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INTRODUCÃO

A cirurgia cardíaca (CC) promove limitação

ventilatória no pós-operatório (PO). A Fisioterapia

visa minimizar tal alteração.

OBJETIVOS

METÓDOS

• Indivíduos no PO de CC (revascularização do

miocárdio, troca valvar mitral ou aórtica,

aortoplastia) foram avaliados em 03 momentos.

Pré-operatório, 1º PO e alta hospitalar, nas

seguintes variáveis:

• Pressão inspiratória máxima (PiMáx);

• Pressão expiratória máxima (PeMáx);

• Pico de fluxo de tosse (PFT);

• Saturação periférica de oxigênio (SpO2).

PROTOCOLO EXPERIMENTAL:

• As avaliações foram realizadas em 03 repetições e

o maior valor entre cada uma das variáveis foi

adotado para análise estatística, que utilizou

ANOVA de um caminho com post hoc de Scheffé

quando necessário, assumindo como significantes

valores de p≤0,05.

• Todos os indivíduos realizaram Fisioterapia em

duas sessões/dia na unidade de terapia intensiva e

uma sessão/dia na enfermaria.

• As sessões de Fisioterapia envolviam

cicloergometria para membros superiores e

inferiores, exercícios ativos livres ou resistidos

para os quatro membros, deambulação e afins.

CONCLUSÕES

1) As variáveis avaliadas em sua maioria

apresentaram piora no 1º PO. Das que pioraram,

nenhuma se recuperou no momento da alta

hospitalar, em relação ao pré-operatório. 2) A

realização de Fisioterapia no PO não foi eficaz em

restaurar completamente os parâmetros

ventilatórios na população estudada.

1) Verificar o comportamento de variáveis ventilatórias

no PO de CC; 2) Verificar se um programa de

Fisioterapia no PO exerce influência positiva sobre as

variáveis analisadas.

RESULTADOS

▪ 56 indivíduos foram avaliados (idade: 59±9 anos;

60,7% do sexo masculino; IMC: 27±1 Kg/m2; FEVE:

60±10%); Dias de internação: 8±5 dias.

Tabela 1. Variáveis ventilatórias estudadas no

protocolo, avaliando as repercussões da Fisioterapia

durante a internação

Itens 

Avaliados 

no 

Protocolo

Pré

operatório

1º PO Alta

Hospitalar

*p

PiMáx

(cmH2O)

76±30 72±64 100±67 0,15

PeMáx

(cmH2O)

90±25 54±20 78±24 0,00

PFT 

(L/min)

267±75 159±46 206±85 0,01

SpO2

(%)

96±1 94±3 95±2 0,00

PiMáx: pressão inspiratória máxima; PeMáx: pressão

expiratória máxima; PFT: pico de fluxo de tosse;

SpO2: saturação periférica de oxigênio.
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