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RESUMO: 

A Síndrome do Imobilismo, frequente entre idoso, ocorre em indivíduo acamado por 
período prolongado, acarretando perda de força muscular e consequentemente morbidade e 
mortalidade. Objetivo: Analisar as intervenções fisioterapêuticas trabalhadas na síndrome da 
imobilidade em pessoas idosas, para redução ou eliminação de comorbidades, recuperação de 
sua capacidade motora e melhor qualidade de vida. Métodos: Revisão bibliográfica de artigos 
selecionados entre o ano de 2010 a 2021 que trata sobre a síndrome do imobilismo em idosos 
internados em enfermaria excluindo artigos que descreve em UTI. Resultados: A presença do 
fisioterapeuta nas enfermarias hospitalares mostrou-se essencial por contribuir em diversos 
aspectos, reduzindo o impacto do imobilismo, prevenindo contraturas musculares e 
reduzindo o impacto sobre o sistema respiratório evitando assim, complicações decorrentes 
de efeitos promovidos pelas doenças. Conclusão: A fisioterapia é uma aliada para os 
idosos visto que o envelhecimento vem acompanhado de alterações funcionais mostrando os 
grandes benefícios trazidos por ela na prevenção e no tratamento da Síndrome do Imobilismo, 
ajudando na independência e autonomia desses idosos assistidos. 
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ABSTRACT 

The immobility syndrome, frequent among the elderly, occurs in an individual bedridden 
for a period prolonged, leading to loss of muscle strength and consequently morbidity and 
mortality. Objective: To analyze the physiotherapeutic interventions worked on the syndrome of 
immobility in elderly people, for reduction/elimination of comorbidities, recovery of their motor 
capacity and better quality of life. Methods: Bibliographic review of articles selected between the 
year 2010 to 2021 which deals with the immobility syndrome in the elderly admitted to the ward. 
Excluding articles describing in ICU. Results: The presence of the physiotherapist in hospital 
wards proved to be essential for contributing in several aspects, reducing the impact of 
immobility, preventing muscle contractures and reducing the impact on the respiratory system 
thus avoiding complications arising effects promoted by diseases. Conclusion: Physiotherapy is 
an ally for elderly as aging is accompanied by functional changes showing the great benefits 
brought by it in the prevention and treatment of the Immobilism Syndrome, helping in the 
independence and autonomy of these assisted elderly. 
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INTRODUÇÃO 

O envelhecimento da população é algo cada vez mais presente na 

população mundial. Estima-se que no Brasil a população de idosos, que 

atualmente está em média 10%, cresça para mais de 20% nas próximas 

décadas. (IBGE, 2018) 



Embora essa taxa seja pequena em relação a população total do país, a 

população igual ou superior aos 60 anos é a que mais utiliza os serviços 

médicos além de ser a maior parcela da ocupação dos leitos hospitalares.  

Como consequência desse alto índice de internação, na maioria das 

vezes por períodos prolongados, cresce também os problemas oriundos de tal 

envelhecimento, como exemplo, a perda funcional, sarcopenia, diminuição 

cognitiva, imobilidade e morte. (TEIXEIRA, 2006) 

Diante do envelhecimento que recai infelizmente para população idosa, 

uma fase que acarreta diversas fragilidades e dependências, obtendo repouso 

absolutamente ou confinamento no leito passou a ser de maneira relevante, 

uma prática ou conduta universal que venha favorecer ainda hoje, seja ela na 

instituição ou na comunidade. Geralmente o que se vê são idosos capazes 

psicologicamente e fisicamente estáveis passarem dias sem se retirar do leito. 

