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Os desfechos mostram a importância da fisioterapia

na melhora da função pulmonar, dispneia, tolerância ao

exercício e qualidade de vida de pacientes com

tuberculose.
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Visando os distúrbios funcionais e também

ventilatórios causados pela patologia, o objetivo do

presente estudo foi verificar o impacto da fisioterapia

respiratória em pacientes com tuberculose pulmonar,

tanto na fase ativa quanto na pós-tuberculose, devido a

sequelas que ela pode trazer ao paciente

Objetivo 

A tuberculose pulmonar é uma patologia que possui

característica infecto contagiosa, é causada pelo

Mycobacterium tuberculosis.1 Os principais sintomas

são tosse, podendo apresentar hemoptise, dor torácica

pleurítica, febre, sudorese noturna, astenia, anorexia,

perda ponderal e fraqueza.2 Para o diagnóstico, os

testes mais empregados são a baciloscopia e a cultura

de escarro, radiografia de tórax, tomografia

computadorizada e o teste tuberculínico. A tuberculose

está relacionada com o comprometimento da função

pulmonar, ou seja, apresentar o início de uma doença

pulmonar crônica, sendo necessário tratamento

fisioterapêutico, que tem como objetivo avaliar e

minimizar os efeitos deletérios da patologia, tanto a

nível de via aérea brônquica quanto parênquima

pulmonar.3

Trata- se de revisão integrativa da literatura existente

nas bases de dados eletrônicas incluindo pesquisas

publicadas nos últimos 09 anos, nos idiomas de

português, espanhol e inglês. Como bases de dados

eletrônicos para fonte de busca foram incluídas as

seguintes: PEDRO, Scielo, Medline/Pubmed e

Lilacs/BVS, além de busca manual às referências de

estudo já publicados sobre o assunto. As palavras

chaves utilizadas foram: tuberculose pulmonar, serviço

hospitalar de fisioterapia, fisioterapia, terapia por

exercício, exercícios respiratórios e qualidade de vida.

Para avaliação da qualidade metodológica, foi utilizada

a escala Downs and Black.

Figura 1. Fluxograma da estratégia de seleção dos 

artigos

Assim, foram incluídos quatro estudos no total, sendo

um ensaio clínico, um estudo de coorte, um estudo piloto

e uma revisão não sistemática que no final

contemplaram os critérios pré-estabelecidos para o

desfecho pretendido.

Figura 2. Tabela de resultados da escala Downs and 

Black.

Com base nos estudos analisados para presente

revisão, pode-se concluir a importância e o impacto da

fisioterapia respiratória em pacientes com tuberculose

pulmonar ativa, pós tuberculose ou até mesmo

sequelas causadas pela patologia.

Resultados

A seleção foi realizada por um único revisor

independente, e abrangeu dez artigos, onde apenas

quatro se encaixaram nos critérios adotados na

pesquisa. Como principais resultados a pesquisa

evidenciou que a fisioterapia respiratória proporciona

uma melhora no declínio funcional e distúrbios

ventilatórios.


