatores facilitadores e dificultadores para 

adesão dos profissionais 

 

 

 

Passos, et al 

 

2013 

 

Desatenção às normas de biossegurança por 

profissionais de saúde em unidade de terapia intensiva 

de hospital na cidade de fortaleza/ce 

 

 

 

Moreira 

 

2010 

 

Medidas de precaução padrão no ambiente hospitalar 

adotadas por alunos do curso de fisioterapia 

 

 

Hanne, et al 

 

2010 

 

Acidentes de trabalho com profissionais de saúde de 

um hospital universitário 

 

 

Neves, et al 
2006 

 

 

Higienização das mãos: o impacto de estratégias de 

incentivo à adesão entre profissionais de saúde de 

uma unidade de terapia intensiva neonatal 
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De acordo com um estudo realizado em 1997, os hospitais são instituições que 

oferecem maior possibilidade de agravos à saúde dos trabalhadores, entre todas as 

instituições de saúde, por apresentarem condições complexas de trabalho.
13 

No tocante a 

este ambiente, os riscos mais citados na literatura e que se revestem de especial 

significado são os biológicos.
14

 

Na Austrália, em 2009, uma pesquisa constatou que no ambiente hospitalar as 

causas de maior importância para a ocorrência de exposição dos fisioterapeutas aos 

riscos biológicos foi: situações de contingências (33,3%), fontes contaminadas com 

sangue e outros fluidos corpóreos (28,4%) e fatores organizacionais (22,2%).
15 

Sabe-se 

que o fisioterapeuta desempenha diversos papéis e manobras em uma unidade de terapia 

intensiva, no entanto, algumas o deixam mais suscetível à contaminação por 

apresentarem um contato direto com o paciente. Sendo assim, técnicas de higiene 

brônquica como a fisioterapia torácica, ou compressão torácica manual
16

, a drenagem 

postural
17

, Bag Squeezing 
18-19

 e até mesmo a hiperinsuflação manual.
20

  

A mobilização precoce por ser uma alternativa utilizada para redução da 

fraqueza e encurtamento muscular, além da prevenção dessas e de outras complicações, 

também tem estado em crescente adesão por parte da categoria dos fisioterapeutas. A 

técnica já teve sua eficácia comprovada, mediante estudos realizados, tais como o de 

Dantas
21

, em que os pacientes foram submetidos a um protocolo de mobilização 

sistemática e precoce e a um protocolo de fisioterapia convencional, o primeiro grupo 

apresentou ganho da força muscular inspiratória e força muscular periférica, o que não 

ocorreu no programa padrão de mobilização. 

Um estudo realizado num hospital universitário comprova o que foi dito por 

Guttenberg
15 

e constata que os fisioterapeutas apresentam 4.57 vezes maior 

probabilidade de serem colonizados por 10 microrganismos multirresistentes na 

execução de suas atividades, quando comparados com outros profissionais do mesmo 

setor, isso porque entre as atividades realizadas pelos fisioterapeutas na UTI estão em 

evidência: mobilizações e posicionamentos de pacientes potencialmente infectados ou 

colonizados, manobras de hiperinsuflação manual dos pulmões, exercícios de tosse, 

aspirações de secreções pulmonares, entre outras.
22

 

Hanne e Nelma
23

 observaram registros e documentos num período 

compreendido entre 2001 e 2008, e contabilizaram o registro de 34 acidentes, com 
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índice de 2,9% cujos profissionais eram fisioterapeutas. A porcentagem no estudo foi 

baixa, tendo em vista o pouco número de profissionais fisioterapeutas inseridos no 

quadro de trabalho na respectiva unidade de terapia intensiva.  

Grande parte dos acidentes ocupacionais registrados em uma área hospitalar 

poderiam ter sido evitados e prevenidos, levando em consideração as normas e 

equipamentos que amparam os profissionais da área da saúde nessas zonas insalubres.  

