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RESUMO ABSTRACT
Os procedimentos cirúrgicos podem alterar a mecânica 

respiratória, dificultando a função pulmonar e facilitando o 
desenvolvimento de complicações pulmonares pós operatório. 
A fisioterapia respiratória tem o  intuito de prevenir e/ou tratar 
tais complicações, proporcionando uma recuperação mais rápida 
e eficaz ao paciente. O objetivo deste estudo foi identificar os 
efeitos da fisioterapia respiratória na  redução das complicações 
pulmonares no período pós operatório. Este estudo foi desen-
volvido em duas fases: I) busca em base de dados eletrônicos e 
II) busca em arquivos médicos de um hospital do Planalto Norte 
Catarinense no período final de 2014. Na fase I dos 885 artigos 
elencados, 6 atenderam aos critérios de inclusão do estudo, e 
5 deles demostraram eficácia da fisioterapia respiratória em 
restaurar os volumes e capacidades pulmonares, prevenindo 
complicações pulmonares. Em relação à fase II, dos 42 prontuá-
rios analisados, somente 5 possuíam prescrição para fisioterapia, 
destes 4 já apresentavam sinais de infecção, evidenciado por 
leucocitose, no momento da internação. Através de técnicas 
respiratórias manuais, a fisioterapia foi eficaz em minimizaras 
complicações pulmonares em 2 prontuários. Independente das 
técnicas utilizadas, a fisioterapia respiratória mostrou-se eficaz 
emtratar as complicações pulmonares desenvolvidas no período 
pós operatório. Destaca-se a dificuldade em identificar as técni-
cas manuais utilizadas devido não serem descritas corretamente 
nos estudos avaliados e prontuários.

Palavras-chave: Fisioterapia. Pós operatório. Complica-
ções pulmonares. Prevenção. 

Surgical procedures can alter the respiratory function and 
facilitating the development of postoperative pulmonary com-
plications. Physiotherapy´s sessions can  treat the respiratory 
complications, providing a faster recovery and effective patient 
care. The objective of this study was to identify the effects of 
respiratory therapy in the  reduction of pulmonary complica-
tions after surgery procedures. This study was conducted in two 
phases: I) search data in electronic database and II) search for 
medical files from a hospital of Planalto Norte Catarinense. In 
the phase I, it was found 885 articles, 6 met the inclusion criteria 
of this study, and 5 of them have shown efficacy of respiratory 
therapy in restoring volumes and lung capacity, preventing pul-
monary complications. The phase II: of the 42 charts analyzed, 
only 5 had prescription for physiotherapy, 4 patients had a signs 
of infection, evidenced by leukocytosis, at hospital admission. 
Through manual breathing techniques, physical therapy was 
effective in ameliorate the  pulmonary complications in two 
patients. Regardless of the techniques used in respiratory therapy 
was effective to   treat the pulmonary complications developed 
in the post operative period. It highlights the difficulty in iden-
tifying the respiratory manual techniques because they are not 
properly described in the evaluated studies and medical records.

Keywords: Physiotherapy. Post-surgery. Pulmonary 
complications. Prevention.
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INTRODUÇÃO
Dados apontam que a incidência de complicações pulmonares 
pós operatório variam de 5% a 30%, aumentando o tempo de 
internação e custo hospitalar, bem como o uso de medicamen-
tos (JUNIOR, 2009).   Tais complicações podem ocorrer por 
inúmeros fatores como, alterações da função pulmonar, doenças 
respiratórias agudas, duração da cirurgia, tipo de anestesia e 
hábitos de vida diária (RENAULT, 2008).
As complicações pulmonares contabilizam quase metade das 
readmissões em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). A com-
plicação mais frequente é a pneumonia e seu desenvolvimento 
está associado com uma mortalidade de 20%. As complicações 
pulmonares devem ser evitadas pois resultam em permanência 
prolongada na UTI, prolongado cuidados intensivos e aumento 
nos custos (ATKINS, 2006). O tempo de internação e o estado 
clínico do paciente parecem ser fatores preditivos para o de-
senvolvimento das co-morbidades e para a eleição de técnicas 
invasivas, o que pode influenciar negativamente o prognóstico 
do paciente (NUNES et al., 2013; FELCAR et al, 2008). 
As complicações pulmonares são similares nos pós operatórios 
independente da cirugia. Valkenet et al (2014) destaca que há 
disfunção diafragmática, colapso pulmonar, necessidade de 
ventilação mecânica. Estes fatores podem aumentar a demanda 
ventilatória excedendo a capacidade ventilatória. Este desequi-
líbrio pode levar a falência da bomba ventilatória com conse-
quente hipoventilação alveolar que progride para insuficiência 
respiratória, pneumonia e óbito.
Diante destas evidências, a fisioterapia respiratória, realizada 
no período pós operatório, tem sido descrita como importante 
terapia para reduzir e/ou prevenir estas complicações, que 
abrangem a perda da função pulmonar e muscular ventilatória, 
diminuição da expansão pulmonar, bem como seus volumes 
e capacidades, prevenir a retenção de secreções, atelectasias, 
pneumonias e derrames pleurais (SOUZA, 2012; MIRANDA, 
2011). A duração e frequência das técnicas fisioterapêuticas 

MÉTODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa descritiva realizada em duas fases: I) 
busca em bases de dados científicos e II) busca no serviço de 
arquivos médicos em um hospital do Planalto Norte Catarinense. 
Ambas as fases foram delineadas para responder ao objetivo 
central deste estudo. 
Fase I: realizada revisão sistemática nas bases de dados Scielo, 
Pedro, PUBMED, Chrocrane e periódicos CAPES. Foram uti-
lizados artigos de 2004 a 2014, que atendessem aos seguintes 
descritores: fisioterapia, pós operatório, complicações pulmo-
nares e prevenção. O rigor metodológico foi estabelecido pela 
inclusão de ensaios clínicos randomizados (ECR). Os artigos 
selecionados para esta fase estão listados no organograma 1. 
Ao total foram incluídos 6 artigos para o processo de revisão.
Fase II: realizou-se a coleta de dados, no final do ano de 2014

utilizadas nestes pacientes podem variar de acordo com as 
necessidades individuais de cada paciente, contribuindo para 
higiene brônquica e ventilação adequadas (CAVENAGHI, 2011; 
PADOVANI, 2011). 
Este estudo buscou avaliar os efeitos da fisioterapia respiratória 
na prevenção e/ou redução das complicações pulmonares pós 
operatórias, bem como apontar as principais técnicas utilizadas 
para tratamento com base em revisão sistemática e em prontuá-
rios de um hospital do Planalto Norte de Santa Catarina.

(outubro a dezembro) em 42 dos prontuários de pacientes pós 
cirúrgicos no serviço de arquivos médicos de um hospital do 
Planalto Norte Catarinense. Todos os tipos de cirurgia foram 
considerados. As variáveis analisadas foram: idade, leucograma, 
uso de antibióticos, prescrição e técnicas de fisioterapia.
Esta pesquisa seguiu todos os preceitos éticos vigentes na Re-
solução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e foi aprovado 
pelo Comitê de Ética da Universidade do Contestado, sob 
parecer consubstanciado nº 762.351
A análise estatística foi procedida por meio de média e desvio 
padrão e análise descritiva dos resultados. 

Organograma 1: Artigos inclusos na pesquisa.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
Com o intuito de avaliar os efeitos da fisioterapia respiratória, 
e identificar as principais complicações respiratórias desenvol-
vidas no período pós operatório de forma sistemática, foram 
selecionados 6 artigos realizados por meio de ensaios clínicos 
randomizados (Tabela 1).
Segundo Renault (2008), pacientes submetidos a cirurgias de-

Tabela 1: síntese das evidências apresentadas pelos artigos inclusos de 2004 a 2014.

