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Assistência de fisioterapia na prevenção 
das sequelas respiratórias devido à 
tuberculose em pacientes HIV/AIDS
A Fisioterapia Respiratória é a especialidade cuja evolução tem sido mais significativa pela ampla atuação desde as Unida-
des de Terapia Intensiva, quanto no atendimento de outros pacientes como pré e pós-operatórios e portadores de doenças 
respiratórias, por exemplo, com asma e doença pulmonar obstrutiva crônica - DPOC, proporcionando ao paciente uma ree-
ducação respiratória. O fisioterapeuta tem um papel primordial, atuando na prevenção das crises e durante estas, promoven-
do a desobstrução brônquica e a reexpansão pulmonar, otimizando a função pulmonar. O número de pacientes com HIV/Aids 
nos países em desenvolvimento é significativo, em concordância com a alta prevalência das infecções respiratórias graves 
que continuam ocorrendo nos pacientes nessas localidades. O presente artigo tem como objetivo promover uma discussão 
da assistência de fisioterapia na prevenção das sequelas respiratórias causadas pela tuberculose nos pacientes com HIV/
Aids. Discutem-se os recursos e técnicas mais utilizadas na prevenção e recuperação das sequelas deixadas pela tubercu-
lose em pacientes com HIV/Aids e a importância da fisioterapia respiratória na prevenção das sequelas respiratórias nesses 
pacientes, o que pode proporcionar alta hospitalar mais precoce, reduzindo gastos  hospitalares.  
Descritores: Fisioterapia respiratória, Tuberculose, HIV/Aids.

The Respiratory Physiotherapy is the specialty whose evolution has been more significant for the ample performance as in 
the Intensive Care Units as in the attendance of other patients for the pre and postoperative and carriers of respiratory ill-
nesses (for example, asthma and chronic obstructive pulmonary disease), providing to the patient a respiratory re-education. 
The physiotherapist has a primordial role, acting in the prevention of the crises and, during the crises, promoting the removal 
of hindrance and the re-expansion bronchic pulmonary, optimizing the pulmonary function. The number of patients with HIV/
Aids in the developing countries is significant, in agreement with the high prevalence of serious respiratory infections that 
continue to occur for patients in these places. The present article has as objective to promote a quarrel of the assistance of 
physiotherapy in the prevention of the respiratory sequelae caused by tuberculosis in patients with HIV/Aids. It discusses the 
features and techniques used in the  prevention and recovery of sequelae left by tuberculosis in HIV/AIDS patients and the 
importance of respiratory physiotherapy in prevention of respiratory sequelae in these patients, which can deliver earlier dis-
charge, reducing hospital expenses.  
Descriptors: Respiratory physiotherapy, Tuberculosis, HIV/SIDA.

La Fisioterapia Respiratoria es la especialidad cuya evolución ha sido más significante por la amplia actuación en las Uni-
dades de Terapia Intensiva, en la asistencia postoperatorio y de enfermedades respiratorias (enfermedad asmática y pulmo-
nar crónica obstructiva), proporcionando al paciente una re-educación respiratoria. El fisioterapeuta tiene papel primordial y 
actúa en la prevención de las crisis y durante éstos, promoviendo la desobstrucción bronchica y mejorando la re-expansión 
pulmonar y la función pulmonar. El número de pacientes con HIV/Aids en los países en vías de desarrollo es significante, en 
acuerdo con el predominio alto de las infecciones respiratorias que continúan ocurriendo en los pacientes en estas situacio-
nes. Este artículo tiene como objetivo promover una discusión sobre la asistencia de fisioterapia en la prevención de las se-
cuelas respiratorias causada por la tuberculosis en los pacientes con HIV/Aids. Se discute los recursos y técnicas mas usa-
das en la prevención y recuperación de las secuelas dejadas por la tuberculosis en pacientes con HIV/Aids, y la importancia 
de la fisioterapia respiratoria en la prevención de secuelas respiratorias  en estos pacientes, lo que puede proporcionar la 
alta hospitalaria mas precose, reduciendo los costos hospitalares.
Descriptores: Fisioterapia respiratoria, Tuberculosis, HIV/Aids. 
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INTRODUÇÃO

A assistência de fi sioterapia em pacientes 
HIV/Aids que sofreram sequelas 

após uma tuberculose é de fundamental 
importância para o restabelecimento das 
funções respiratórias destes indivíduos. 
Neste caso, a assistência de fi sioterapia 
deve levar em conta o estado clínico de 
pacientes HIV/Aids com sequelas res-
piratórias em função de uma tuberculose, 
visando uma atenção na  prevenção 
das complicações que possam daí se 
originar. A Aids é uma doença infecciosa 
crônica e grave, causada pelo Vírus da 
Imunodefi ciência Humana - HIV, trans-
missível e fatal na maioria dos casos, 
para a qual não existem, ainda, vacina e 
tratamento defi nitivos.

