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Resumo 

Introdução: As doenças cardiovasculares têm causado muitas mortes no mundo e no 
Brasil, e a intervenção cirúrgica tem sido benéfica nesses casos, melhorando a 
qualidade de vida e sobrevida dessa população. Porém as cirurgias cardíacas podem 
provocar complicações pós-operatórias, principalmente complicações pulmonares, e o 
uso da ventilação mecânica não invasiva tem prevenido e tratado essas complicações 
de forma satisfatória.  Objetivo: Investigar o uso da ventilação mecânica não invasiva 
no tratamento de complicações respiratórias no pós-operatório de cirurgia cardíaca. 
Metodologia: Realizou-se uma busca qualitativa de ensaios clínicos nas bases de 
dados, com estudos publicados entre os anos de 2008 a 2018. 
Resultados/Considerações finais: A ventilação mecânica não invasiva é eficaz e 
segura em pacientes que realizaram cirurgia cardíaca, e apresenta melhora no 
tratamento das complicações pulmonares pós-operatória.  

Descritores: Ventilação mecânica não invasiva; cirurgia cardíaca; reabilitação. 

 Abstract  

Introduction: Cardiovascular diseases have caused many deaths in the world and in 
Brazil, and surgical intervention has been beneficial in these cases, improving the 
quality of life and survival of this population. However, cardiac surgeries can cause 
postoperative complications, mainly pulmonary complications, and the use of 
noninvasive mechanical ventilation has prevented and treated these complications 
satisfactorily. Objective: To investigate the use of non-invasive mechanical ventilation 
in the treatment of respiratory complications in the postoperative period of cardiac 
surgery. Methodology: A qualitative search of clinical trials in the databases with 
studies published between 2008 and 2018 was performed. Results/ Final 
considerations: Non-invasive mechanical ventilation is effective and safe in patients 
who underwent cardiac surgery, and presents improvement in the treatment of 
postoperative pulmonary complications.  

Descriptors: Non-invasive mechanical ventilation; cardiac surgery; rehabilitation. 
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Introdução 

As disfunções cardiovasculares estão entre as principais causas de 

morte no mundo. E na realidade brasileira, ocupam a liderança das causas de 

morte e de internação hospitalar, correspondendo a 32,6% dos óbitos de causa 

determinada, a alta prevalência destas doenças se deve principalmente a 

associação de um estilo de vida com grande exposição aos fatores de risco e o 

aumento da longevidade da população1, 2. 

A cirurgia cardíaca (CC) apresenta resultados satisfatórios e é 

responsável por diminuir os quadros sintomáticos, melhorar a sobrevida e 

promover qualidade de vida aos pacientes cardiopatas. No entanto, constitui-se 

de um procedimento cirúrgico no qual os fatores de riscos envolvidos são 

responsáveis por diversas complicações cardiorrespiratórias no pós-operatório, 

destacando-se entre elas as complicações pulmonares que irão predispor o 

paciente no desenvolvimento de complicações, como atelectasias e 

pneumonias, e que também são responsáveis pelo aumento da morbidade e 

mortalidade pós-operatória3, 4, 5. 

As complicações pulmonares nesses pacientes apresentam 

fisiopatologia multifatorial, podendo estar relacionadas ao pré-operatório como 

idade, sexo doença pulmonar prévia e hábitos de vida como tabagismo, 

etilismo e obesidade. Já no pós-operatório (PO) os fatores responsáveis pelo 

aumento da mortalidade e da morbidade surgem pela combinação dos efeitos 

da circulação extracorpórea (CEC), tempo de cirurgia, tempo de ventilação 

mecânica (VM), anestesia, parada cardíaca e a dor que é causada pelo 

estimulo nociceptivo do trauma cirúrgico e de drenos que implica na redução de 

volumes e capacidade, como o volume residual (VR), a capacidade pulmonar 

total (CPT), a capacidade vital (CV), e a capacidade residual funcional (CRF), 

levando a formação de atelectasias, alterações da relação ventilação/perfusão 

(V/P) e das pressões de gás carbônico (PaCO2), e oxigênio (PaO2)6, 7, 8. 

