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Introdução: A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), possui um impacto a nível 

mundial, tantos países de baixa e medial renda como o Brasil, que tem uma responsabilidade 

por mais de 90% de todas as mortes. A diminuição do fluxo de ar nas vias alveolares, é 

devido a uma inflamação crônica existente, resultado dessa patologia se dar por deficiência 

genética do (alfa-1 antitripsina) [1]. A grande causa que leva os pacientes portadores de 

DPOC a sentirem dispneia, tosse e expectoração, é o uso de nicotina (cigarro), considerado 

está uma evidencia anual de que 10 milhões de cidadãos morreram de doenças decorrentes do 

tabagismo até 2030, contudo existe outras causas, como a combustão da queima de lenha, 

envelhecimento, fumaça proveniente da cozinha domiciliar e do gás de aquecimento, entre 

outros [2]. As características clínicas desses pacientes se dar por tosse crônica, que pode ser 

intermitente ou ser seca, sem secreção, produção crônica de muco, o diagnóstico definitivo 

requer por meio da espirometria, com presença relação VEF1/ CVF ≤ 70% pós- 

broncodilatador. A fase da reabilitação pulmonar (RP) não deve se limitar somente no 

comprometimento pulmonar, mas deve se basear no todo, como nos sintomas e limitações 

funcionais presentes. No período em que os pacientes são admitidos para realizar os 

tratamentos farmacológicos e não farmacológicos, medidas são tomadas para que o paciente 

tenha um bom prognóstico, é isso envolve desde as mudanças comportamentais, redução de 

exposições a fatores de risco, educação sobre a doença e seu curso, reabilitação, 

oxigenoterapia, manejo de morbidades, tratamentos cirúrgicos e farmacológicos até os 

cuidados de fim de vida com intuito de melhorar os volumes e capacidades pulmonares, 

melhorar o suprimento de oxigênio para os músculos respiratórios, assim como, melhorar as 

musculaturas dos membros superiores e periféricos. Portanto, conhecer com precisão as 

indicações, as limitações e os potenciais riscos e benefícios de cada tratamento se torna um 

desafio. Esse desafio é ainda mais intenso quando temos que adaptar as evidências da 

literatura às particularidades de nosso país com os frequentes desafios encontrados na prática 

clínica tanto pública quanto privada [3,4]. A utilização da escala de funcionalidade (MIF), é 

definida como a capacidade de realizar algo com os próprios meios, exemplo disso, é sair para 

um determinado ambiente, realizar suas tarefas devida diária. Está ligada à mobilidade e à 

capacidade funcional, nas quais o indivíduo não requer ajuda para a realização das mesmas, 

ou seja, a independência supõe condições motoras e cognitivas satisfatórias para o 

desempenho das tarefas [5]. O exercício terapêutico é parte integrativa que requer princípios 

de um treinamento eficiente, com a duração do exercício, a progressão, as modalidades a 

serem seguidas, a individualidade e a intensidade dos exercícios, este é um determinante 

plausível em relação aos benefícios fisiológicos adquiridos na reabilitação pulmonar. Além 

disso, um novo estilo de vida deve ser adotado contribuindo com a melhora da qualidade de 

vida, pois sabemos que pacientes com DPOC não tem cura, porém é tratável. Objetivos: 

Verificar a eficácia dos recursos fisioterapêuticos em pacientes admitidos na Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI), por meio de um relato de experiência, as repercussões das disfunções 
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respiratórias em pacientes adultos. Descrição da Experiência: Por meio do estágio 

extracurricular no hospital privado, os pacientes acolhidos eram somente aqueles com 

diagnostico de DPOC, na qual foram avaliados 15 pacientes no período de agosto a outubro 

de 2019, estando em ar ambiente e que foram internados no Centro de Terapia Intensiva (CTI) 

por apresentarem quadro clínico de grande Desconforto Respiratório (DR) devido possuírem a 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). A fisioterapia no âmbito hospitalar tem papel 

fundamental no prognóstico desses pacientes, focando principalmente em trazer a estabilidade 

do sistema respiratório e motora dos mesmos. Podendo assim fazê-los retornarem as suas 

atividades de vida diárias de forma rápida e eficiente. Para serem admitidos os pacientes, é 

importante direcionar o interesse em quantificar as alterações das capacidades ligadas às suas 

funções por meio da escala que mede a independência funcional (MIF). Os principais recursos 

visto pelos discentes acompanhando as condutas dos fisioterapeutas nos três turnos do dia 

foram: Vigilância respiratória, uso da ventilação mecânica não invasiva (Em média de 1h a 3h 

por dia), manobras de Higiene brônquica, manobras de reexpansão pulmonar, posicionamento 

no leito com a cabeceira elevada a 45°, alongamentos de membros superiores e inferiores, 

exercícios metabólicos, cinesioterapia passiva e ativa de membros superiores e inferiores, 

sedestação beira-leito, treino de equilíbrio de tronco, treino de bipedestação com apoio 

bilateral e deambulação com ou sem apoio. Resultados: Diante disso, destaca-se a 

importância do fisioterapeuta em um centro de terapia intensiva, colaborando de forma direta 

para assistência desses pacientes. Nesse contexto, cerca de 80% dos pacientes atendidos 

evoluíram bem aos procedimentos e receberam alta hospitalar, 20% apresentaram outros tipos 

de complicações respiratórias, prolongando assim seu tempo de internação, tiveram que ser 

intubados e foram a óbito. Conclusão: Em vista disso, conclui-se o tratamento realizado no 

Hospital privado de Belém possibilitou ao paciente com DPOC uma melhora da capacidade 

cardiopulmonar, com consequente restabelecimento da funcionalidade respiratória, 

diminuindo a dispneia, auxiliando na redução da progressão e sintomatologia da doença, 

recuperando de forma eficaz o condicionamento físico, proporcionando ao paciente um 

melhor bem-estar geral, recuperando a qualidade de vida e sobrevida do paciente. 

 

Descritores: Fisioterapia, DPOC, Reabilitação. 
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