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Introdução: A noção de equipe refere-se à realização de tarefas compartilhadas por
vários indivíduos com objetivo único a ser alcançado. Na unidade de terapia intensiva
(UTI) é comum os pacientes permanecerem restritos ao leito, acarretando inatividade,
imobilidade e disfunção severa do sistema osteomioarticular. A mobilização dos
pacientes críticos restritos ao leito, associada a um posicionamento preventivo de
contraturas articulares na UTI, pode ser considerada um mecanismo de reabilitação
precoce com importantes efeitos acerca das várias etapas do transporte de oxigênio,
procurando manter a força muscular e a mobilidade articular, e melhorando a função
pulmonar e o desempenho do sistema respiratório.  Objetivo: Compreender as
atividades articuladas entre equipes de enfermagem e fisioterapia na imobilidade do
paciente criticamente enfermo.  Metodologia: Estudo qualiquantitativo realizado de
setembro a dezembro 2010 na UTI/Adulto na Santa Casa Misericórdia de Barbacena
(SCMB), instituição filantrópica situada na zona das vertentes em Minas Gerais que
atende a pacientes neurológicos e politraumatizados. Coletou-se dados de intervenções
multidisciplinares conforme impressos: evolução de atendimento fisioterápico
(fisioterapia motora, mudança de decúbito e posicionamento articular) e referentes a
Sistematização da Assistência de Enfermagem – SAE (Diagnóstico de Enfermagem,
Prescrição de Enfermagem – NANDA 2010): Risco de síndrome do desuso (00040) e
Mobilidade física prejudicada (00085). Obteve-se aprovação do Núcleo de Ensino e
Pesquisa/SCMB.   Resultados: Estiveram internados no quadrimestre em estudos 161
pacientes, destes 111 (68,94%) evoluíram com os diagnósticos de enfermagem
(NANDA 2010). Totalizando 5065 intervenções conjuntas, com média de 1266
intervenções/mês refletindo 1,67 intervenções dia por paciente.  Conclusão: Integrar as
ações entre enfermagem e fisioterapia imprimiu qualidade assistencial, atendeu as
demandas da especificidade do cuidado ao paciente, sem afetar a autonomia necessária
a atuação de cada profissional. 
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