Constitui-se em um grande problema 
de saúde pública e o impacto social e 
econômico dessa epidemia é especial-
mente grave, acometendo as camadas 

mais produtivas da população1,2. Entre as 
doenças oportunistas relaciona das ao HIV/
Aids que podem ser causa das por vírus, 
bactérias, fungos, proto zoá rios e certas 
neoplasias, está a tu ber culose, doença 
pulmonar grave e contagiosa. A tuberculo-
se é onipresente, em bora conhecida por 
milhares de anos, apresenta-se na maioria 
das vezes com envolvimento limitado aos 
tecidos pulmonares; e continua sendo 
uma das principais doenças infecciosas 
em todo mundo.

A fi sioterapia respiratória é utilizada 
para aplicar ao paciente uma reeducação 
respiratória, bem como as manobras 
de higiene brônquica evitando assim, 
as crises. O fi sioterapeuta é guiado por 
protocolos com aspectos específi cos pa -
ra auxiliar os pacientes em seus obje-
tivos e suas necessidades, visando sem-
pre à melhora da qualidade de vida e 

"ATÉ RECENTEMENTE AS 
CAMPANHAS MUNDIAIS DE 
COMBATE À TUBERCULOSE 
(TB) TEORIZAVAM SOBRE O 
CONTROLE QUASE TOTAL NA 
INCIDÊNCIA DA DOENÇA. OS 
FATOS ATUAIS MOSTRAM, NA 

REALIDADE, UM AUMENTO 
NA PREVALÊNCIA DA 

TUBERCULOSE, O QUE SE 
ASSOCIA PRINCIPALMENTE 

COM O APARECIMENTO 
DA AIDS"

Recebido: 28/01/2008     
Aprovado: 15/09/2009

Fisioterapia e dorcas.indd   31 28/12/09   11:46



32 Saúde Coletiva 2010;07 (37):30-34 

Zeglio CR, Ajudarte MF, Beltrame IL, Malaguti C. Assistência de fisioterapia na prevenção das sequelas respiratórias devido à tuberculose em pacientes 
HIV/AIDS

fisioterapia e doenças transmissíveis
Zeglio CR, Ajudarte MF, Beltrame IL, Malaguti C. Assistência de fisioterapia na prevenção das sequelas respiratórias devido à tuberculose em pacientes 

HIV/AIDS

aumentando as suas capacidades de restabelecimento3. Existe 
hoje uma série de recursos manuais feitos pelo fi sioterapeuta 
em pacientes que sofreram sequelas após uma tuberculose, 
que são de suma importância para a recuperação das funções 
respiratórias destes pacientes.

A reeducação respiratória visa obter uma ventilação 
pulmonar mais efi caz, sendo indicada tanto para as síndromes 
obstrutivas como também nas restritivas. A tapotagem ou 
percussão torácica é uma técnica manual que associada com 
a drenagem postural, permite a eliminação de secreções4. 
Considera-se ainda que a prescrição de exercícios de 
relaxamento associados às orientações do controle da 
respiração propicia grande benefício aos pacientes que 
tiveram tuberculose e apresentam sequelas desta patologia.

Na maioria das vezes os recursos manuais podem 
beneficiar o paciente com a eliminação de secreções através 
da reeducação respiratória e manobras de higiene brônquica. 
Utilizando os tratamentos periódicos com parâmetros 
adequados a fisioterapia pode colaborar 
na prevenção das sequelas de tuberculose 
nos pacientes HIV. Estudos mais recentes 
na área da fisioterapia respiratória 
apontam para a melhora considerável do 
paciente com sequelas de tuberculose, 
através do tratamento e técnicas com 
recursos manuais como, por exemplo, a 
drenagem postural3-6.

