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Resumo 

A laparotomia exploradora é um procedimento cirúrgico onde se cifra uma abertura do 

abdome com o objetivo de realizar um exame e tratamento do problema, ou seja, abre-se a 

barriga do paciente com a finalidade de explorar o abdômen com vistas a uma melhor 

observação no intuito de proceder a um diagnóstico mais preciso (biópsias) e, também 

proceder algumas manobras terapêuticas cirúrgicas necessárias. O objetivo deste artigo é 

verificar no âmbito da literatura o processo de mobilização necessário a partir da 

reabilitação com a fisioterapia de forma imediata para pacientes submetidas à laparotomia 

exploradora. Para isso se fez necessário utilizar, na concepção os tipos, tratamentos e 

movimentos necessários para imprimir o processo de recuperação dos movimentos. Sua 

metodologia envolveu apenas a pesquisa bibliográfica em livros e artigos eletrônicos que 

falam sobre o tema.   Os resultados apontam para a eficácia do acompanhamento 

fisioterapêutico apontado os enormes ganhos de saúde proporcionada pelo tratamento. 
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1. Introdução 

A fisioterapia é uma área de ciências da saúde que possui enorme importância clínica, 

principalmente na recuperação de seres humanos portadores de patologias que envolvem os 

movimentos, tendo como consequência à incapacidade funcional de órgão ou sistemas do 

corpo humano (COSTA, 2011).  

O fisioterapeuta é o profissional integrante do denominado ato médico que prescreve e 

emprega as metodologias e técnicas próprias da fisioterapia na busca da recuperação das 

funções perdidas com a patologia existente. Suas ações são importantes nas fases primária, 

secundária e terciária da saúde. Nas ações primárias atua preventivamente ao estabelecimento 

e/ou fixação de débitos funcionais; na secundária promove o tratamento; e na terciária 

envolve-se na recuperação. (COSTA, 2011).  

Desta forma, é um dos profissionais da saúde mais envolvidos com problemas de recuperação 

dos movimentos, sendo muito útil na recuperação de pacientes acometidos por qualquer 

patologia que o impeça de se movimentar (COSTA, 2011). 

Neste sentido, as atividades de recuperação de movimentos de pacientes no pós-operatório 

necessitam cada vez mais da presença do fisioterapeuta em função da imediata necessidade de 

recuperação dos movimentos (MAGALHÃES, 2012).  

Assim, este artigo tem por objetivo apresentar a eficácia da mobilização do paciente 

submetida à laparotomia exploradora como forma de recuperação imediata dos movimentos e 
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prevenção de complicações decorrentes ao procedimento ou hipomobilidade pelo tempo de 

recuperaçao.   

A metodologia utilizada no trabalho foi a da pesquisa bibliográfica em função de a literatura 

fornecer todos os elementos balizadores para consecução final deste.   

2. Revisão da literatura  

2.1 Laparotomia exploradora 

A laparotomia tem o objetivo de fazer o diagnóstico preciso sobre a natureza de uma 

patologia, quando essa é desconhecida. Assim o paciente acometido com alguma patologia, 

que não foi identificada de forma mais precisa, necessita de um, e o procedimento é requerido 

para a sua terapia.  

Geralmente, somente a laparotomia diagnóstica consta como uma operação cirúrgica por si; 

quando uma operação específica é planejada, a laparotomia é considerada meramente a 

primeira etapa do procedimento.  

Dependendo do local da incisão, com o procedimento de laparotomia exploradora o acesso ao 

local será mais específico, dando ao cirurgião uma visão do espaço abdominal, o que se 

transforma no primeiro procedimento cirúrgico no sentido de inferir um diagnóstico 

terapêutico. Segundo Lopes (2012, p. 1) 

A incisão mais comum para a laparotomia é a incisão mediana, uma incisão vertical 
que segue a linha Alba. A incisão mediana supraumbilical estende-se do processo 

xifóide ao umbigo, uma incisão mediana infraumbilical vai do umbigo até a sínfise 

púbica. Uma única incisão que se estende do processo xifóide até a sínfise púbica é 

empregada às vezes, especialmente na cirurgia do trauma. É chamada de xifo-

púbica. 

Essas incisões permitem um acesso bem abrangente a toda à cavidade abdominal. Lopes 

(2012, p. 2) diz que outras incisões comuns para laparotomia incluem: 

- Incisão de Kocher (subcostal direita) (homenagem a Emil Theodor Kocher); 

própria para cirurgias no fígado, na vesícula biliar e na árvore biliar. 

- Incisão de Davis no quadrante inferior direito (ou de Davis-Rockey-Rockey para 

apendicectomia); 

 - Incisão de McBurney, e também no quadrante inferior direito para 

apendicectomia, porém obliqua, é mais usada que a de Davis; 

- Incisão de Pfannenstiel, um incisão transversal abaixo do umbigo e apenas 1 dedo 

acima da sínfise púbica, empregada mais freqüentemente para cesariana; 

- Lombotomia - consiste em uma incisão lombar que permite o acesso aos rins (que 

são órgãos retroperitoneais) sem entrar na cavidade peritoneal. É um acesso 
cirúrgico comum na cirurgia urológica. 

Desta forma, a laparotomia é um procedimento de diagnóstico terapêutico no sentido de 

proceder a uma análise mais precisa da patologia, e verificar a sua dimensão para proceder ao 

tratamento necessário.  