Isso acaba acontecendo devido aos cuidadores impedirem que esses 

pacientes tenham uma efetividade útil e ativa, o que induz a uma internação de 

repouso prolongado. Levando assim para um ápice no ponto de partida 

obtendo uma mudança no comportamento e agravamento devido ao desgaste 

e na má qualidade de vida. Passada essa fase, acaba tornando difícil, retirá-los 

do leito, pois alguns não aceitam a mudança e agridem o profissional diante 

qualquer intervenção. (FREITAS, 2016 p. 1070) 

Apesar dos avanços da área da saúde na busca de descobrirem curas e 

tratamentos para inúmeras doenças e assim possibilitar um aumento da 

expectativa de vida, muitas patologias, comumente encontradas na população 

idosa, ainda podem causar prejuízos e danos físicos e funcionais ao idoso, 

levando-o a perda da independência e a necessidade de auxílio para a 

realização de afazeres diários e básicos. (MENDES, 2014 p. 315) 

Semelhante a outras doenças prolongadas, a Síndrome do Imobilismo 

representa a derradeira fase da vida para muitos idosos. Por desconhecerem a 

síndrome, pois muitas famílias não procuram orientação do sistema de saúde, 

se julgam incapazes de mantê-los no domicílio sob seus cuidados, que são 

complexos e custosos, por se tratarem de pacientes restritos ao leito e os 



encaminham, muitas vezes, para internações em casas de asilos, onde, 

geralmente, eles vêm a falecer. (FREITAS, 2016 p. 1068) 

Em estudo mostra que a redução da mobilidade trás consigo um 

aumento na morbidade em pacientes idosos e perda completa nos movimentos 

articulares. Esse fato acarreta uma redução entre 5 a 6% de força e massa 

muscular por dia. (MORAES, 2010) 

A perda muscular, denominada sarcopenia contribui para déficits na 

mobilidade, queda na capacidade funcional e redução na capacidade oxidativa 

da musculatura esquelética. (GUCCIONE, 2017) 

Durante o processo de envelhecimento a massa muscular diminui quase 

50% entre os 20 e 90 anos e a força muscular, que é máxima por volta dos 30 

anos, sofre perda de 15% por década a partir dos 50 anos. Essa perda é mais 

acelerada, chegando a 30%, por década, aos 70 anos e praticamente a metade 

aos 80 anos. (FREITAS, 2016 p. 1072) 

O objetivo deste estudo é uma revisão da literatura sobre a Síndrome do 

Imobilismo, visando proporcionar maior conhecimento sobre os impactos e a 

importância da fisioterapia na prevenção e tratamento precoce.     

REFERENCIAL TEÓRICO 

É comum encontrar pacientes idosos hospitalizados por um longo 

período em situação de imobilidade. Essa irrelevância sobre a restrição dos 

movimentos pode ser conivente de um fator denominador ao surgimento da 

fraqueza muscular generalizada, pois é associado a uma inflamação sistêmica 

e local que compõe a um mecanismo que tem ação sinergicamente para 

promover uma significativa perda de massa muscular no paciente criticamente 

enfermo. O repouso prolongado é associado á doenças com gravidade o que 

leva na diminuição da síntese de proteína muscular e aumento da excreção de 

nitrogênio na urina, o que acaba indicando o aumento do catabolismo e na 

diminuição da massa muscular e logo nas extremidades inferiores. (MATTOS, 

2011) 

Quase todos os profissionais envolvidos nos cuidados de cada idoso 

almejam evitar surgimento de novas complicações, como minimização por meio 

de medidas decorrentes adotadas com grande frequência e de longo prazo. 



Mas que ainda se faz necessário o aperfeiçoamento das especialidades da 

saúde que abrange o idoso, com objetivo de desenvolvimento de ações 

adequadas para melhora no cuidado com a saúde e qualidade de vida do 

idoso. (MENDES, 2014 p. 316) 

Abranches, 2020 também descreve sobre a importância do 

aperfeiçoamento das áreas da saúde que atendem o idoso, pois estamos 

tratando de um indivíduo na fase do envelhecimento que por si só, já possui 

déficits e alterações biológicas e que necessita de qualidade nos cuidados 

realizados. 

