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Introdução: O número de procedimentos cirúrgicos vem aumentando consideravelmente nos 

últimos anos. A morbidade e a mortalidade pós-operatória estão associadas a uma baixa capacidade 

funcional. Após uma grande cirurgia abdominal, pacientes podem apresentam deficiências 

persistentes no status funcional, e uma minoria considerável nunca se recupera totalmente. 

Tradicionalmente, os esforços para apoiar a recuperação começam no período pós-operatório 

(reabilitação), mas o descondicionamento relacionado ao estresse metabólico da cirurgia e 

hospitalização, pode estar presente ou ter iniciado uma espiral descendente na qual o paciente pode 

tornar-se cada vez mais inativo, contribuindo para complicações e deficiência. A capacidade 

funcional pré-operatória, a atividade física e o estado nutricional são preditores de complicações 

cirúrgicas e incapacidade prolongada, porém podem ser modificáveis. Assim, o período pré-

operatório pode representar uma oportunidade de intervenção para otimizar a fisiologia 

(capacidade funcional) na antecipação do estresse da cirurgia, potencialmente reduzindo as 

complicações e melhorando a recuperação. Esta estratégia é denominada preabilitação. A 

preabilitação é, portanto, uma janela de oportunidade para se aumentar a capacidade funcional e 

possivelmente modificar o curso da recuperação, além de minimizar riscos cirúrgicos. Os 

programas de treinamento de preabilitação incluem otimização da medicação, suporte psicológico 

e atenção psicológica, além de orientações sobre interrupção do tabagismos e alcoolismo, e podem 

ser realizados de várias formas, em nível ambulatorial ou no domicílio, com ou sem treinamento 

muscular respiratório específico. Objetivo: O estudo tem como objetivo principal verificar qual 

programa de preparo operatório ambulatorial é mais eficaz e possui melhor relação custo-benefício 

como forma de preabilitação de obesos mórbidos (OM) que se submeterão à cirurgia bariátrica (de 

redução de peso). O estudo previu a comparação de um programa de preabilitação tradicional 

realizado em nível ambulatorial (GC), (PREPARA), Fig. 1, com um programa de treinamento 

muscular inspiratório orientado (GE) realizado em nível domiciliar, ambos como forma de 

preabilitação cirúrgica. Método: Os pacientes encaminhados à Clínica Escola de Fisioterapia do 

CEFID seriam aleatoriamente encaminhados ao GC e ao GE. Em função da indisponibilidade dos 

equipamentos de treinamento muscular inspiratório, somente o GC foi coletado. Os parâmetros 

avaliados foram: capacidade funcional (Teste da Caminhada de 6 minutos - TC6 e Timed Up and 

Go Test -TUG), qualidade de vida (WHOQol Bref-Obesity), sintomas de ansiedade e depressão 

(HADS) e Qualidade do Sono (Pittsburg). A distribuição dos dados foi verificada por meio do teste 

de Shapiro-Wilk. O teste t-Student foi utilizado para analisar se houve diferença pré e pós-
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Gráfico. 1 Distância percorrida no 

TC6min  

intervenção. Resultados: Participaram do GC 9 pacientes com OM (8 mulheres, 50±7 anos; peso: 

109,6±11,1Kg e IMC: 43,5±4,87kg/m²). A DP no TC6 aumentou de 507,7±55,2m para 

535,5±47,5m, a diferença de 27,7±29,8m foi estatisticamente significativa (p=0,02) (Gráfico. 1). 

O tempo gasto na realização do TUG passou de 6,7±0,9 segundos para 6,0±0,53 segundos e a 

diferença de 0,69±0,75 segundos foi estatisticamente significativa (p=0,02). A qualidade de vida 

no WHOQol passou de 50,5±12,3 pontos para 59,4±13,4, a melhora de 8,89±11,4 pontos foi 

estatisticamente significativa (p=0,04). Os sintomas de ansiedade diminuíram de 7,4±3,2, para 

4,7±3,7 pontos, uma diferença significativa de -2,6±2,8 pontos (p= 0,02). Os sintomas de depressão 

passaram de 6,4±3,7, para 6,2±3,1 pontos, diferença de -0,2±2,3 pontos (p= 0,78). A HADS Total 

passou de 11,0±6,5, para 4,7±3,7 pontos, diferença significativa de -2,8±2,7 pontos (p= 0,01). A 

qualidade do sono passou de 9,3±6,0 para 8,4±3,5 pontos, diferença de 0,88±4,51 pontos (p= 0,61). 

Discussão: O programa de preabilitação realizado, como tem sido mostrado em alguns estudos, 

mostrou-se efetivo em melhorar a capacidade funcional, a qualidade de vida e o humor dos 

participantes. O programa não melhorou significativamente os sintomas de depressão e a qualidade 

do sono dos participantes. Aumentar a capacidade de exercício pode ser um excelente indicador de 

aumento de reserva funcional, o principal preditor de complicações pós-operatórias, sugerindo a 

efetividade da intervenção. Além disso, a redução dos sintomas de ansiedade sugere que o 

programa aumenta o autocontrole e a confiança dos participantes. A ausência de melhora 

estatisticamente significativa em relação ao sono e aos sintomas de depressão pode ser tanto pela 

reduzida amostra do estudo quanto em função de que, mesmo após o programa, os participantes 

continuam sofrendo com os problemas ocasionados pela obesidade mórbida, influenciando o seu 

dia a dia, comprometendo a qualidade do sono e mantendo o paciente com problemas e níveis de 

depressão. Sumarizando, pode-se concluir que um programa de preabilitação para OM é efetivo 

em melhorar a capacidade funcional e a qualidade de vida, reduzir os sintomas de ansiedade e 

depressão, em especial a ansiedade dos participantes. No entanto não observamos melhora nos 

sintomas de depressão e na qualidade do sono dos participantes. Não foi possível comparar neste 

primeiro momento do estudo se um programa de treinamento muscular inspiratório em nível 

domiciliar é igualmente efetivo pois não tivemos a disponibilidade dos treinadores musculares 

inspiratórios para o estudo, o que poderia viabilizar um tratamento, que, sendo eficaz, viabilizaria 

uma redução de custos para pacientes OM que aguardam pela cirurgia de redução de peso. A 

licitação de material hospitalar não apresentou interessados para que fosse realizada a compra dos 

treinadores musculares inspiratórios, mesmo havendo recursos disponíveis. Portanto somente com 

a aquisição dos equipamentos a pergunta do estudo poderá ser respondida de forma efetiva, e isso 

é o desafio futuro do grupo de pesquisa. 

 

Fig. 1 Componente treinamento aeróbio 

do programa de preabilitação 

ambulatorial 


