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Introdução. A ventilação mecânica consiste em um método para o tratamento de pacientes com insuficiência res-
piratória aguda ou crônica agudizada e tem por objetivos, manutenção das trocas gasosas, ou seja, correção da hipo-
xemia e da acidose respiratória associada à hipercapnia: aliviar o trabalho da musculatura respiratória, diminuir o con-
sumo de oxigênio, dessa forma reduzindo o desconforto respiratório; e permitir a aplicação de terapêuticas específicas. 
Objetivos. Relacionar a influência da fisioterapia no perfil de variação de volume corrente e pressão controlada de 
modo ventilatório mecânico em paciente grave sob cuidados intensivos. Métodos. Estudo não experimental, correla-
cional e transversal, utilizando a abordagem quantitativa, com aprovação do comitê de ética (CAAE: 0203.0.000.126-
11). Participaram deste estudo pacientes interno (n=17) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do HULW/UFPB, de 
ambos os sexos, intubados ou traqueostomizados, sob assistência ventilatória mecânica em modo controlado a pressão 
(PCV). O grupo amostral foi submetido aos procedimentos intensivos de ajustes ventilatórios mecânicos, sob controle 
do volume corrente e frequência respiratória (drive), acompanhados de registros da oximetria de pulso (SpO2) FC), 
sob controle de ação, antes e após atendimento fisioterapêutico, a base de cinesioterapia motora; correção postural; 
manobras de higiene brônquica; desobstrutivas e expansivas. Os dados foram apresentados como média ± erro padrão 
e utilizou em análise estatística o teste t-student, com nível de significância, p<0,05.  Resultados. Os dados demons-
traram valores de volume corrente elevados (VT = 552,17± 42,67 e 549± 45,72 mL, respectivamente, p= 0,9606) e 
proporcionalmente relacionados ao modo e a pressão controlada (28,5±0,96 e 26,0± 1,53 cmH2O, respectivamente, 
p= 0,2582), no entanto, promovendo uma diminuição significativa da frequência respiratória FR (26,3 ± 5,1 e 21,0 ± 2,2 
irpm, respectivamente, p= 0,0335), entre as duas fases, inicial e final do atendimento fisioterapêutico. As variações 
dos parâmetros de ventilação foram coerentes com os dados de variação oximétrica, e registros hemodinâmicos, 
comparada entre o início e final do atendimento fisioterapêutico:  SpO2 (94± 1,02 e 95 ± 0,56%, respectivamente, 
p= 0,6867); FC (70,67±3,68 e 67,33 ± 4,5 bpm, respectivamente, p= 0,5792) e PAM (98,44 ± 4,96 e 99,05 ± 5,07 
mmHg, respectivamente, p= 0,933). Conclusão. Os dados sugerem que a fisioterapia influenciou no controle de 
uma relação proporcional e positiva da variação de volume corrente com pressão controlada em suporte ventilatório 
mecânico, e incremento na diminuição da frequência respiratória, demonstrando equivalência entre fisioterapia e 
parâmetro pressórico utilizado no paciente grave.
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