É de suma importância a profundidade 
com que a fi sioterapia respiratória 
aplica suas técnicas nos pacientes que 
tiveram lesões pulmonares causadas 
por tuberculose. A fi sioterapia e o pa-
ciente podem ser recompensados com 
os avanços nesta área. As manobras 
de higiene brônquica relacionam-se 
a técnicas como drenagem postural, 
vibração, compressão, vibro-compressão 
e as variantes terapêuticas da tosse, sendo técnicas capazes 
de reverter rapidamente a hipoxemia causada pela obstrução 
das vias aéreas e pelo aumento de secreção.

Até o momento não se conseguiu estabelecer a 
superioridade de uma manobra sobre a outra isoladamente. 
Seus efeitos possuem enfoque multifatorial de elevada 
complexidade, além de aspectos intrínsecos da mecânica, 
ventilação pulmonar e função dos músculos respiratórios. A 
efi cácia destas manobras não pode ser julgada pelo volume 
de secreção produzido durante a terapia. Em pacientes 
gravemente doentes, com insufi ciência respiratória aguda, 
ocorre melhora na oxigenação7.

As diferentes posições visam à drenagem de secreções 
brônquicas, através da adoção de posturas específi cas, de 
acordo com o comprometimento pulmonar e a melhora das 
trocas gasosas e da escolha de posturas que propiciem melhor 
relação V/Q’. Podem ainda melhorar a função muscular e 
favorecer a resistência à excursão diafragmática e a diminuição 
da sensação de dispneia.

O presente artigo tem como objetivo promover uma 
discussão da assistência de fi sioterapia na prevenção das 

sequelas respiratórias causadas pela tuberculose nos pacientes 
com HIV/Aids.

A TUBERCULOSE RELACIONADA AO HIV/AIDS
A tuberculose associada a  Síndrome da Imunodefi ciência 
Adquirida (Aids), causada pelo vírus da imunodefi ciência 
humana (HIV), alterou profundamente a sociedade e a prática 
médica contemporânea8,9. Com o aparecimento do HIV, 
surge uma nova ameaça que pode modifi cou radicalmente 
a epidemiologia da tuberculose, difi cultando seu controle. 
O HIV produz diminuição da imunidade celular mediada 
pelos linfócitos T4, que são os mesmos de proteção para a 
tuberculose.

A pandemia de HIV tem causado grande impacto sobre 
a epidemiologia da tuberculose (TB), tanto nos países em 
desenvolvimento como nos já desenvolvidos10. Os pulmões 
são os órgãos-alvos da doença, talvez por sua estreita relação 
com o meio ambiente, constituindo-se na fonte de maior 

morbidade5. A tuberculose é uma doença 
infecciosa causada pelo Mycobacterium 
tuberculosis e os aspectos característicos 
incluem um período de latência (em geral 
prolongado) entre a infecção inicial e a 
doença evidente, pneumopatia acentuada 
(apesar de outros órgãos poderem ser 
comprometidos) e resposta granumatulosa 
associada à intensa infl amação e dano 
tecidual8.

O diagnóstico da tuberculose em 
qualquer das suas localizações baseia-
se em alguns itens fundamentais: clínico, 
radiológico, sorológico, bioquímico, 
histopatológico, bacteriológico e tu ber-
culínico. Até recentemente as cam   panhas 
mundiais de combate à tuberculose 
(TB) teorizavam sobre o controle quase 
total na incidência da doença. Os fatos 

atuais mostram, na realidade, um aumento na prevalência 
da tuberculose, o que se associa principalmente com o 
aparecimento da Aids.

Esta prevalência da tuberculose faz com que a mesma coexis-
ta com outras enfermidades ou situações clínicas peculiares, 
algumas novas como os transplantes e o próprio HIV, e outras já 
conhecidas como a gravidez, que exigem atenção específi ca ou 
tratamentos diferenciados11. O local frequentemente afetado em 
estados defi cientes ou imunossuprimidos é o trato respiratório, 
com sinusites e infecções pulmonares, com frequências 
recorrentes e persistentes.