senvolvem, em sua maioria, disfunções pulmonares no período 
pós operatório, com redução dos volumes e capacidades pulmo-
nares, prejuízos na força e mecânica respiratória, atelectasias, 
pneumonias, derrames pleurais e acúmulo de secreções.
A fisioterapia respiratória tem sido amplamente utilizada com 
o objetivo de prevenir ou reduzir o desenvolvimento destas 
complicações, utilizando técnicas respiratórias variadas (MI-
RANDA, 2011).
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Devido o paciente no pós operatório passar longos períodos 
restrito ao leito, ocorre o acúmulo de secreções nas vias aéreas, 
resultando em complicações pulmonares como hipoxemia, ate-
lectasias, derrames pleurais e pneumonias (GASTALDI, 2008).
Para que o tratamento fisioterapêutico seja desenvolvido cor-
retamente e gere êxito, faz- se necessário refletir acerca das 
técnicas a serem utilizadas para cada paciente, devido suas 
complexidades. Dos 6 artigos elencados neste estudo, nota-se 
que 5 deles fazem uso de técnicas respiratórias mecânicas, in-
cluindo o estudo do Romanini (2007), que usou a respiração por 
pressão positiva intermitente (RPPI), uma técnica que auxilia 
na expansão  pulmonar.
 As  técnicas possibilitam a otimização da função 
pulmonar viabilizando a higiene das vias aéreas, melhora na 
ventilação alveolar, melhora nos volumes e capacidades pul-

monares, restaurando a mecânicas respiratória do paciente pós 
operatório (YSAYAMA, 2008).
 Junior et al., (2009) destaca em seu estudo que o uso 
de técnicas respiratórias manuais para o tratamento de tais 
complicações pulmonares foi efetiva. Contudo os resultados 
obtidos podem relacionar-se com a intensidade da técnica e da 
força manual do terapeuta.
 Dos 42 prontuários analisados durante a fase II, 18 pa-
cientes eram do sexo masculino e 24 do sexo feminino. A média 
de idade foi 36,19 ± 20,11 anos. Após análise dos prontuários, 
observamos que somente 5 pacientes possuíam prescrição mé-
dica para fisioterapia. Destes, 4 prontuários registraram entrada 
com níveis elevados de leucócitos, caracterizando possível 
infecção bacteriana no momento da internação. Os níveis de 
leucócitos estão apresentados na tabela 2.



 Página - 27

Edição 37 - Vol. 8 - Número1 - JAN/FEV/MAR - 2016

movimento & saúde • REVISTAINSPIRAR

Tabela 1: síntese das evidências apresentadas pelos artigos inclusos de 2004 a 2014.

A classificação dos antibióticos e seu espectro de ação também foram avaliados. Observamos que somente 2 prontuários possuíam 
prescrição para administração de antibióticos, conforme Tabela 3.

Tabela 1: síntese das evidências apresentadas pelos artigos inclusos de 2004 a 2014.

A fisioterapia mostrou-se eficaz em evitar ou reverter compli-
cações pulmonares pós operatórias somente em 2 prontuários. 
Vale destacar que de acordo com os prontuários, a fisioterapia foi 
realizada somente com técnicas manuais (tanto motoras quanto 
respiratórias), descritas na tabela 4, item bastante divergente 
da revisão sistemática proposta por esta pesquisa que focava 
em técnicas mecânicas. Outro item de relevância, é que um 
dos prontuários que apresentou melhora com a realização da 

fisioterapia, foi o mesmo que possuía prescrição de antibióticos. 
O hospital avaliado possui em sua grade profissional 04 fisiote-
rapeutas, sendo 02 em cada plantão de 06 horas. Não há atuação 
da fisioterapia em plantões noturnos, somente por sobreaviso. 
A indicação das sessões de fisioterapia ficam sob a responsa-
bilidade de prescrição médica, contudo, se os fisioterapeutas 
avaliarem e houver necessidade de atuação é comunicado ao 
médico, que faz a requisição dos serviços. 

Tabela 4.  Técnicas manuais utilizadas para tratamento
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CONCLUSÃO
Ainda há controvérsias sobre qual é a melhor técnica ou protoco-
lo a ser seguido para o tratamento de complicações pulmonares 
no período pós operatório. Há evidências na revisão sistemática 
que a fisioterapia respiratória, mostrou-se de suma importância 
para a prevenção/ redução das complicações pulmonares e 
recuperação da capacidade pulmonar, contudo, os achados nos 
prontuários mostram que os pacientes que melhoraram foram 
os que também tinham prescrição de antibioticoterapia. Fica 
evidente que a integração entre a parte clínica e fisioterapêu-
tica são fundamentais para o êxito em amenizar complicações 
respiratórias.
Destaca-se como fatores limitantes neste estudo a dificuldade 
em identificar as técnicas manuais utilizadas, devido não serem 
descritas integralmente nos prontuários, e o pequeno número 
de prontuários avaliados. 
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