Segundo um documento da UNIMED - Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico (2013), a 

laparotomia é uma cirurgia que visa à exploração da cavidade abdominal, podendo ser 

realizada por via laparoscópica ou aberta (com corte). Tem por objetivo esclarecer diagnóstico 

que não são detectados por outros meios (rx, ultrassom, ressonância magnética, tomografia, 

etc.).  
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2.2 O pós-operatório em cirurgias abdominais 

O pós-operatório é um momento de extremo cuidado com o paciente submetido à laparotomia 

em função de que a cirurgia, por mais simples que seja necessita de um período de 

recuperação. Para Rocha et. all. (1993) apud Matos (2006, p. 37):  

Cuidados devem existir no procedimento de extubação de pacientes submetidos à 

cirurgia abdominal de urgência. Muitos desses pacientes são submetidos ao 

tratamento cirúrgico após avaliação pós-operatória precária. É preferível, portanto, 

que a cânula seja removida na unidade de recuperação pós-anestésica ou no centro 

de tratamento intensivo. Uma medida dos gases arteriais pode ser útil antes da 

retirada do tubo.        

O autor faz referência ao fato de que é necessário um extremo cuidado com o pós-operatório 

em função de que muitos problemas podem aparecer caso os procedimentos não sejam muito 

cuidadosos, e, que é muito comum isso acontecer em função de procedimentos pós-

operatórios precários.  

Para Rocha et. all (1993) e Manica et all (1997), os dados devem ser acompanhados pelo 

menos a cada um quarto de hora (15 minutos), até que o paciente consiga se estabilizar. Pós-

estabilização, esse acompanhamento pode ser realizado em um espaço de tempo maior.  

Os autores referidos dizem que a posição mais confortável para o paciente é de decúbio dorsal 

horizontal, sem travesseiro (barriga para cima). Essa posição é absolutamente necessária para 

manter o nível de respiração sob controle.   

Outro procedimento muito importante nos pós-operatório é o de alimentação, que segundo 

Rocha et. all, (1993), Manica (1997) e White (2001) apud Matos (2006, p. 37-38):  

A ingestão de alimentos pela via oral é mantida no pós-operatório imediato. A 

reintrodução de dieta líquida pela via oral depende do tipo de cirurgia realizada. 

Colecistectomias e apendicectomias (sem perfuração do apêndice cecal) geralmente 

não impedem o início precoce. Nos casos de anastomoses digestivas proximais ou 

de distensão gasosa do intestino, a dieta é reintroduzida após o reaparecimento dos 

ruídos hidroaéreos e a eliminação anal de flatos. A reintrodução da dieta deve ser 

progressiva, passando sucessivamente de alimentos líquidos para gasosos e, 

finalmente, sólidos. 

No caso de dor logo após a cessação dos efeitos da anestesia, essa poder ser causada pela 

lesão das estruturas parietais profundas e das vísceras. A intensidade da dor depende de cada 

paciente e sua capacidade de tolerar, segundo Mangano (1990). A dor existe logo após o 

término dos efeitos da anestesia, mas pode ser tolerada, dependendo da capacidade de cada 

paciente e da natureza da cirurgia realizada.  

Segundo Ferraz (2010) a possibilidade de aparecimento de infecções nas feridas operatórias 

ocorrem em 25% dos casos. No caso específico da laparotomia a taxa de infeção é alta, 

mesmo que não ocorra nenhum processo de contaminação durante a cirurgia.  

Ferraz (2010, p. 45) diz que “as vítimas de trauma têm outros agravantes, como hipóxia 

tecidual pela hipovolemia, perda de elementos de defesa contra a infecção, como a 

fibronectina, durante a hemorragia”.  

Os dados encontrados na literatura pesquisada afirmam que as pneumonias associadas à 

ventilação mecânica (PAVM) que se desenvolve dentro de 72 horas após a intubação 

endotraqueal são geralmente causadas por micro-organismos de baixa resistência, destacando-

se o Streptococcus pneumonie, Haemophilus influenzae e Staphylococcus aureus sensível à 

oxacilina.  
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Após este período, os casos relacionam-se a micro-organismos resistentes à oxacilina, as 

enterobacterias e os bacilos Gram-negativos não fermentadores, destacam-se Pseudômonas 

aeruginosas e acinetobacter sp” (ASSIS, 2012). 

É importante ressaltar que a cavidade bucal abriga quase a metade da microbiota do corpo 

humano e é considerada um incubador microbiano ideal devido suas características de 

temperatura, umidade, pH, tensão de oxigênio e presença de nutrientes. Adicionalmente, na 

boca são encontradas superfícies duras, não descamativas, como esmalte, cemento, dentina, 

próteses, implantes, entre outros, que favorecem o desenvolvimento de grandes depósitos de 

microrganismos denominados biofilme.  

Esses fatores endógenos também alteram a microbiota durante o uso de equipamentos 

respiratórios contaminados, higiene bucal precária ou ausente, dietas enterais, contato direto e 

indireto com outros pacientes (transmissão cruzada) e baixa adesão à higiene das mãos pelos 

profissionais.  

A colonização da cavidade bucal, especialmente, por micro-organismo associados à 

Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAVM), está presente em 67% das secreções 

de pacientes com período de intubação endotraqueal > ou = 24h e nos equipamentos 

respiratórios utilizados por eles (SILVEIRA et al., 2010). 