Segundos estudos, quanto maior o tempo de imobilização no leito, 

maiores são os efeitos negativos sob a capacidade funcional dos diversos 

sistemas orgânicos no indivíduo, os quais podem ser irreversíveis. Pensando 

nisso, cabe ao fisioterapeuta atuar no sentido de impedir que o idoso chegue à 

situação de imobilismo, mantendo o paciente ativo e funcional sempre que for 

possível. (GUEDES, 2018)  

A imobilidade pode alterar também o estado emocional do indivíduo 

independente da condição que levou ao decúbito prolongado, podendo 

desencadear ansiedade, apatia, depressão, fragilidade emocional, isolamento 

social entre outros sintomas que são fatores prejudiciais no tratamento de 

qualquer tratamento independente da faixa etária. (FERNANDES, 2013 p. 163) 

Os critérios com interferência significativa para o diagnóstico da 

síndrome do imobilismo são múltiplas contraturas, déficits cognitivos entre 

moderado a grave; já os critérios com menor interferência são apresentação de 

sinais de sofrimento cutâneo ou úlcera de decúbito, disfagia leve a grave e 

dupla incontinência e afasia. (MENDES, 2014 p. 318) 

É preciso ressaltar que algumas pessoas internalizam que todos os 

indivíduos idosos que acabam se tornando acamados pela imobilidade 

preencherão os critérios para o diagnóstico da síndrome, nem sempre isso 

ocorre. Quase todos os profissionais interferidos nos cuidados de cada idoso 

almejam evitar surgimento de novas complicações, como minimização por meio 

de medidas decorrentes adotadas com grande freqüência e de longo prazo. 

(MENDES, 2014 p. 316)  



CONCEITO DE SÍNDROME DO IMOBILISMO 

A síndrome do imobilismo envolve diversas modificações nos indivíduos 

acamados por um longo período, produzindo conseqüências no corpo e 

levando a um comprometimento da funcionalidade do paciente, que o impedem 

de interagir com a sociedade inclusive podendo provocar problemas de ordem 

emocional. (LEAL, 2012) 

Estudos mostram que a Síndrome do Imobilismo é a mistura de sinais e 

sintomas que possa levar uma suspensão dos movimentos articulares, fazendo 

com que ocorra alteração postural, que repercutem negativamente na 

imobilidade desse paciente idoso. Em análise ao estudo no ano de 1860 o 

índice da mobilidade em repouso de leito, era conhecido como uma medida 

altamente terapêutica, mas era aplicada de forma abusiva, levando a ser 

distinta como síndrome da desadaptação psicomotora. (NASCIMENTO, 2016) 

A imobilização pode ser provocada por diversos fatores como; doenças 

osteoarticulares, cardiorrespiratórias, vasculares, neurológicas, psíquicas que 

podem provocar a redução da capacidade funcional e consequentemente o 

comprometimento da qualidade de vida. (REDONDO,2005) 

O estudo menciona que o ambiente não familiar juntamente com o 

repouso prolongado e forçado, a falta de nutrientes e a presença de 

comorbidades são causas de maiores possibilidades de iatrogenias o que leva 

a incidência de síndrome da imobilização entre idosos. Ainda em estudo o que 

leva a má nutrição pode se relacionar à falta de suporte familiar, à pobreza, ao 

índice do idoso viver sozinho a motivos relacionados à idade como imobilidade, 

ausência dos dentes ou visão, entre outros. (MENDES, 2014 p.319) 

Os critérios para o diagnóstico da Síndrome do Imobilismo se dividem 

em maiores e menores. Entre os critérios maiores, estão o déficit cognitivo e as 

várias contraturas. Em relação aos critérios menores, são citadas a úlcera de 

pressão, disfagia, incontinência urinária e fecal e afasia. (RIBEIRO, 2011) 

A classificação da imobilização está atrelada ao tempo que o idoso se 

encontra restrito ao leito, sendo de 7 a 10 dias classificado como período de 

repouso, 12 a 15 dias período de imobilização e acima de 15 dias decúbito de 

longa duração. (REDONDO, 2005) 



Alguns testes podem ser utilizados para mensurar a gravidade e o índice 

de comprometimento da imobilização, sendo eles a Escala de Equilíbrio de 

Berg, o Timed Up and Go o teste de inclinação lateral e o teste de Shober. 