A bronquiectasia é uma complicação comum de 
infecções pulmonares de repetição; entretanto, abcessos e 
a formação de cavidades, empiemas e derrames pleurais 
podem ocorrer. O resultado é que o fi sioterapeuta está 
encontrando-se frequentemente com um paciente que tem 
problemas complexos e múltiplos, apresentados separados 
ou simultaneamente. Essa complexidade está ressaltada, 
por exemplo, no paciente com Aids, que na evolução da 
imunodefi ciência (refl etida pela diminuição do número de 
linfócitos CD4) mostra quadros progressivos e completamente 
imprevisíveis, com aumento das infecções graves abrangendo 

"A ASSISTÊNCIA DE 
FISIOTERAPIA EM 

PACIENTES HIV/AIDS QUE 
SOFRERAM SEQUELAS APÓS 

UMA TUBERCULOSE É DE 
FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA 
PARA O RESTABELECIMENTO 

DAS FUNÇÕES RESPIRATÓRIAS 
DESTES INDIVÍDUOS"
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todos os sistemas orgânicos.
Os recursos manuais da fi sioterapia respiratória compõem 

um grupo de técnicas de exercícios manuais específi cos 
que têm como fi nalidade a prevenção, no intuito de evitar 
a complicação de um quadro de pneumopatia instalado, a 
melhora ou reabilitação de uma disfunção toracopulmonar 
e ao treinamento e recondicionamento físico das condições 
respiratórias de um pneumopata12. Os exercícios respiratórios 
ensinam o paciente a controlar a respiração, aumentar 
a coordenação e efi ciência dos músculos respiratórios, 
mobilizar a caixa torácica e treinar técnicas de relaxamento. 
Realizam-se exercícios na sua forma ativa, com a orientação e 
o auxílio do paciente na execução.

A indicação dos exercícios respiratórios está na 
dependência de vários fatores, tais como colaboração 
do paciente e condição muscular. A adequada avaliação 
muscular será uma determinante na carga de trabalho a ser 
imposta, ou seja, esse paciente requer treinamento muscular 
para conseguir realizar exercícios ativos que exijam esforços7. 
Existem vários métodos de higiene 
brônquica, os quais podem ser utilizados 
isoladamente ou em combinação.

O uso adequado dessas técnicas re-
quer a compreensão de seus prin-
cí  pios básicos, da sua eficácia e 
métodos de aplicação4. Esse tratamento 
fisioterapêutico relaciona-se com as 
técnicas: drenagem postural, percussão, 
vibração, compressão, vibrocompressão, 
e com as variantes terapêuticas da tosse. 
A eficácia destas manobras não pode 
ser julgada pelo volume de secreção 
produzido durante a terapia.

Em pacientes gravemente doentes, com 
insuficiência respiratória aguda, ocorre 
uma melhora radiológica, na oxigena-
ção e de complacência pulmonar, com 
apenas dois mls de secreções removidas. 
São técnicas capazes de reverter rapidamente a crise 
respiratória, causada pela obstrução das vias aéreas e pelo 
acúmulo de secreção.

DRENAGEM POSTURAL E MANOBRAS 
DE HIGIENE BRÔNQUICA
A técnica de drenagem postural “convencional” é uma técnica 
onde posições específi cas do tórax, a favor da gravidade, são 
realizadas para auxiliar a remoção de secreções. Padrões 
de respiração profunda, manobras de vibração no tórax e 
incentivo à tosse, associam-se a drenagem postural com o 
intuito de acelerar o deslocamento da secreção até as vias 
aéreas superiores. As diferentes posições visam à drenagem 
de secreções brônquicas, através da adoção de posturas 
específi cas, de acordo com o comprometimento pulmonar e 
a melhora das trocas gasosas, e da escolha de posturas que 
propiciem melhor relação V/Q’. 

A terapia respiratória – que consiste na drenagem postural, 
na tapotagem (percussão torácica), na vibração e na tosse 
assistida – deve ser iniciada ao primeiro sinal de distúrbio 
pulmonar4. As manobras de expansão pulmonar, inalação, 

tapotagem, vibração, drenagem postural, indução de tosse e os 
exercícios respiratórios propriamente ditos são realizados nas 
diversas posturas: decúbito ventral, decúbito lateral, decúbito 
dorsal, sentado, e de acordo com a fase em que o paciente 
se encontra13. O tratamento fi sioterápico objetiva desobstruir 
as vias aéreas superiores melhorando e reeducando assim a 
respiração; promovendo o relaxamento e tornando a tosse 
benéfi ca e efi caz na eliminação de secreções.

A fisioterapia respiratória na prevenção das sequelas 
respiratórias devido à tuberculose em pacientes com HIV/
Aids, mostra melhora da função respiratória, prevenindo 
e melhorando as condições impostas ao paciente. Desta 
forma, diminui seu tempo de permanência no leito 
hospitalar, reintegrando-o mais rápido a sua família, a 
sociedade e ao trabalho.