A intubação endotraqueal ou orotraqueal (IOT) é um procedimento de sustentação da vida, 

por onde o médico se utiliza de laringoscópio, com o objetivo de vislumbrar a laringe e 

através dela introduzir um tubo na traqueia (tubo endotraqueal). E tem como principal função 

ventilar o paciente, produzindo uma ventilação mecânica, ou seja, a ventilação dos pulmões 

(respiração) através do uso de aparelhos (ventilador mecânico). 

A pneumonia associada à respiração artificial (pneumonia nosocomiais) acomete 20 a 25% 

dos pacientes que necessitam deste recurso e está associada a uma taxa de mortalidade de 

50% a 80% (CARVALHO, 2003).  

A pneumonia nosocomial é a segunda infecção hospitalar mais comum e a causa mais comum 

de morte entre as infecções adquiridas em ambiente hospitalar. Os fatores de risco para o 

desenvolvimento das pneumonias nosocomiais incluem: idade acima de 70 anos; desnutrição; 

doenças de base; depressão do nível de consciência; doenças pulmonares e cardiológicas; 

ventilação mecânica; manipulação do paciente pela equipe hospitalar; uso de sonda ou cânula 

nasogástrica; intubação ou reintubação endotraqueal; traqueostomia; macro ou microaspiração 

de secreção traqueobrônquica; uso prévio de antimicrobiano; trauma grave; brocoscopia e 

brocoaspiração de micro-organismo da orofaringe; administração de antiácidos ou 

bloqueadores H²; permanência em posição supina; e transporte dentro do hospital. 

A maioria dos pacientes hospitalizados apresenta defesa diminuída, devido às múltiplas 

doenças subjacentes ou terapêutica depressora do sistema imune, a debilidade geral do 

paciente, associada ou não a intervenções cirúrgicas, quimioterapia, cateterismo ou o uso 

indiscriminado de antibióticos, favorece o aparecimento de mutantes resistentes que 

contribuem para aumento da incidência de infecções hospitalares (MEIRA; OLIVEIRA; 

RAMOS, 2010).  

Para os pacientes não intubados, o problema recorrente é a dor no pós-operatório. Para 

Pimenta et all (2001, p. 1):  

O trauma advindo do ato operatório implica em alterações fisiológicas e emocionais 
que, se não adequadamente controladas, predispõem os doentes a complicações e 

podem prolongar a internação. Entre as condições que podem afetar a recuperação 

do indivíduo.  

Como se pode observar, os autores inferem sobre as consequências da dor, referindo que ela 

pode ser física ou psicológica, sendo que a dor física é perfeitamente normal e sua tolerância 

depende da capacidade do paciente em suportá-la. Já quando infere sobre aspectos 
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psicológicos o médico Hans Selye (1959) foi o primeiro a definir o conceito do termo dor 

psicológica, numa dimensão biológica. Para Selye citado por Malagris (2011) a dor 

psicológica é uma reação do organismo com componentes psicológicos, físicos e mentais, que 

ocorre quando surge a necessidade de uma adaptação grande a um evento ou situação 

importante. Pereira (2007, p. 5) define dor psicológica como uma resposta não específica do 

organismo a qualquer estímulo ou exigência externa sobre ele. Alguns estudos sugerem que a 

dor psicológica não tem, essencialmente, um caráter patológico, mas tem um valor 

contributivo primordial para o surgimento de transtornos.    

Para Pimenta et. all (2001, p. 1): 

Dor é um fenômeno muito frequente no pós-operatório e pode resultar em 

sofrimento e exposição dos doentes a riscos desnecessários. Há diversos relatos que 

seu controle é inadequado. Estudos realizados em nosso meio também observaram 

insuficiente alívio da dor. Na avaliação de doentes nos 5 primeiros dias do pós-
operatório de cirurgia abdominal, a queixa de dor no momento da entrevista ocorreu 

em 44% dos entrevistados.     

Pimenta et all (2001, p. 2) também apresentam o conceito usualmente aceito no meio médico:  

Dor é conceituada pela Associação Internacional para Estudos da Dor como "uma 

experiência sensorial e emocional desagradável associada a um dano real ou 

potencial dos tecidos, ou descrita em termos deste". A dor aguda está relacionada à 

estimulação nociceptiva produzida por uma lesão (fratura, incisão cirúrgica, 

queimadura). Resulta em conjunto de experiências sensitivas, cognitivas e 

emocionais, associadas a respostas autonômicas e comportamentais. Associa-se a 

elevado índice de ansiedade. Na evolução dos quadros álgicos agudos, de modo 

geral, há redução gradual da intensidade da dor, relacionada à resolução do processo 
inflamatório e cicatrização da área lesada. Especula-se que a dor aguda persistente 

possa alterar a plasticicidade do sistema nervoso, levando à cronificação da dor. Este 

fato tem sido apontado como mais uma das razões para o adequado controle da dor 

aguda. 

Assim no ambiente pós-operatório a existência de dor é relativamente comum. O seu 

tratamento é que infere sua condição de melhoria ou não. Esse combate à dor pode ser via 

medicamentos que envolve uso de analgésicos anti-inflamatórios não hormonais e morfínicos, 

de diversas formas, além de outras técnicas como de relaxamento, distração e imaginação 

dirigida; uso de agentes físicos como massagens, aplicação de calor ou frio e eletro analgesia 

através da estimulação elétrica Transcutânea (TENS) (PIMENTA, et. all, 2001).  