(COSTA, 2010) 

Os pacientes idosos que são hospitalizados apresentam um déficit em 

perda de massa muscular, equilíbrio e flexibilidade. Na parte da reabilitação 

motora entram em ação as condutas para que esses pacientes venham 

diminuir o grau do imobilismo proporcionando melhor qualidade de vida. Alguns 

pacientes em quadros ambulatoriais ou graves se beneficiam das evoluções 

realizadas pelo profissional de fisioterapia. Dentre a principal função realizada 

por parte do fisioterapeuta em ambiente hospitalar está na retirada precoce do 

paciente do leito, prevenindo assim decorrências de novas patologias 

relacionadas á imobilidade no leito. (SANTOS, 2008). 

TRATAMENTO 

A fisioterapia oferece possibilidades de tratamentos cuja finalidade é 

fazer com que o acometido recupere sua capacidade motora para realizar as 

atividades de vida diária. Os tratamentos fisioterápicos de pacientes com 

imobilização prolongada podem ser por meio de estimulação a movimentos; 

promoção a um padrão respiratório mais eficaz; redução da dor; entre outros 

que possam se apresentar durante o estado de incapacidade. (CARVALHO, 

2014)  

O plano de tratamento consiste em exercícios realizados através de 

mobilizações articulares de membros superiores e inferiores, exercícios de 

alongamento e relaxamento, com duração da sessão de 40 minutos. O FES por 

ser uma corrente alternada de baixa frequência é indicada para fortalecimento 

muscular, manutenção de ADM, controle de espasticidade muscular, entre 

outros. (CINTRA, 2014)  

A Estimulação Elétrica Funcional (FES) tem a capacidade de substituir o 

treinamento ativo nos pacientes com imobilidade devido ao repouso prolongado 

ou outras situações que acarretem a diminuição de força muscular. Pacientes 

com síndrome do imobilismo não são capazes de realizarem contrações ativas 

e nesse caso a ativação do músculo com a estimulação elétrica é capaz de 



manter os níveis de atividade teciduais, evitando ou minimizando os efeitos do 

desuso. (REBELATTO, 2007 p.201) 

Dentre os benefícios alcançados a mobilização realizada de forma 

segura e efetiva tende a melhorar a funcionalidade no nível de consciência do 

paciente, na sua independência e correlativamente no aumento de força e 

resistência muscular.  

Outra modalidade que vem crescendo ainda mais nas pesquisas é o 

treinamento com jogos de realidade virtual. Pois esses jogos possuem uma 

representatividade no aspecto do corpo humano, uma delas é a estimulação 

multissensorial na complexidade das tarefas que pode ser aumentado, o que 

se torna ainda mais desafiadora. Dentro da realidade virtual podem ser 

demonstrados alguns mecanismos computadorizados, como jogos que já 

possuem grau avançado na comercialização e programas idealizados 

trabalhando aspectos diversificados do controle motor desse idoso, a partir de 

fortalecimento muscular, equilíbrio, tempo de reação e a propriocepção. Esse 

meio de jogos utilizando a realidade virtual vem apresentando resultados 

positivos na área neurológica, na cognição e nas doenças degenerativas. 

(FREITAS, 2014 p.1392) 

Os exercícios resistidos para fortalecimento muscular em quadríceps 

são de suma importância para neutralizar a força rotacional, deixando o 

posicionamento direcionado e adequado, precavendo a posição no qual deixa o 

quadril em rotação e flexão lateral. O cicloergômetro em membros inferiores no 

leito tem uma eficácia preventiva em relação à perda funcional. (RAMOS, 2021) 

Entretanto o estudo relata que o idoso deve ter uma estimulação no 

maior tempo possível fora do leito, tendo momentos para banho e refeições 

além de contar com dispositivos de auxilio, como andadores e bengalas, que 

posteriormente serão indicados pelo profissional fisioterapeuta. No entanto, o 

hospital não é o único local para que o declínio funcional venha ocorrer de 

modo que a capacidade funcional como força, o equilíbrio, e incentivar a todos 

da equipe ligada na assistência ao idoso. (MENDES, 2014 p. 321) 

