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RESUMO  

Introdução: O objetivo desta revisão bibliográfica foi identificar as evidências 

encontradas sobre os benefícios da atuação da fisioterapia pré-operatória no 
período pós-operatório de pacientes de cirurgias torácicas, principalmente na 
redução das complicações pulmonares. Metodologia: Revisão bibliográfica, 
constituída por estudos clínicos sobre a atuação da fisioterapia pré-operatória 
no período pré́-operatório de cirurgias torácicas. Resultados e Discussão: Ao 
todo, foram selecionados e discutidos 07 artigos. Conclusões: Evidenciou-se 

que os benefícios da atuação da fisioterapia pré-operatória no período pós-
operatório de cirurgias torácicas resultaram em vários benefícios no pós-
operatório de cirurgias torácicas. 

Palavras-chave – Reabilitação; Cirurgia abdominal; Qualidade de vida; 
Cuidados pré-operatórios. 
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ABSTRACT 

Introduction: The objective of this bibliographic review was to identify the 

evidence found on the benefits of the performance of preoperative 
physiotherapy in the postoperative period of thoracic surgery, especially in 
reducing pulmonary complications. Methodology: Literature review, consisting 
of clinical studies on the performance of preoperative physiotherapy in the 
preoperative period of thoracic surgery. Results and Discussion: In all, 07 
articles were selected and discussed. Conclusions: It was evident that the 

benefits of performing preoperative physiotherapy in the postoperative period of 
thoracic surgery resulted in several benefits in the postoperative period of 
thoracic surgery. 
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INTRODUÇÃO 

Nos próximos 20 anos, em decorrência da transição epidemiológica em 
muitos países de baixa e média renda, a necessidade de cirurgia aumentará 
contínua e substancialmente. Dados estimados sobre volume cirúrgico mundial 
evidenciaram que 312,9 milhões de procedimentos cirúrgicos ocorreram em 
2012 (COVRE, et al., 2019; TERRA, et al., 2016; MENDONÇA BORGES et al., 
2018). Comparando esse período com dados de 2004, em oito anos, houve 
incremento de 38% no volume cirúrgico, sendo mais expressivo nos países 
com gasto per capita em saúde muito baixo e baixo, ou seja, aqueles que 
investem 400 dólares ou menos, per capita, em cuidados de saúde (COVRE, et 
al., 2019). 

As cirurgias cardíacas ainda são consideradas o procedimento de 
escolha para redução de sintomas e mortalidade (DE MENEZES, et al., 2018; 
DESSOTTE, et al., 2018). As principais cirurgias cardíacas são a de 
revascularização do miocárdio (CRM), para correção de valvopatia, as 
correções de patologias aórticas e o transplante cardíaco (DE MENEZES, et al, 
2018). Outra cirurgia torácica comum é a de ressecção pulmonar. Pacientes no 
período pós-operatório (PO) após cirurgia de ressecção pulmonar apresentam 
alto risco de desenvolver complicações pulmonares como retenção de 
secreções, atelectasias, pneumonia, vazamentos prolongados de ar e 
insuficiência respiratória, que prolongam a duração da ventilação mecânica e 
hospitalização e contribuem para o aumento da mortalidade (ROCETO, et al., 
2014). 

Visto este cenário, a fisioterapia é essencial durante a internação 
hospitalar, tanto no pré-operatório, quanto no pós-operatório, para prevenir os 
efeitos da imobilidade no leito e otimizar a independência funcional do paciente. 
A progressão das etapas de mobilização precoce tem sido realizada de forma 
segura, em pacientes na terapia intensiva, ainda que estas gerem algumas 
variações hemodinâmicas e ventilatórias (GOMES, et al., 2018).  

Logo, o objetivo desta revisão bibliográfica foi identificar as evidências 
encontradas sobre os benefícios da atuação da fisioterapia pré-operatória no 
período pós-operatório de pacientes de cirurgias torácicas, principalmente na 
redução das complicações pulmonares. 