Também é indicado o acompanhamento fisioterapêutico com a mobilização precoce do 

paciente para alívio da dor como forma de combater seus efeitos físicos e também 

emocionais. Para Silva et. all (2010, p. 4) em seu trabalho de campo em um hospital:  

Verificou-se que antes da sessão de fisioterapia, houve maior incidência de dor fraca 

(31,58%) ou ausência da mesma (47,36%). Porém, com o tratamento fisioterápico 

da incidência de dor diminuiu bastante em todos os pacientes de forma continuada e 

eficaz.     

Assim, evidencia-se que o tratamento, com fisioterapia pode ser considerado muito 

importante para o caso de dor no pós-operatório, sendo que deve ser aliado ao tratamento 

tradicional da medicina, ou seja, via aplicação de medicação.   

Desta forma, o tratamento adequado da dor no pós-operatório, não é somente uma ação 

fisiopatológica, já que o seu perfeito combate evita sofrimento desnecessário, provocando 

uma sensação boa no paciente, mas também reduz custos relacionados a possíveis 

complicações, que determinam maior período de internação.  
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2. Metodologia 

A pesquisa teve como metodologia fundamental o campo bibliográfico com aplicação do 

método de análise de conteúdo que busca estabelecer as correlações necessárias entre o que se 

encontra na bibliografia e sua relação com a realidade inferida. Foi utilizado o método de 

pesquisa através de bases de dados eletrônicos como Scielo e Ministério da Saúde com 

palavras- chave como: fisioterapia, laparotomia e pós-operatório, pelo período de maio à 

outubro de 2014. A partir da análise e leitura criteriosa dos artigos selecionados foram 

relacionados e separados os que seriam utilizados para compor este estudo. Sendo utilizados 

os que faziam referência de cuidados fisioterapêuticos e condições clínicas relacionadas ao 

pós-operatório da laparotomia exploradora, aspectos estes que seriam propostos nesta análise 

bibliográfica. 

3. Resultados e Discussão  

O mundo do tratamento em saúde está buscando, com muita ênfase o trabalho do profissional 

de fisioterapia. É uma consequência do atual nível de conscientização dos profissionais e do 

sistema de saúde, que enfim, começa a entender que o ato médico envolve diversos 

profissionais como forma de prover o melhor tratamento as pessoas submetidas aos 

procedimentos de saúde em uma correta e responsável assistência que deve ter relação direta 

com a qualidade de vida das pessoas.  

Para Oliveira (2009, p. 33): “o ato médico envolve uma série de profissionais, entre eles 

médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais, agentes de saúde, 

técnicos e auxiliares de enfermagem que em ato contínuo agem sobre o paciente”. Da mesma 

forma que o sistema de saúde começa a dar vazão à importância do fisioterapeuta como um 

aliado para a melhoria do nível de saúde das pessoas, cada vez mais esse profissional se 

apresenta como de extrema necessidade neste sistema. Os benefícios fisiológicos e 

psicológicos do tratamento fisioterápico são atribuídos aos fenômenos de adaptação do corpo 

humano submetido a estímulos frequentes. Muitos destes benefícios estão bem documentados 

na literatura científica e podem ser obtidos por qualquer profissional preocupado com seu 

desenvolvimento pessoal (OLIVEIRA, 2009).  

Baseado em análises qualitativas e quantitativas da melhoria com o tratamento fisioterápico 

no pós-operatório imediato a fisioterapia com base estruturas anatômicas envolvidas, 

prescreve e emprega as metodologias e técnicas próprias em benefício do seu paciente.  

O desenvolvimento do seu trabalho apresenta efeitos restauradores importantes (SALLES, 

2010).  Neste sentido, o trabalho de mobilização do paciente no pós-operatório imediato da 

laparotomia exploradora não só se apresenta como ação preventiva de complicações 

decorrentes à cirurgia e tempo de internação, mas também como restabelecimento das 

atividades de vida funcionais do indivíduo submetido a este tipo de procedimento. 

A laparotomia exploradora, segundo Cabral (2012, p. 1): “é uma técnica cirúrgica que busca 

abrir o abdômen do paciente cujo principal objetivo e finalidade é examinar o problema, no 

sentido de promover um diagnóstico mais preciso”. 

A mobilização do paciente no pós-operatório imediato produz uma distribuição melhor da 

recuperação contribuindo para uma eficácia na ventilação pulmonar, alívio da dor, diminuição 

do tempo de repouso no leito, e retorno à deambulação proporcionando reabsorção de 

hematomas e acelerando o processo de cicatrização do corpo diminuindo o risco de infecções 

secundárias, que podem prolongar o tempo de internação e a recuperação total do paciente.  
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Feliciano e Braz (2012, p. 5) afirmam que são vantagens da mobilização no pós-operatório 

imediato em pacientes submetidos laparotomia exploradora: aumento da circulação 

sanguínea, melhora da oxigenação dos tecidos, melhora da defesa do organismo, redução do 

excesso de líquidos e toxinas, aceleração da cicatrização dos tecidos, promoção de 

relaxamento. Estes fatores induzem à redução da dor, retorno à deambulação precoce e 

mobilidade ativa fora do leito, fatores importantes da reabilitação do indivíduo. 