Dentre os objetivos do tratamento fisioterapêutico hospitalar pode-se 

citar a melhora da amplitude de movimento, ganho de força muscular, controle 



de movimentação no leito com objetivo de prevenir lesões por pressão, 

prevenir complicações pulmonares e promover maior independência adequada 

nas atividades diárias através da reeducação da marcha. (NASCIMENTO, 

2016) 

É válido salientar que o tratamento fisioterapêutico pode ser prejudicado 

por diferentes fatores, como: a insuficiência familiar, baixa condição 

socioeconômica e a ausência de uma equipe multidisciplinar engajada, tendo 

em mente uma abordagem familiar promovendo o bem estar biopsicossocial. 

(RIBEIRO, 2011) 

Tão importante quanto à fisioterapia motora está a fisioterapia 

respiratória pois pacientes acometidos ao leito por um longo período de tempo 

tendem a acumular secreções prejudicando a eficácia do sistema respiratório. 

Objetivos como liberação de secreções acumuladas referente a uma patologia 

(pneumonia, enfisema pulmonar, edema agudo, etc.) através de um conjunto 

de técnicas no qual irá ajudar na mobilização do tórax (técnicas como 

reexpansão pulmonar, higiene brônquica), gerando uma melhor ventilação 

pulmonar e logo na drenagem das secreções por meio das vias aéreas 

superiores fazendo com que sejam expelidas por meio da tosse ou retirada 

com a aspiração. (LEAL, 2012) 

Pode haver questionamento á respeito da freqüência com que a 

intervenção fisioterapêutica se realiza. Poucos estudos afirmam sobre essas 

intervenções e seus efeitos na síndrome da imobilidade, foram possíveis 

identificar que não chegaram a um consenso. Notoriamente a experiência 

clínica mostra que quanto maior a frequência de intervenção menor é a 

incidência de complicações musculares decorrentes. Caso a presença do 

fisioterapeuta não seja possível de forma frequente, o profissional responsável 

deverá orientar o cuidador a realizar mobilizações, sendo ressaltados pelo 

fisioterapeuta aos cuidados para que não haja decorrências como luxações ou 

fraturas. (MENDES, 2014 p.322) 

Além disso, os estudos mostram a idealizações de atividades 

preventivas e funcionais, obtendo análise positiva com pacientes idosos 

acamados, tendo eficácia em fatores cognitivos, físicos e de convivência. 



METODOLOGIA  

A pesquisa apresenta um levantamento bibliográfico visando uma 

atualização do tema abordado. A busca foi realizada nas bases de dados, 

Scielo, Lilacs, Pubmed, BVS e Google Acadêmico, utilizando-se dos 

descritores: fisioterapia, enfermaria, hospitalar, idosos e imobilismo. As 

palavras chave foram pesquisadas também em língua inglesa: physiotherapy, 

infirmary, hospital, elderly e immobility. 

Foram selecionados os artigos disponíveis nas bases de dados no 

idioma português publicados entre os anos de 2010 a 2021 e cada artigo 

deveria tratar dos procedimentos executados pelo fisioterapeuta nas 

enfermarias hospitalares. 

Foram excluídos artigos que não possuíam objetivos claros no 

desenvolvimento do estudo, como também aqueles que relacionavam a 

atuação do profissional fisioterapeuta nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI). 

RESULTADOS  

Foram pesquisados 20 artigos a partir das palavras chaves 

estabelecidas. Mediante os critérios de exclusão foram selecionados 6 artigos 

que relatavam sobre o tema proposto na revisão. Os artigos excluídos não 

apresentaram clareza a respeito do papel do fisioterapeuta ou não 

especificaram a realização do estudo sendo em uma enfermaria hospitalar.  

Quanto ao ano de publicação das pesquisas, percebeu-se que a maioria 

dos estudos tiveram sua publicação entre os anos de 2010 e 2018, delimitando 

o tema entre as palavras imobilismo e enfermaria hospitalar. 

Dentre os artigos selecionados para análise, apenas um teve sua 

publicação há mais de 5 anos, propositalmente para servir de parâmetro com 

os artigos mais atuais a fim de analisar se haveria uma evolução de tratamento 

fisioterapêutico com o passar dos anos.   

