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RESUMO

A permanência prolongada no leito dos pacientes em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), além de afetar globalmente o paciente, é geradora de 
grande impacto econômico, levando a um ciclo em que, quanto maior o tempo de internação do paciente, maiores poderão ser os danos físicos, 
funcionais e econômicos. As UTIs têm se preocupado com esses aspectos e incentivado amplamente a Mobilização Precoce (MP), estimulando o 
uso de recursos consagrados por seus efeitos positivos no doente crítico. Entretanto, alguns dos dispositivos utilizados para tal fim podem 
apresentar custos elevados, nem sempre disponíveis para suprir a demanda. Diante deste cenário torna-se necessária a construção de 
equipamentos para MP que sejam seguros para os pacientes, de baixo custo e validados para tal fim. Objetivo: Descrever o desenvolvimento e a 
construção de um dispositivo para exercícios cíclicos simultâneos de Membros Superiores (MMSS), de baixo custo, com materiais de fácil acesso e 
de fácil reprodução para posterior aplicabilidade em pacientes em UTI. Materiais e Métodos: Estudo de caráter metodológico, dividido em três 
etapas: planejamento (com esboço técnico e identificação dos materiais), construção (com base em dados antropométricos e nas medidas do 
leito) e avaliação dinâmica do dispositivo (feita em indivíduo saudável de modo a confirmar a possibilidade da movimentação ativa dos MMSS de 
forma confortável). Resultados: Foi desenvolvido e construído um dispositivo para exercícios cíclicos para MMSS, similar a um disponível 
comercialmente e já validado na literatura sobre seus efeitos no organismo humano nesta população. Cumprindo todos os requisitos para a sua 
construção ele encontra-se pronto e em fase de validação da viabilidade e segurança para que possa ser utilizado como estratégia de combate ao 
imobilismo em pacientes em UTI. Conclusão: Diante do objetivo primário, foi desenvolvido e construído um dispositivo que possibilita a 
movimentação ativa rotacional dos MMSS, de baixo custo, com materiais disponíveis comercialmente e de fácil replicação. Para a sua 
aplicabilidade na população a que foi proposto é necessária a finalização da validação da segurança quanto ao seu uso e, para trabalhos futuros, é 
sugerida a implantação de um torquímetro para mensuração dos valores, para que seja capaz de compará-lo ao similar, afirmar seus potenciais 
benefícios e ampliar a sua utilização nas diversas áreas da Fisioterapia.
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