Entre causas consideradas justificáveis para a intervenção fisioterapêutica está a prevenção de 

complicações decorrentes ao procedimento e tempo de internação hospitalar, tão frequente 

nos pacientes em pós-operatório. A primeira referência de fisioterapia nestes casos ocorreu 

nos meados da década de 1910 do século XX, quando Willian Ewart descreveu o benefícios 

da drenagem postural no tratamento de pacientes no pós-operatório (RONCATI e 

PORTIOLLI, 1998).  

A fisioterapia para pacientes nesta situação tem sido indicada com o objetivo de minimizar os 

efeitos da doença, incrementar a oxigenação e garantir ventilação pulmonar normal. Sua 

eficácia pode ser observada pela redução dos problemas pós-operatórios em pacientes 

submetidos a qualquer intervenção cirúrgica e pela melhora das funções orgânicas. Estudos 

comprovaram a diminuição nas taxas de incidência com a implementação do serviço de 

fisioterapia (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013).  

A partir da modernização e comprovação da eficácia das técnicas fisioterapêuticas para 

pacientes no pós- operatório imediato da laparotomia exploradora, essa especialidade passou a 

ser imprescindível em hospitais públicos e particulares no mundo inteiro, assumindo papel 

relevante junto à equipe multidisciplinar que atende os pacientes especialmente no que se 

refere à intervenção precoce e direcionada às complicações causadas no pós-operatório 

(RONCATI e PORTIOLLI, 1998).  

Roncati e Portiolli (1998) enfatizam, no entanto, que o fisioterapeuta precisa ter bom 

conhecimento em fisiologia, ventilação mecânica e técnicas fisioterapêuticas apropriadas para 

prevenção e tratamento de afecções no paciente grave, em função de que o trabalho também 

envolve um grande número de técnicas associadas às modalidades mecânicas como manobras 

de higiene no paciente entubado. 

Para Martinello (2010, p. 3) a fisioterapia para pacientes submetidos à laparotomia 

exploradora tem como princípios básicos: “expandir o tecido pulmonar mediante padrões 

ventilatórios; evitar o colapso e a consolidação pulmonar; promover a eliminação das 

secreções brôquicas; evitar complicações circulatórias; eliminar ou diminuir a dor; evitar a 

imobilização diafragmática; e, prevenir a diminuição da CRF”.    

A fisioterapia respiratória tem sido indicada para pacientes de UTI com o objetivo de 

minimizar a retenção de secreção pulmonar, incrementar a oxigenação, garantir ventilação 

pulmonar normal e reexpandir áreas atelectasiadas. Sua eficácia pode ser observada pela 

redução na incidência de pneumonia e pela melhora da função pulmonar. Estudos 

comprovaram a diminuição nas taxas de incidência de pneumonias nosocomiais com a 

implementação do serviço de fisioterapia (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). Inclui também 

redução no tempo de ventilação mecânica, prevenção de reentubações e traqueostomia.  

Stiller (2010) com base em trabalhos publicados previamente descreveu a fisioterapia no pós- 

operatório avaliando um grupo de técnicas comumente utilizadas nos pacientes internados nas 

unidades. Relata que a fisioterapia não representou diferencial negativo na taxa de 

recuperação, no tempo de permanência hospitalar e na prevenção de complicações 

pulmonares. Os benefícios comprovados foram relacionados ao aumento da complacência 

pulmonar e índice de oxigenação, mas de curto prazo de duração, o que evidenciaria a 

necessidade do uso das técnicas, diversas vezes ao dia.  

Silva et. al. (2010, p. 342) apresentam um protocolo de tratamento fisioterápico para pacientes 

submetidos à laparotomia exploradora ainda entubados:  
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1 – exercícios de propriocepção diafragmática; 2- exercícios respiratórios associados 

à cinesioterapia ativa de membros superiores; 3 – exercícios de manutenção de 

máxima sustentada; 4 - exercícios com inspiração desde o volume residual; 5 - 
exercícios respiratórios com o incentivador respiratório.        

O protocolo proposto foi desenvolvido baseando-se em evidencias empíricas. Para diminuir a 

ocorrência de pneumonias em hospitais (PAH), pneumonia associada à ventilação mecânica 

(PAVM), assim como outras lesões pós-operatórias.  

Previamente a realização do protocolo, foi feita uma revisão de literatura, por meio de artigos 

científicos, a fim de estabelecer recomendações atuais para a prática da fisioterapia em 

pacientes submetidos à laparotomia exploradora com uso de ventilação mecânica invasiva ou 

não:  

- Integrar a equipe multidisciplinar na promoção de saúde do paciente submetido à 

laparotomia;  

- Habilitar a equipe multidisciplinar para fornecer a adequada assistência à saúde dos 

pacientes submetidos à laparotomia;  

- Avaliar a necessidade individuais dos pacientes de acordo com o caso clinico, revendo 

sempre o risco-beneficio;  

- Determinar a frequência dos procedimentos fisioterápicos dependendo das condições clinica 

de cada paciente;  

- Determinar materiais empregados dependendo das condições de cada paciente;  

- Planejar e elaborar métodos e técnicas empregadas para a fisioterapia;  

 

Tabela 1- Procedimentos Orais Propostos 
  

Sequência Finalidades 

Avaliar o paciente antes de se iniciar o 

procedimento 

- Possibilita a identificação inicial dos problemas para fins 

de observação continuada da saúde. 