No quadro I estão descritos, em ordem cronológica, os 6 artigos 

selecionados e incluídos nesta revisão, os quais abordam as técnicas e 

condutas utilizadas pelo fisioterapeuta para prevenção do imobilismo nas 

enfermarias hospitalares.  

 



Quadro I – Caracterização dos artigos selecionados sobre a fisioterapia na síndrome do 

imobilismo em idosos internados – 2011 a 2021 

(continua) 

       

AUTOR TÍTULO ANO BASE OBJETIVO DELINEAMENTO RESULTADOS 

RIBEIRO, et al. 

Frequência da 
síndrome de 
imobilidade em 
uma enfermaria 
de geriatria 

2011 
Google 
acadêmico 

Estimar a 
frequência da 
síndrome da 
imobilidade na 
enfermaria de 
geriatria do 
Hospital do 
Servidor 
Público 
Estadual 

Estudo de Caso 

Assemelhando a 
população de pacientes 
com síndrome de 
imobilidade e a 
população geral da 
enfermaria de geriatria, 
houve diferença quanto 
á idade e ao tempo de 
internação (85,3 e 83,1 
anos), (12,08 e 12,47 
dias). Índice de 
mortalidade 50% 
portadores da síndrome 
imobilidade e 25% 
população geral. 

NASCIMENTO, 
et al. 

Atuação da 
fisioterapia na 
síndrome do 
imobilismo no 
idoso: uma 
revisão de 
literatura 

2016 Scielo 

Investigar os 
efeitos da 
atuação 
fisioterapêutica 
nos idosos 
com Síndrome 
do Imobilismo 

Revisão 
Narrativa 

A atuação da 
fisioterapia tem 
condutas como 
cinesioterapia, outros 
métodos como 
condicionamento 
cardiovascular para que 
o idoso tenha 
possibilidade de eficácia 
no quadro clínico, 
diminuindo os danos 
causados pela 
síndrome do imobilismo.  

PEREIRA, et 
al. 

Intervenção 
fisioterapêutica 
na Síndrome da 
Imobilidade em 
pessoas idosas: 
revisão 
sistematizada 

2017 
Google 
acadêmico 

Conhecer as 
atuais 
tendências da 
produção 
cientifica 
nacional e 
internacional 
sobre a 
intervenção 
fisioterapêutica 
na síndrome 
da imobilidade 
em pessoas 
idosas. 

Revisão 
Sistematizada 

Os artigos internalizam 
a cinesioterapia como 
recurso fisioterapêutico 
mais frequente e com 
resultados impactantes 
nas análises negativas 
que a doença 
menciona. Toda via 
precisa investigar sobre 
esta temática.  

 



Quadro I – Caracterização dos artigos selecionados sobre a fisioterapia na síndrome do imobilismo em idosos 

internados – 2011 a 2021 

(conclusão) 

 

AUTOR TÍTULO ANO BASE OBJETIVO DELINEAMENTO RESULTADOS 

FERREIRA, et 
al.  

Atuação do 
fisioterapeuta 
em enfermaria 
hospitalar no 
Brasil  

2017 
Google 
acadêmico 

Descrever a 
atuação do 
profissional 
fisioterapeuta 
no ambiente 
hospitalar com 
foco nas 
enfermarias 
por meio de 
uma revisão 
integrativa de 
literatura. 

 Revisão 
integrativa 

A atuação do 
profissional 
fisioterapeuta mostrou- 
se relevante por 
contribuir em vários 
aspectos nas 
enfermarias 
hospitalares, reduzindo 
impactos do imobilismo, 
prevenindo contraturas 
musculares e 
diminuindo impactos no 
sistema respiratório 
evitando complicações 
dos efeitos deletérios.  

