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Introdução: A avaliação do estado ácido-básico do sangue é frequentemente realizada nos pacientes atendidos 
em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), em qualquer que seja a doença de base. Essa avaliação é essencial, pode 
fornecer informações sobre a função respiratória e a condição da perfusão tecidual. Durante o período de internação 
na UTI, os pacientes graves com quadro de insuficiência respiratória dependentes de ventilação mecânica podem 
apresentar diversos problemas, com comprometimento de outros órgãos e sistemas; e assim necessitando de uma 
assistência multiprofissional efetiva e em destaque da fisioterapia intensiva no controle dos diversos distúrbios sistêmi-
cos. Objetivos: Avaliar a variação dos parâmetros gasométricos de pacientes graves sob assistência ventilatória 
mecânica submetidos a tratamento fisioterapeutico intensivo. Método: Estudo não experimental, correlacional e 
transversal, utilizando a abordagem quantitativa, fundamentada no método de aplicação-efeito, com aprovação do 
comitê de ética (CAAE: 49740615.8.0000.5183). Participaram deste estudo pacientes interno (n=35) na Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) do HULW/UFPB, de ambos os sexos, sendo 19 do sexo masculino (54,28%) e 16 do sexo 
feminino (45,71%), com média de idade de 59,6 ± 3,1 anos, apresentando diversas patologias, intubados ou traque-
ostomizados, sob assistência ventilatória mecânica. Os parâmetros, gasométricos foram avaliados antes e após fisio-
terapia, a base, manobras de higiene brônquica; desobstrutivas e expansivas; correção postural, cinesioterapia mo-
tora e ajustes na assistência ventilatoria mecânica, aplicados no mínimo por 5 dias consecutivos. Análise dos dados 
mediante estatística descritiva, utilizando teste t-student, nível de significância p < 0,05, programa GraphPad Prisma 
6.0. Resultados: Os dados gasométricos apresentaram melhora significativa da Pressão parcial do gás carbônico 
(PaCO2 = 34,8 ± 1,1 e 38,0 ± 1,0 mmHg, respectivamente, p= 0,0214); e da oxigenação arterial, aumento da Pressão 
parcial do oxigênio  (PaO2 = 97,5 ± 3,15 e 106,0 ± 3,8, respectivamente, p= 0,0343,)  e da relação PaO2/FiO2= 278,3 
± 12,9 e 304,6 ± 13, respectivamente, p= 0,0303), sem alteração do pH (7,42 ± 0,01 e 7,41± 0,01, respectivamente, 
p= 0,3230) e  do bicarbonato (HCO-3 = 24,3 ± 0,9 e 23,6 ± 0,75 mmol/L, respectivamente, p= 0,2640), avaliados entre 
as fases, antes e após fisioterapia. Conclusão: Os resultados sugerem que a fisioterapia intensiva proporcionou 
incremento gasométrico, traduzido pela melhora da oxigenação, com aumento da PaO2,  PaO2/FiO2 e da PaCO2.
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