Explicar ao paciente os possíveis 

procedimentos a serem realizados 

- Pesquisas comprovam que pacientes intubados são capazes 

de entender o que se passa quando estão em UTI. 

Manter o paciente decúbito dorsal com 

inclinação da cabeceira em 35º 

- Ajuda a impedir o refluxo de aspiração de conteúdo 

gástrico, evitando que as secreções orais fluam para áreas 

subgloticas, onde podem ser rapidamente colonizadas por 

bactérias patogênicas. 

Lavar as mãos e calçar luvas para o 

procedimento 

- Diminui a transmissão de microrganismo; 

- Resposta imune do paciente debilitado, propiciando mais 

infecção; 

- Proteção de o profissional executar. 

 

Iniciar a fisioterapia  - Propiciar melhoria do quadro  



9 

 

Sequência Finalidades 

- Manobra de compressão e descompressão 

(manobra de expansão). A técnica para 

realização do procedimento é a seguinte: o 

paciente deve estar recostado, o terapeuta 

deve-se encontrar ao lado ao paciente e deve-

se posicionar suas mãos sobre o tórax do 

paciente. O paciente deverá respirar 

normalmente, inspirando pelo nariz e 

expirando pela boca. Ao final da expiração o 

terapeuta comprime os arcos costais, em 

seguida ao se iniciar a inspiração, dá o 

reflexo de estiramento no músculo e 

imediatamente a seguir solta bruscamente os 

arcos costais, orientando o paciente a 

inspirar profundamente.  

 

 - Padrões respiratórios 

 

- Inspirações em tempos - A técnica consiste 

em inspirar pelo nariz e soltar pela boca. Os 

padrões respiratórios podem ser 

fragmentados e podems ser feitos em tempos 

de 2:1, 3:1 e 4:1 , isto é, puxa o ar duas vezes 

pelo nariz e solta uma vez pela boca até o fim. 

 

Padrão ventilatório com frenação labial - 

Nesta técnica a inspiração é feita nasal e a 

expiração por via oral correspondendo a 

cerca de três vezes o tempo de inspiração. 

Deve-se cerrar os dentes e impedir a 

passagem do ar durante a expiração para que 

a técnica seja realizada corretamente. 

 

- Manobras de higiene brônquica - A mucosa 

respiratória normal produz uma camada de 

secreção que recobre e, que continuamente, 

move-se através da atividade ciliar até a 

faringe, onde é deglutida sem que o indivíduo 

perceba. Quando a quantidade de secreção 

aumenta a tosse torna-se um mecanismo 

adicional de limpeza. Normalmente a 

expectoração é contaminada com células da 

orofaringe, bactérias, alimentos e saliva. Se a 

carga de muco torna-se muito grande para 

estes mecanismos, o resultado é o acúmulo de 

secreções. 

 

- Percussão ou Tapotagem - Consiste na 

aplicação sistemática e ritmada de percussões 

manuais ou eletromecânicos na superfície 

torácica com objetivo básico de deslocar o 

muco brônquico da parede brônquica, 

removendo-o através do fluxo aéreo 

expiratório, facilitando assim a eliminação ao 

meio externo através da tosse. É uma técnica 

que pode ser ineficaz e prejudicial quando 

mal aplicada.  

- Boa fisioterapia diminui o risco de problemas e promove 

conforto ao paciente.  

 

Fonte: Proposta da acadêmica (2014). 
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Desta forma, o referido protocolo tem o objetivo de uma recuperação mais rápida dos 

volumes pulmonares e força dos músculos respiratórios. A mobilização pulmonar pode 

proporcionar um retorno mais rápido às condições ventilatórias funcionais de um indivíduo 

em pós-operatório imediato de laparotomia exploradora.  

A fisioterapia é frequentemente usada no tratamento de cirurgia abdominal aberta. Mendes 

(2010), em revisão sistemática encontrou resultados bem diferentes, atribuídos principalmente 

à metodologia e às diferentes propostas de tratamento, ou seja, os resultados dependem dos 

métodos empregados, podendo ser positivos ou negativos. Mas, o referido autor chega a 

seguinte conclusão os exercícios fisioterápicos são mais efetivos do que a não realização da 

fisioterapia.  

Ou seja, ainda que o paciente esteja em situação crítica, estimular a mobilidade precoce 

dependendo da clínica, ainda é mais válido do que a não aplicação de um conjunto de 

estímulos que evitem as complicações osteomioarticulares e ventilatórias que o procedimento 

da laparotomia exploradora pode acarretar ao indivíduo. 

A partir da avaliação inicial deverá ser definido um plano de tratamento fisioterapêutico, 

necessariamente individualizado, considerando a fase do processo de recuperação, sua 

intensidade, a presença ou não de dor, a idade do indivíduo e o grau de lesão. Em linhas 

gerais, os objetivos do tratamento serão o controle da dor, a prevenção de deformidades, a 

prevenção de complicações respiratórias ou vasculares no paciente, a recuperação da 

capacidade funcional, a manutenção de um equilíbrio estático e dinâmico (SOARES, 2012). 