 ABRANCHES; 
CAVALETTI 

Síndrome da 
imobilidade na 
pessoa idosa 
hospitalizada 

2020 Scielo 

Dissertar sobre 
a síndrome da 
imobilidade em 
pessoas idosas 
hospitalizadas 
e as 
contribuições 
do serviço de 
fisioterapia em 
sua prevenção 

Revisão narrativa 

A atuação 
fisioterapêutica na 
síndrome da 
imobilidade é destinada 
para prevenção dos 
agravos após sua 
instalação. A 
intervenção precoce em 
pacientes idosos com 
incapacidade funcional 
compromete o sistema 
cardiovascular, 
neurológicos, ósseo e 
restrito, o que leva uma 
imobilização 
prolongada. 

RAMOS, et al. 

Atuação da 
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A cinesioterapia é 
utilizada como um 
recurso fisioterapêutico 
no tratamento dos 
idosos acometidos por 
esta síndrome, 
agregando recursos da 
eletroterapia e na 
conduta terapêutica.  
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DISCUSSÃO 

A Síndrome do Imobilismo é definida como um conjunto de sinais e 

sintomas oriundos da perda total de movimentos articulares de um indivíduo, 

levando-o a uma incapacidade postural. (MENDES, 2014 p. 317) 

Na prática, não se observa uma diferenciação conceitual entre 

imobilidade e Síndrome do Imobilismo, mas sim uma variação de casos leves 

até os mais graves e o benefício do tratamento fisioterapêutico para o paciente 

idoso é algo inquestionável e sem opiniões divergentes entre os autores 

analisados nessa revisão bibliográfica. (FREITAS, 2014 p. 1069) 

A limitação funcional é um dos principais motivos capazes de levar um 

idoso à mortalidade e está associada à baixa qualidade de vida, 

institucionalização e internação hospitalar. Idosos com incapacidades para as 

AVDs são mais propensos a hospitalização por longo período se comparados 

com os idosos ativamente funcionais. (WILLIAMS, 2015 p. 41) 

Pacientes idosos com complicações da síndrome do imobilismo muita 

das vezes são pacientes graves e comprometidos, podendo ser igualados às 

situações como membros do corpo engessado ou com o uso de tala devido 

alguma fratura, ou até mesmo o estado patológico avançado que tenha sofrido 

por alguma lesão. Antigamente a estimulação precoce de movimentação de 

membro era de mínimo repouso e seriam relevantes para evitar a perda de 

massa muscular. (ABRANCHES, 2020) 

Dentre os estudos selecionados, quatro eram revisões bibliográficas no 

qual tratavam o papel do fisioterapeuta no tratamento da Síndrome do 

Imobilismo em pacientes idosos internados em enfermarias hospitalares, um 

artigo relatava o estudo de caso de pacientes internados na enfermaria de 

geriatria identificando quais preenchiam os critérios clínicos para a Síndrome 

do Imobilismo e complementando a pesquisa foi incluído um único artigo 

avaliando a atuação do profissional de fisioterapia em enfermaria hospitalar de 

modo geral, sem determinar a patologia.  

Durante a seleção dos artigos, foi possível observar que, nos últimos 5 

anos houve um aumento significativo de publicações a respeito da atuação 



fisioterapêutica na Síndrome da Imobilidade, porém com especificação em 

pacientes críticos alocados em UTI.  

O estudo permitiu identificar a causa do imobilismo, as conseqüências 

do longo período de internação, os tratamentos mais utilizados pelos 

profissionais de fisioterapia, além de mostrar a escassez de estudos 

relacionados com o tema.  

Ferreira et al. também tiveram foco em pacientes com outras patologias 

além da Síndrome do Imobilismo e confirmaram que a fisioterapia é essencial 

para a recuperação desses pacientes.  

O papel de atuação da fisioterapia na enfermaria hospitalar pode ser 

otimizado pelo paciente seja ele em período de pré e pós-operatório, além 

disso, apresenta resultados significativos a redução de tempo em internações e 

reduções de déficits no qual o imobilismo proporciona. (COSTA 2010)  

Dos artigos analisados, cinco sugerem a atuação de uma equipe 

multidisciplinar no tratamento das complicações proporcionadas pela Síndrome 

do Imobilismo.  

