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Introdução: Nas Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP), a prevalência de 

internações em crianças com idade menor que 10 anos são do sexo masculino, enquanto 

pacientes do sexo feminino são predominantemente internados após os 10 anos de 

idade. O grupo de doenças mais comum neste último são os acometimentos do aparelho 

digestivo ou hormonal, enquanto no outro grupo as doenças respiratórias dominam. A 

susceptibilidade das crianças a possuírem problemas respiratórios deve-se às suas 

características anatômicas e fisiológicas, sendo 50% das internações causadas pela 

insuficiência respiratória aguda. Nesse sentido, as crianças são constantemente contidas, 

sedadas e confinadas a cama por longos períodos. A consequente imobilização, somada 

a outros fatores de risco, como sepse, hiperglicemia, internação prolongada, uso de 

corticosteroides, pode estar relacionada com limitação na funcionalidade, diminuição da 

massa e força muscular. Assim, Mobilização Precoce (MP) iniciada de imediato após a 

estabilidade na UTIP e executada de maneira segura, reduz estes efeitos deletérios. 

Sendo a atuação multiprofissional, incluindo o fisioterapeuta, primordial nesse 

processo. Objetivos: Analisar a importância da mobilização precoce em unidade de 

terapia intensiva pediátrica. Métodos: Trata-se de uma revisão da literatura, elaborada 

nas seguintes bases de dados: PubMed, PEDro, MEDLINE, SciELO e Cochrane. Os 

termos utilizados para a pesquisa dos artigos de acordo com os descritores em ciência da 

saúde, foram: Mobilização Precoce, Unidade de Terapia Intensiva, Pediatria. Foram 

incluídos artigos no período 2014 a 2019, no idioma da língua inglesa, espanhola e 

portuguesa. Foram excluídos estudos que antecediam o ano de 2014 que não fossem 

relacionados ao tema. Resultados e Discussão: Durante a busca foram encontrados 27 

artigos, porém, 5 foram incluídos neste estudo. A imobilidade na UTIP gera diversas 

consequências a curto e longo prazo para as crianças internadas, dentre elas o aumento 

da internação hospitalar, maiores complicações na função motora e respiratória da 

criança com diminuição do tônus muscular e atraso no desenvolvimento 

neuropsicomotor por conta da ínfima estimulação sensório-motora dentro do ambiente 

da UTIP. As produções científicas revelaram que a prática da MP melhora a 

funcionalidade da criança gravemente doente, reduz lesões iatrogênicas, diminuiu o 

tempo de hospitalização prolongada e acelera a recuperação. Os autores alegaram 

também a importância da equipe multiprofissional junto com a família na reabilitação, 

sobretudo o fisioterapeuta, visto que este proporciona os cuidados necessários durante a 

deambulação e como deve-se atentar na evolução da MP no paciente pediátrico, 

melhorando a capacidade cardiorrespiratória e trabalhando a força e tônus muscular. 

Conclusão: A MP dentro da UTIP é uma habilidade de suma importância na 

reabilitação. Porém, necessitam de mais estudos a cerca da sua aplicabilidade na UTIP.  
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