Pacientes internados em hospitais apresentam necessidades especiais e básicas, as quais, na 

maioria das vezes exigem assistência sistematizada, além de uma série de cuidados 

objetivando evitar complicações (LOPES et. al 2006).  

A função do fisioterapeuta é na mobilização do paciente e ajustes na função do ventilador 

mecânico, sendo que, 12% têm papel ativo no ajuste da ventilação mecânica, 25% na 

extubação, 22% no desmame da ventilação mecânica e 46% na execução da ventilação 

mecânica não-invasiva.  

A fisioterapia para pacientes submetidos à laparotomia exploradora tem sido indicada com o 

objetivo de minimizar os efeitos da cirurgia, incrementar a oxigenação, garantir circulação 

normal e reexpandir áreas pulmonares atelectasiadas. Sua eficácia pode ser observada pela 

redução dos efeitos da cirurgia e pela melhora das funções orgânicas. Estudos comprovaram a 

diminuição nas taxas de incidência de complicações decorrentes do pós-operatório de 

laparotomia exploradora com a implementação do serviço de fisioterapia (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2013).  

4. Conclusão 

Com a realização deste trabalho, por revisão bibliográfica foi possível perceber que a 

mobilização do paciente no pós-operatório imediato através do acompanhamento 

fisioterapêutico imprime melhores resultados para o tratamento da doença de base e 

recuperação ao procedimento da laparotomia com fundamental importância na recuperação do 

padrão ventilatório funcional e recuperação das atividades osteomioarticulares funcionais. 

Assim, o conhecimento dos procedimentos fisioterapêuticos a serem utilizados, bem como a 

boa interação da equipe multidisciplinar, e conhecimento do quadro clínico, atuam como um 

conjunto de técnicas e procedimentos que visam o restabelecimento precoce e total de forma a 

diminuir o tempo de internação que é causa e fator contribuinte para uma queda e aumento do 

tempo necessário para a reabilitação do paciente submetido à laparotomia exploradora. 
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A partir da avaliação inicial deverá ser definido um plano de tratamento fisioterapêutico, 

necessariamente individualizado, considerando a intensidade do problema, a dor, a idade do 

indivíduo e o grau de lesão. Em linhas gerais, os objetivos do tratamento serão o controle da 

dor, a prevenção de deformidades, a prevenção de complicações respiratórias ou vasculares 

no paciente acamado, a recuperação da capacidade funcional de um músculo ou de uma 

articulação, a manutenção de um equilíbrio estático e dinâmico do sistema músculo-

esquelético, o estímulo à participação da família e a reintegração do indivíduo no seu meio 

social e profissional. 

Conclui-se, desta forma, que o acompanhamento fisioterapêutico com intuito de estimular a 

mobilidade ativa precocemente em pacientes submetidos à laparotomia exploradora é uma 

importante ferramenta para um bom pós-operatório.  

A fisioterapia, com seus amplos recursos, pode proporcionar junto à equipe multidisciplinar 

um otimizador aos procedimentos necessários para a recuperação deste pós-operatório, pois 

consegue não só melhorar como manter a funcionalidade da circulação, da respiração, e da 

mobilidade ativa, promovendo, desta forma, uma contribuição que possibilita uma melhor 

condição de o individuo desenvolver suas funções diárias de forma mais rápida e eficaz.  

Referencias: 

ARAÚJO ,R. J., Análise de percepções e ações de cuidados pós-operatório realizados por equipes de 

enfermagem em unidades de tratamento intensivo. São Paulo, 2009, Rev. Brás Ter Intensiva. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/rbti/v21n1/v21n1a06.pdf. Acesso em 19/09/2014.  

 

ASSIS, Cintia de. Atendimento fisioterápico nas UTIS. Rev. Bras. de med. Rio de Janeiro, Ver. 69, nº 1, p. 72-

5. Jan/Jun 2012.  

 

CABRAL. Gabriela. Laparotomia explorada. Artigo. 2012. Disponível em 

http://www.brasilescola.com/saude/lapartomiaexplorada.htm Acesso em 02/08/2014.   

 

BRASIL. Fisioterapia. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. Disponível em http://www.ms.gov.br Acesso em 

19/09/2014.   

 

CARVALHO, M. C. Procedimentos Médicos: uma abordagem integrada. São Paulo: Senac, 2003. 

 

COSTA, Marcelo Gomes da. Ginástica localizada. 6ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Sprint, 2011.  

 

FAGULNDES, Reginaldo J., Análise de percepções e ações de cuidados pós operatórios  realizados por 

equipes multidisciplinares em unidades de tratamento intensivo. São Paulo, 2010, Rev Bras Ter Intensiva. 

Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbti/v21n1/v21n1a06.pdf. Acesso em 04/08/2014. 

 

FERRAZ, E. M. Infecção de ferida na cirurgia do aparelho digestivo. Recife: Universidade Federal de 

Pernambuco, 2010.   

 

LOPES, A. A. Medicina baseada em evidências: a arte de aplicar o conhecimento científico na prática clínica. 

Rev. Assoc. Med. Bras. 2006. 

  

LOPES, Custódio de Oliveira. Laparotomia explorada. Artigo, 2012. Disponível em 

http://www.suasaúde.com.br Acesso em 01/08/2014.  