METODOLOGIA 

Revisão bibliográfica, constituída por estudos clínicos sobre a atuação 
da fisioterapia pré-operatória no período pré́-operatório de cirurgias torácicas 
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nas bases de dados PEDro, PubMed/ MEDLINE, LILACS e SciELO, sendo 50 
artigos encontrados. Os critérios de inclusão: artigos originais que abordavam a 
fisioterapia no período pré-operatório de cirurgias torácicas, publicações dos 
últimos cinco anos. Os critérios de exclusão: Artigos que não fossem originais e 
que abordassem a fisioterapia em outra patologia.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os artigos incluídos nesta revisão mostraram um ponto em comum: a 
fisioterapia pré́-operatória reduz o tempo de internação, consequentemente, as 
complicações pulmonares tem menor incidência. Assim, a revisão é constituída 
por 07 artigos, discutidos a seguir. 

Pacientes divididos em G1 e G2, obtiveram PImáx no 3° e no 5° DPO e 
diferença significativa entre os grupos, sendo melhor para o G1. A PEmáx foi 
significativa no 5° DPO no G1 em comparação aos controles (SOBRINHO, et 
al., 2014; BASTOS, et al., 2018). A diferença de tempo de internação no pós-
operatório foi encontrada entre os grupos com menor tempo de internação no 
grupo que recebeu terapia pré-operatória (SOBRINHO, et al., 2014). Após PPR, 
houve melhora significativa na maioria dos parâmetros espirométricos, TC6 e 
sintomas de dispneia. Foi identificada uma correlação positiva entre os 
incrementos pré-operatórios do VEF 1 e do TC6. Comparado aos valores 
basais, após a ressecção, foi registrada uma redução significativa da maioria 
dos parâmetros espirométricos e TC6, enquanto o índice de Tiffeneau, FEF e 
gravidade da dispneia permaneceram estáveis (MUJOVIC, et al., 2014). 

33 pacientes, os seus Thoracoscore médios antes e depois da RPF 
foram 6,4 e 1,7%; grau de dispneia 3,8 e 2,2; e status de desempenho 2,7 e 
1,7, respectivamente. A mortalidade pós-operatória naqueles que receberam 
RPP e aqueles que não realizaram RPP, mas foram diretamente à cirurgia, 
respectivamente, foi de 0 vs 11,1%, a taxa de complicações pós-operatórias foi 
de 5,3 vs 37,5% e a média o tempo de internação foi de 8,7 dias versus 10,3 
dias, respectivamente (CHESTERFIELD-THOMAS G, et al., 2016). Nos nove 
pacientes, observou uma quantidade significativa de DASI e de VO2 no período 
pós-relação ao pré-operatório, respectivamente (CORRÊA, et al., 2017). 

 Constataram uma melhora significativa no VEF1. Melhoria significativa 
foi detectada na CVF, força de preensão, questionários mMRC e CAT como 
uma eficácia do RP também. A duração média da terapia intensiva foi de 3,8 ± 
5,2 dias com vs. 3,1 ± 3,6 sem RP pré-operatório. (VAGVOLGY, et al., 2017). 

  A maioria dos pacientes apresentaram um grau de Clavien-Dindo ≤2 
porque havia recebido pré-reabilitação em comparação com pacientes que não 
haviam recebido pré-reabilitação, respectivamente. Pacientes que receberam 
pré-reabilitação tiveram menos complicações pós-operatórias do que pacientes 
que não receberam pré-reabilitação, respectivamente (BOUJIBAR, et al., 2018). 
A resistência muscular respiratória aumentou significativamente no grupo T 
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após o RMET em comparação com o grupo C. Esse aumento foi associado a 
um número significativamente menor de complicações pós-operatórias 
pulmonares (LAURENT, et al., 2020). 

CONCLUSÕES 

Através dos estudos selecionados e discutidos, evidenciou-se que os 
benefícios da fisioterapia pré-operatória no período pós-operatório em 
pacientes de cirurgias torácicas, resultaram em vários benefícios no pós-
operatório, entre estes, redução do tempo de internação hospitalar, de 
complicações respiratórias e melhor condicionamento cardiorrespiratório. E por 
fim, melhora na qualidade de vida dos pacientes submetidos às cirurgias 
torácicas. 
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