
 

 

 

A CONTRIBUIÇÃO DA FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA E MOTORA NO 

DESENVOLVIMENTO GLOBAL DO PACIENTE PERMITINDO A 

TRANSFERÊNCIA DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA 

PARA ENFERMARIA: RELATO DE CASO. 

Esteves, J.K.1 

 Barbosa, P.R.2* 

Filus, E.R.3 

 Pelaquin, E.P.4 

Hospital Infantil Waldemar Monastier, Rua XV de Novembro, 3701, Bom Jesus, 

Campo Largo, Paraná. (41) 3391-8100. hospitalinfantil@sesa.pr.gov.br 

 

RESUMO 

Em Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) encontra-se pacientes de 
longa permanência devido dependência da ventilação mecânica, gerando 
incerteza e ansiedade de familiares com relação às possibilidades de alta. É 
necessário para alta da UTIP utilizar ventilação de menor suporte. B.O.M. de 2 
anos e 6 meses, diagnóstico de miocardiopatia hipertrófica e broncodisplasia, 
permaneceu por 1 ano em outra instituição com total dependência da ventilação 
mecânica. Após, permaneceu 15 meses na UTIP do Hospital Infantil Waldemar 
Monastier. Desde o início existia a dificuldade no desmame ventilatório, sendo 
necessário mantê-lo sedado e sonolento. A fisioterapia interviu intensamente 24 
horas ao dia por 12 meses com treinamentos respiratórios que iniciaram com 
redução gradativa da ajuda da máquina, até utilizar durante o dia oxigênio e a 
noite suporte mínimo de ventilação. A estabilização respiratória possibilitou o 
desenvolvimento motor como sentar, levantar, caminhar, interagir com outras 
pessoas e profissionais de áreas diferentes, e pela primeira vez com 
aproximadamente 2 anos ele conheceu um novo mundo além do que existe na 
UTIP. Há 3 meses foi transferido para enfermaria, com menor impacto devido ao 
trabalho realizado, onde permanece até o momento com assistência 
multidisciplinar, e consegue desempenhar atividades que seriam impossíveis 
dentro da UTIP. 
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