 

MAGALHÃES, Anderson. Articulações em esportistas: patologias. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, 2012. Tese de doutorado. Versão digitalizada. 

http://www.scielo.br/pdf/rbti/v21n1/v21n1a06.pdf
http://www.brasilescola.com/saude/lapartomiaexplorada.htm%20Acesso%20em%2002/08/2014
http://www.ms.gov.br/
http://www.scielo.br/pdf/rbti/v21n1/v21n1a06.pdf.%20Acesso%20em%2004/08/2014
http://www.suasaúde.com.br/


12 

 

   

MAGANO, D. T. Periodicidade cardioc morbiity. Anesthesiol, vol. 72, 1990. 

 

MALAGRIS, L. N. A dor emocional e seu tratamento. In: RANGE, B. (org). Psicoterapias cognitivas 

comportamentais. Campinas: Psy II, 2011.  

 

MANICA, J. et. all. Anestesiologia: princípios e técnicas. 2ª ed. Porto Alegre; ArtMed, 1997.  

 

MARTINELLO,  Micheli. Fisioterapia hospitalar no tratamento pós operatório de laparotomia explorada: 

um estudo de caso. Artigo, 2010. Versão digitalizada. 

 

MATARELI, Suélen. Avaliação das características clínicas em pacientes internados em Unidades de 

Terapia Intensiva e do nível de informação da equipe de enfermagem. São Paulo: UNIFEB, 2011. 

Dissertação de mestrado (edição eletrônica). 

  

MATOS, Carlos José Oliveira de. A influência da frequência respiratória sobre os gases sanguíneos 

arteriais no pós-operatório imediato de laparotomia explorada por trauma abdominal. Monografia. 

Aracajú, 2006 (versão digitalizada). 

 

MEIRA, S. C.R.; OLIVEIRA, C. A. S.; RAMOS, I. J. M. A importância da participação do fisioterapeuta na 

equipe multiprofissional hospitalar. Porto Alegre/: ArtMed, 2010. 

  

MENDES, H. P. Intubação. Artigo. 2010. Disponível em http://www.saude.com.br Acesso em 19/09/2014.  

 

MIRANDA. André de Souza. Fisioterapia para paciente em decúbio dorsal horizontal. Artigo, 2013. 

Disponível em  http://www.lume.ufrgs.br/handler/10183/37527. Acesso em 19/09/2014. 

 

NEWMANN, I. Soluções utilizadas em paciente em terapia intensiva: uma revisão integrativa da 

literatura. Por Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Escola de Enfermagem. Disponível em 

http://www.lume.ufrgs.br/handler/10183/37527. Acesso em 19/09/2014. 

 

OLIVEIRA, M. C.. Fisioterapia pós-operatória. In:_________. Reabilitação física. [s.n]. São Paulo: Roca, 

2009. 

 

ROCHA, p. r. s et. all. Abdômen agudo: diagnostico e tratamento. 2ª  ed. Rio de Janeiro: Medis, 1993.  

 

PEREIRA, Vitor Manuel Costa. Fatores geradores Da dor em Unidades de Terapia Intensiva. Artigo, 2007. 

Disponível em http://www.scielo.br/pdf/rlae/v19n4/pt_23.pdf Acesso em 09/10/2014. 

  

PIMENTA, Cibele Andrucioli de Mattos. SANTOS, Erika Maria Monteiro. CHAVES, Lucimara Duarte. 

MARTINS, Luciana Mendes. GUTIERREZ, Beatriz Aparecida Ozello. Controle da dor no pós-operatório. 

Artigo, 2001. Disponível em http://www.revistas.usp.br/reeusp/article/viewFile/41229/44781. Acesso em 

09/10/2014.  

 

RONCANTI V.L.V. PORTIOLLI C.Y. Rotinas e recursos de fisioterapia respiratória em UTI. In: KNOBEL, 

E. Condutas no paciente grave. São Paulo: Atheneu, 1998. 

 

SALLES, Melissa Medeiros. Laparotomia. Artigo 2012. Disponível em http://www.ussc.com.br  Acesso em 

02/08/2014. 

 

http://www.lume.ufrgs.br/handler/10183/37527
http://www.lume.ufrgs.br/handler/10183/37527
http://www.scielo.br/pdf/rlae/v19n4/pt_23.pdf
http://www.revistas.usp.br/reeusp/article/viewFile/41229/44781
http://www.ussc.com.br/


13 

 

SANTOS, Paulo Sérgio da Silva. SOARES JUNIOR, Luiz Alberto Valência. A medicina e a prática na 

odontologia hospitalar. São Paulo: Santos, 2013.  

 

SILVA, Fabiana Álvares da. LOPES, Tiaki Maki. DUARTE, Juliana. MEDEIROS, Renata Firpo. Tratamento 

fisioterêutico no pós operatório de laparotomia. Artigo, 2010, Versão digitalizada.   

 

SILVEIRA, I. R. et al. Pratica relevante na prevenção de pneumonia hospitalar em pacientes em estado 

crítico. Acta paulista de enfermagem. São Paulo, v. 23, n. 5, p.697-700, 2010. 

 

SOARES, Marcus. Fisioterapia em UTIs. São Paulo: Summus, 2012.  

 

STILLER, K. Fisioterapia intensiva. Porto Alegre. Artmed, 2000. 

 

UNIMED. Laparoscopia. Artigo, 2013. (Edição digitalizada). 

 

 

 

 

 