Segundo Pereira, et al. o decúbito prolongado pode desenvolver quadros 

de ansiedade, depressão e outros distúrbios psicológicos. Devido a tais 

desordens o tratamento da Síndrome do Imobilismo requer a atuação de uma 

equipe multidisciplinar em saúde, pois se leva em consideração a necessidade 

da assistência integral em saúde.  

Dentre os objetivos fisioterapêuticos citados nos artigos selecionados, 

Nascimento et al. enumerou alguns como: aliviar a dor, prevenir edemas, 

melhorar condicionamento cardiovascular, reduzir o tempo de internação, 

restaurar a capacidade de realizar as atividades de vida diária (AVD´S), evitar 

atrofia muscular e restaurar a amplitude de movimento. 

Além dos objetivos destacados, tanto Nascimento et al. quanto Ferreira 

et al também pontuaram o ganho de força muscular dos músculos respiratórios 

para melhora da capacidade respiratória e diminuição de complicações como a 

pneumonia. 

O paciente internado com restrição de movimento tende a ficar maior 

parte do tempo em decúbito dorsal, o que favorece o surgimento de alterações 



na mecânica diafragmática, levando a uma diminuição da ventilação devido à 

baixa expansibilidade torácica. Com isso, o fisioterapeuta deve estimular a 

sedestação à beira do leito, quando possível, além de orientá-lo com exercícios 

respiratórios a serem realizados durante o dia para aumento da capacidade 

respiratória. (FERREIRA, 2017)      

Com o alto índice de achados entre os anos 2017 e 2018 foi decidido 

avaliar dois artigos mais recentes dos anos 2020 e 2021 e também um artigo 

mais antigo do ano de 2011 a fim de comparar os objetivos e métodos 

utilizados por fisioterapeutas com pacientes hospitalizados.     

Os autores dos estudos analisados são unanimes quanto o uso da 

cinesioterapia em pacientes acamados. A cinesioterapia, ativa, passiva ou 

ativo-assistida, contribui favoravelmente para o ganho de amplitude de 

movimento e a redução de casos de imobilismo adquirido durante longo 

período de internação hospitalar.   

Os estudos mais recentes identificaram que além da mobilização 

passiva, também podem ser realizados exercícios diários com o cicloergômetro 

para ativação de membros inferiores no leito, a fim de minimizar a perda 

funcional, exercícios de fortalecimento de quadríceps para neutralizar a posição 

do quadril e a utilização da Estimulação Elétrica Funcional (FES) como recurso 

utilizado no tratamento de pacientes sem condições de realizar contrações 

musculares. (RAMOS, 2021) 

A análise dos estudos desta pesquisa mostrou que os autores 

encontraram dificuldades na coleta de bibliografias sobre a síndrome do 

imobilismo relatando a precariedade de estudos que abordassem 

especificamente a atuação da fisioterapia na prevenção e tratamento das 

complicações provenientes da imobilização. 

CONCLUSÕES 

Foi possível observar neste estudo que a atuação da fisioterapia nos 

casos de Síndrome do Imobilismo é recomendada e benéfica para a prevenção 

dos agravos oriundos da imobilidade devido a restrição ao leito.  

A mobilização precoce associada com a cinesioterapia é um dos 

recursos da fisioterapia mais presentes no tratamento do paciente 



hospitalizado. Estudos recentes demonstraram os benefícios com esse 

procedimento em idosos internados por longo período. Esta conduta contribui 

para o ganho de força muscular, perdida pela imobilidade no leito, 

possibilitando uma recuperação funcional mais rápida além de colaborar com a 

diminuição do tempo de internação. 

A terapia de mobilização precoce no idoso em internação hospitalar é 

uma aliada visto que o envelhecimento vem acompanhado de alterações 

funcionais mostrando os grandes benefícios trazidos por ela na prevenção e no 

tratamento da Síndrome do Imobilismo, além de ajudar na independência e 

autonomia desses idosos assistidos. A falta dessa intervenção pode dificultar o 

processo de reabilitação e impossibilitar o paciente de retornar as suas 

atividades de vida diárias de maneira funcional e independente. 
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