A tuberculose é uma doença infecciosa causada pelo 
Mycobacterium tuberculosis (MTB), isolado por Robert Koch 
em 1882, sendo denominado de bacilo de Koch, pertencente 
ao gênero Mycobacterium. A este gênero pertencem também 

outras microbactérias de patogenicidade 
e espectro clínico variáveis no que diz 
respeito à infecção humana14. A maioria 
desses pacientes apresenta “sintomas 
respiratórios (tosse e expectoração) 
persistentes e elimina um número tão 
grande de bacilos que são facilmente 
detectados pelo exame microscópico 
direto do escarro (baciloscopia).”

Logo, em um Programa de Controle 
da Tuberculose, esse exame deve estar 
ao alcance de todos os indivíduos com 
sintomas respiratórios, mediante técnica 
padronizada e controle de qualidade para 
reduzir, ao máximo, os falsos resultados, 
tanto positivos quanto negativos15. A 
relação entre a infecção pelo HIV e o risco 
de resistência às drogas antituberculose 
têm sido objeto de investigação em 

diversos países14,16. A fi sioterapia respiratória é a principal 
indicação nestes casos, visto que envolve condutas não 
invasivas e de comprovada efi ciência12.

As terapias clínicas são para evitar a progressão da patologia 
e controlar seus sintomas, visto que é há destruição anatômica 
permanente. Os tratamentos mais importantes consistem em 
fi sioterapia respiratória, hidratação, interrupção imediata do 
tabagismo (se for tabagista), medicação e oxigenoterapia17.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A atuação da fi sioterapia respiratória é de notável importância, 
segundo diversos autores5, principalmente pela limitação da 
expansão pulmonar ocasionada pela patologia, que busca a 
reexpansão pulmonar no lado acometido, sendo elaboradas 
técnicas fi sioterapêuticas de forma criteriosa para uma 
rápida e efetiva recuperação. É importante salientar que, o 
paciente deve ser tratado de forma global, e é necessário um 
acompanhamento de vários profi ssionais, proporcionando-lhe 
uma melhor qualidade de vida. 

Pode-se dizer que o HIV segue sendo um problema importante, 

"A ASSISTÊNCIA DE 
FISIOTERAPIA DEVE LEVAR 

EM CONTA O ESTADO CLÍNICO 
DE PACIENTES HIV/AIDS COM 

SEQUELAS RESPIRATÓRIAS 
EM FUNÇÃO DE UMA 

TUBERCULOSE, VISANDO UMA 
ATENÇÃO NA  PREVENÇÃO DAS 
COMPLICAÇÕES QUE POSSAM 

DAÍ SE ORIGINAR"
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acometendo indiví duos de ambos os 
sexos.  É uma doença que diminui 
sig  ni fi  cativamente a qualidade 
de vida, frequentemente de pes-
soas jovens, devendo-se buscar, 
especialmente para estas sempre 
que possível, a modalidade tera pêu-
tica mais efetiva e defi  ni tiva para o 
controle dos sin tomas. Quanto à 
profi laxia, deve-se persistir e cada 

vez mais aprimorar os cuidados 
bá si cos do paciente, tratando pre-
cocemente as complicações. De-
vendo estes pacientes sempre 
ser encaminhados ao serviço de 
fi sioterapia o mais precoce pos-
sível, já que esta intervenção te-
ra pêutica é capaz de melhorar 
consideravelmente a qualidade de 
vida do paciente.                           
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Referências

"QUANTO À PROFILAXIA, DEVE-SE PERSISTIR 
E CADA VEZ MAIS APRIMORAR OS CUIDADOS 

BÁSICOS DO PACIENTE, TRATANDO 
PRECOCEMENTE AS COMPLICAÇÕES. 
DEVENDO ESTES PACIENTES SEMPRE 
SER ENCAMINHADOS AO SERVIÇO DE 

FISIOTERAPIA O MAIS PRECOCE POSSÍVEL"

Normas para publicação
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10 O ori gi nal do arti go não acei to para publi ca ção será devol vi do ao autor 
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cí pios éti cos e tra zer a acei ta ção do Comitê de Ética em Pesquisa (Res-
olução CNS – 196/96) quando for pesquisa.
13 Os tra ba lhos, bem como qual quer cor res pon dên cia, deve rão ser 
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