No CTI de uma instituição filantrópica, um estudo com 102 profissionais, incluindo 

fisioterapeutas (16,6%), demonstrou a dificuldade de adesão dos profissionais aos 

procedimentos e normas de biossegurança, tendo como maior dificuldade de adesão o 

uso do capote com média de 45%, aumentando significativamente o risco de acidentes 

ocupacionais. A dificuldade relacionada ao uso de luvas em procedimentos aparece com 

média de 0,1%
24

. Em outro estudo focado sobre a dificuldade de adesão aos 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI), o uso de capote, também foi o item de 

maior dificuldade na utilização. O motivo relatado foi o desconforto em virtude do calor 

gerado pelo mesmo
25

.  

Segundo Passos e associados
26

, em estudo realizado com 20 profissionais em 

unidade de fisioterapia intensiva, notou-se que o desacato às precauções universais 

pareceram não estar relacionados com o nível educacional, visto que fisioterapeutas 

cometeram um número de infrações próximo aos técnicos/auxiliares de enfermagem. Os 

itens mais menosprezados pelos fisioterapeutas foram, respectivamente, a não utilização 

de qualquer tipo de adorno em UTI, e também o uso de óculos de proteção em 

procedimento com risco de dispersão de gotículas, secreções e fluidos.  Quanto ao uso 

de gorro, a classe de fisioterapeutas foi a única que cometeu a inobservância a esta 

medida. Pereira et al
27

 obteve em estudo semelhante, dados que revelaram que apenas 

44% dos profissionais utilizam o gorro.   

Este déficit em conscientização sobre o uso dos EPIs, higienização correta das 

mãos, também pode ser oriundo do período compreendido na graduação de cada 

profissional. Uma pesquisa feita com estagiários do último semestre do curso de 

fisioterapia da Universidade Estadual da Paraíba, verificou-se que 96% dos estagiários 

nunca receberam capacitação sobre biossegurança e 83% não reconheceram os óculos 

de proteção como sendo um tipo de EPI. Quanto à frequência do uso de EPI, foi 

verificado que 48% só utilizam quando sabem que o paciente é portador de alguma 
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doença infectocontagiosa. Quanto às exposições, 9% tiveram contato com sangue, 16% 

com escarro, 12% com vômito, 25% saliva, todos lavaram o local da contaminação com 

água e sabão, e nenhum dos estagiários notificaram o acidente. Apenas 52% da amostra 

faz uso dos EPIs sempre e independente da patologia do paciente.
28

 Em observação 

referente à higienização das mãos e sua conscientização, o estudo de Neves et al
29 

analisou diversos profissionais da área da saúde, num âmbito de uma unidade de terapia 

intensiva e observou, nos 6 meses de estudo, que os profissionais fisioterapeutas 

aparecem com 77,7% no índice de adesões ao processo de prevenção e controle de 

infecções. Tendo em vista os procedimentos analisados, os que mais tiveram adesão à 

lavagem de mão após a conduta e que fazem parte da atuação diária do fisioterapeuta 

foram: aspiração orotraqueal e endotraqueal (78,1%), procedimentos de fisioterapia 

(75,3%) e mudança de decúbito (68,0%).   

5. CONCLUSÃO 

Os artigos, relatos e teses encontradas, muitas das vezes trouxeram a tona o 

assunto proposto, porém com abordagem em equipe multidisciplinar, principalmente 

citando o profissional de enfermagem, e não de forma singular e direta sobre o 

fisioterapeuta. Observou-se a falha na conscientização, do profissional tanto da 

fisioterapia como de outros profissionais da saúde, referente aos meios de prevenção de 

acidentes, o que contribuiu de forma negativa para o acontecimento dos acidentes no 

ambiente hospitalar. Chegamos à conclusão de que há a necessidade de se realizar mais 

estudos exclusivos com profissionais da área de fisioterapia. O assunto abordado é de 

extrema relevância tanto para a saúde pública quanto para o meio acadêmico, por incluir 

todos os níveis de saúde desde a promoção e prevenção até a etapa de reabilitação.  
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