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RESUMO

O imobilismo submetido ao paciente crítico é capaz de promover efeitos deletérios ao organismo, podendo atrasar a recuperação do paciente, 
além de perdurar por alguns anos após a alta hospitalar e aumentar os índices de mortalidade. Estudos apontam que a fraqueza muscular 
adquirida na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) acontece em cerca de 50% dos pacientes e que a perda de força muscular pode variar de 1-6% ao 
dia. A mobilização precoce (MP) é utilizada de forma adjuvante ao tratamento com o objetivo de recuperar o paciente e minimizar os efeitos 
negativos oriundos do processo de internação. Quando utilizada com dispositivos, essas intervenções geralmente têm foco nos Membros 
Inferiores (MMII), deixando os Membros Superiores (MMSS) com atenção relativamente pequena, embora sejam fundamentais em questões de 
mobilidade funcional e autocuidado. Objetivo: Identificar os dispositivos utilizados para MP de MMSS em pacientes em UTI. Materiais e métodos: 
Revisão Integrativa, com busca nas bases de dados SciELO, LILACS, PubMed, SCOPUS e Web of Science, em novembro de 2017, sem restrição de 
ano de publicação, nos idiomas inglês, português e espanhol. Foram incluídos ensaios clínicos ou estudos observacionais, artigos completos, que 
estivesse descrito na metodologia o uso de algum dispositivo para mobilização de MMSS de pacientes adultos internados em UTI. Resultados: 
Foram identificados 3.813 artigos a partir da estratégia de busca, sendo oito elegíveis com base nos critérios de inclusão e exclusão. Foram 
descritos o uso de quatro dispositivos, sendo o cicloergômetro o mais utilizado, seguido de pesos, eletro estimulação neuromuscular e faixa 
elástica. Conclusão: A literatura indica que existem dispositivos para este fim, porém pouco utilizados ou descritos para os MMSS. Os desfechos 
quanto ao seu uso são favoráveis e com poucos eventos adversos. Diante da similaridade entre as perdas de trofismo e força muscular nos MMSS 
e MMII por dia de internação, sugere-se um olhar mais cauteloso acerca do tema, com novos ensaios clínicos que descrevam o uso desses 
dispositivos para esta população e que tenham seus protocolos identificáveis e capazes de serem reproduzidos.
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