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As indicações da abordagem fisioterapêutica são para
atenuar os efeitos danosos decorrentes de um evento
cardíaco, prevenir uma subsequente intervenção cirúrgica
e rehospitalização com redução de custos para a saúde,
sobretudo modificar hábitos e fatores de riscos
modificáveis relacionados à DAC, melhorar a qualidade de
vida e reduzir o índice de morbimotalidade. O realce das
terapias físicas para os cardiopatas são os exercícios
físicos, sendo esta a estratégia central.

Avaliar a viabilidade e segurança da intervenção

fisioterapêutica para pacientes no pós-operatório de

angioplastia transluminal coronariana.

A intervenção fisioterapêutica no pós-operatório de

angioplastia transluminal coronariana é eficaz. Os

resultados benéficos salientam a importância do

exercício nesta fase do tratamento e demonstram que a

terapia pode ser realizada com segurança, tornando esta

abordagem viável e indicada para pacientes que foram

submetidos ao procedimento minimamente invasivo.

Este é um estudo de revisão integrativa clínica e

para alcançar o objetivo proposto foi realizado o

seguinte questionamento: "Há indicação de

intervenção fisioterapêutica nos pacientes de pós-

operatório de angioplastia transluminal

coronariana?".

A busca bibliográfica foi realizada de agosto de

2018 a agosto de 2019 por dois pesquisadores de

forma independente, a fim de minimizar os

possíveis vieses de seleção dos estudos.

Foram inclusos estudos de natureza experimental,

quase experimental, revisão de literatura, revisão

sistemática, revisão integrativa e metanálise.

Excluiu-se artigos repetidos, editoriais, trabalhos de

conclusão de curso, relatórios, estudos que não

respondiam a pergunta problematizadora, estudos

não publicados nos idiomas e nas bases de dados

supracitados e trabalhos com metodologias

duvidosas. Para leitura e organização das

informações de cada estudo, utilizou-se uma ficha

semi-estruturada comentada, semelhante a outros

estudos
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