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Introdução: O especialista em fisioterapia respiratória tem sido cada vez mais
solicitado e sua presença nas Unidades de Terapia Intensiva, em que o fisioterapia se
encontra como um membro importante na equipe multidisciplinar com atribuições que
necessitam conhecimento além da formação acadêmica. Sua atuação é extensa e se faz
presente em vários segmentos do tratamento intensivo, tais como o atendimento a
pacientes críticos que não necessitam de suporte ventilatório; assistência durante a
recuperação pós-cirúrgica, assistência a pacientes graves que necessitam de suporte
ventilatório. Nesta fase, o fisioterapia tem uma importante participação, auxiliando na
condução da ventilação mecânica, desde o preparo e ajuste do ventilador artificial à
entubação, evolução do paciente durante a ventilação mecânica, interrupção e
desmame do suporte ventilatório, extubação e  técnicas para melhora da função
pulmonar. Aplicação de protocolos para utilização de Ventilação não invasiva
selecionando os pacientes corretamente diminuindo assim a morbi-mortalidade.Com
sua visão humanizada a fisioterapia torna-se cada mais importante no contexto de
UTI’s no Brasil melhorando assim os cuidados ao pacientes críticos. Objetivo:
Demonstrar através de uma revisão de literatura as atribuições de um fisioterapia
respiratória em uma unidade de terapia intensiva esclarecendo a comunidade científica
e leiga a sua participação crucial em uma ambiente em que a  caráter multidisciplinar
vem crescendo a cada dia.  Conclusão: Através desta revisão de literatura que busca
descrever as atribuições do fisioterapia  respiratória em unidades de terapia intensiva e
seu papel na equipe multidisciplinar.
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