
Introdução Resultados

As principais barreiras à MP foram a falta de treinamento da

equipe e a instabilidade clínica do paciente. Os profissionais

de nível superior apontaram mais barreiras quando

comparados com os de nível técnico.

Conclusão

Método
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Identificar potenciais barreiras à implantação de

um protocolo de MP na Unidade de Terapia

Intensiva Pediátrica (UTIP) de um hospital

universitário (HU) sob a perspectiva da equipe

multiprofissional..

Objetivo 

Apesar de mais escassas que na população

adulta, evidências apontam para inúmeros

benefícios da mobilização precoce (MP) nos

pacientes pediátricos graves. Há também fortes

indícios sobre a sua segurança e viabilidade nesta

população. 1

Entretanto, para alguns profissionais, existem

razões potenciais que justifiquem retardar a

mobilização durante a internação em uma unidade

de terapia intensiva, por considerarem um risco

segurança do paciente .2

A análise das barreiras descritas pelos

profissionais possibilita a criação de soluções para

as mudanças institucionais e/ou operacionais

necessárias para o sucesso da implantação de um

protocolo de MP. 3

No período de setembro de 2016 a maio de 2017, um

estudo observacional seccional analítico foi realizado por

meio da aplicação de questionário semiestruturado que

foi autopreenchido pelos profissionais da equipe

multiprofissional da UTIP de um HU do Rio de Janeiro.

Juntamente com o questionário, os participantes

receberam a proposta de um protocolo de MP que

estabelecia critérios clínicos para indicação,

contraindicação, interrupção e progressão da MP .

Foi avaliada a opinião da equipe em relação aos

obstáculos à implantação deste protocolo.

Foram incluídos todos os profissionais de saúde que

atuavam na unidade no período do estudo e excluídos

apenas os residentes do primeiro ano.

Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética e

pesquisa (CAAE 64110716.6.0000.5243) e todos os

participantes assinaram termo de consentimento livre e

esclarecido.

Na análise estatística, realizaram-se medidas de

distribuição de frequências e os testes de Kruskal-Wallis

e de Mann Whitney. Foi considerado significativo o valor

de p < 0,05. Utilizou-se o software R.

Utilizando o Teste Kruskal-Wallis, verificou-se que não houve

diferença significativa entre a categoria profissional do

participante e o número de barreiras institucionais (p =

0,06997,) ou relacionadas ao paciente (p = 0,06948)

relatadas. Foi observado que o nível de escolaridade

influenciou positivamente no número de barreiras relacionadas

ao paciente (p = 0,01928, teste de Mann Whitney). A mediana

das barreiras apontadas pelos profissionais de nível superior

foi maior do que por aqueles com nível técnico.

Barreiras %

Nenhuma 1 1,7

Falta de treinamento 54 90

Falta de conhecimento 41 68,3

Falta de equipamentos 27 45

Falta de colaboração 23 38,3

Cultura da UTIP 20 33,3

Falta de tempo 20 33,3

Falta de espaço físico 7 11,7

Número de profissionais 4 6,7

Falta de manutenção 1 1,7

Baixa rotatividade 1 1,7

Tabela 1. Barreiras 

institucionais

Participaram do estudo 60 profissionais entre médicos (n =

19), fisioterapeutas (n = 5), enfermeiros (n = 12) e técnicos

de enfermagem (n = 24).

Os participantes relataram as barreiras relacionadas ao

funcionamento da própria UTIP (tabela 1) e relacionados às

condições clínicas dos pacientes (tabela 2).

Barreiras %

Nenhuma 2 3,3

Instabilidade clínica 51 85

Analgesia inadequada 33 55

Falta de cooperação 31 51,7

Excesso de sedação 26 43,3

Falta de compreensão 21 35

Mau estado nutricional 20 33,3

Dispositivos invasivos 19 31,7

Uso de aminas 1 1,7

Legenda: frequência absoluta e relativa

Tabela 2. Barreiras 

relacionadas ao paciente

Legenda: frequência absoluta e relativa


