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INTRODUÇÃO: A isquemia crítica de membro inferior (ICMI) ocorre por redução crítica do fluxo sanguíneo para os 

tecidos do membro inferior, com elevado risco de amputação caso o membro não seja revascularizado. A ICMI é 

responsável por internações hospitalares e perdas funcionais importantes, sendo assim, esses indivíduos devem ser 

abordados por uma equipe multidisciplinar. Apesar disso, não há evidências acerca da intervenção fisioterapêutica 

nesse contexto. OBJETIVO: Elaborar um consenso de especialistas sobre a atuação fisioterapêutica no pré-operatório 

dos indivíduos com ICMI. MÉTODO: Para obtenção do consenso foi utilizado o método Delphi, uma técnica estruturada 

para a coleta e síntese de conhecimentos e prática de especialistas através do uso de questionários. Um painel de 

especialistas foi composto com fisioterapeutas de uma Unidade de Cirurgia Vascular de um hospital de ensino em Belo 

Horizonte/Brasil, com experiência no atendimento de pacientes com ICMI. Foram feitas três rodadas de questionários 

com itens da avaliação, objetivos e condutas fisioterapêuticas. Foram calculados os valores de média e desvio padrão 

ou mediana, sendo considerado consenso os resultados com média ou mediana &#8805; 3,1 na escala Likert. O estudo 

obteve aprovação ética (CAAE 44000215.4.0000.5149). RESULTADOS: Houve consenso para avaliação: os sintomas, 

a função cognitiva, mobilidade funcional, função muscular, articular, cardíaca e respiratória com médias (± desvio 

padrão) 4,40(0,77), 4,85(0,38), 4,88(0,30), 4,55(0,50), 4,55(0,50), 4,95(0,25) e 4,80(0,55), respectivamente. Foram 

definidos como objetivos da atuação: controle da dor, incentivo à deambulação, drenagem do edema, ganho de 

amplitude de movimento, fortalecimento muscular e educação em saúde com médias (± desvio padrão) de, 

respectivamente, 4,11(0,96), 3,39(1,38), 3,27(1,30), 3,22(1,30), 2,78(1,39) e 4,83(0,38). Para o tratamento foram 

indicadas a eletroanalgesia, os exercícios ativo, passivo, resistido, assistido, respiratórios, circulatórios e de membros 

superiores, a deambulação e a educação com média (± desvio padrão) 3,17(1,54), 4,61 (0,5), 4,33(0,77), 4,61(0,5), 



4(0,84), 4,39(0,5), 4,28(0,57), 4,67(0,48) e 4,61(0,5), respectivamente. Elevação do membro inferior e exercícios 

resistidos foram contraindicados. CONCLUSÃO: Foram definidos pelos especialistas os itens essenciais da avaliação, 

os objetivos e as condutas para a assistência fisioterapêutica. O presente consenso pode auxiliar fisioterapeutas na 

condução de protocolos para pacientes internados com isquemia crítica de membro inferior, pré cirurgia de 

revascularização.
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