A ventilação mecânica não invasiva (VMNI) tem sido utilizada em níveis 

crescentes, de forma isolada ou associada às diversas manobras e técnicas, e 

tem se mostrado uma terapia viável, pois favorece a ventilação alveolar e a 



troca gasosa, através da redução do fluxo de ar e da complacência, 

aumentando os volumes pulmonares e diminuindo o trabalho ventilatório e o 

tempo de VM, evitando reintubações e abreviando o tempo de internação em 

unidades de tratamento intensivo (UTI)9. 

Sendo assim, diantes da existência das complicações no pós-operatório 

de cirurgias cardíacas, o objetivo desse estudo foi de realizar uma revisão 

literária, e reunir artigos relevantes sobre o uso da VMNI e sua eficácia na 

prevenção e tratamento de complicações respiratórias de cirurgia cardíaca, 

investigando efeitos pulmonares, hemodinâmicos, protocolos aplicados e 

tempo de internação. 

Metodologia 

O estudo consiste em uma revisão de literatura sobre os efeitos da VMNI 

e sua efetividade no pós-operatório de cirurgia cardíaca em indivíduos adultos. 

Para essa revisão foi realizada uma busca qualitativa referente aos últimos 10 

anos, entre 2008 e 2018 contida nas bases de dados: SCIELO, LILACS e 

PUBMED, e busca secundária por meio de referência dos artigos identificados. 

Foram selecionados artigos do tipo ensaio clínico, nos idiomas inglês e 

português. Para a busca dos artigos forma utilizados os seguintes descritores: 

ventilação mecânica não invasiva, cirurgia cardíaca e reabilitação. Foram 

encontrados 378 artigos, porém somente 12 deles eram relevantes conforme 

os critérios de inclusão e exclusão para compor estes estudos. Duplicidade de 

artigos, estudos com crianças ou adolescentes, e estudos com outras 

patologias que não as cardíacas foram excluídas.   

Resultados 

Foram analisados e tabelados 12 ensaios clínicos com amostra 

composta por pacientes adultos submetidos a cirurgia cardíaca, e que 

receberam VMNI para o tratamento de complicações respiratórias no pós-

operatório. Na tabela abaixo está o resumo dos artigos avaliados, destacando 

os autores, ano de publicação, objetivo, grupo estudado e modalidades e a 

conclusão. 



 

Resultado da busca de artigos relacionados à ventilação mecânica não invasiva no pós-operatório de 

cirurgia cardíaca. 

Referência Objetivos Grupo/Modalidade Conclusão 

Franco et al, 

2011 

Avaliar segurança, 

adesão e a eficácia da 

VMNI por dois níveis de 

pressão positiva 

associada a fisioterapia 

respiratória no PO de 

CRM. 

26 pacientes (17 do sexo 

masculino).  

Grupo BIPAP (n=13): fisioterapia 

respiratória associada ao BIPAB 

por 30 min.  

Grupo controle (n=13): somente 

fisioterapia respiratória. 

A utilização do BIPAP associada a 

fisioterapia respiratória foi segura e bem 

aceita pelos pacientes e aumentou a CV. 

Olper et al, 2011 Avaliar a VMNI no 

tratamento da 

insuficiência respiratória 

aguda no PO. 

85 pacientes (41% sexo 

feminino), divididos em Grupo 1: 

CPAP e Grupo 2: BIPAP. 

VMNI é viável, segura e eficaz no 

tratamento de insuficiência respiratória 

aguda no PO. 

Cordeiro et al, 

2017 

Testar a hipótese de que 

níveis mais altos de 

PEEP melhora a 

oxigenação em 

pacientes submetidos a 

CRM. 

30 pacientes (63,3% homens), 

randomizados em 3 grupos: 

PEEP 10cmH2O;  

PEEP 12cmH2O;  

PEEP 15cmH2O. 

Houve melhora significativa da 

oxigenação grupo da PEEP 15cmH2O, os 

outros níveis de PEEP não apresentou 

alterações de relevância estatística. 

Alcântara et al, 

2009 

Investigar as 

complicações 

respiratórias mais 

comuns no PO de CRM 

e verificar a eficácia da 

VMNI. 

33 prontuários (homens). Grupo 

1 

23 pacientes (14 do sexo 

masculino) sem antecedentes 

de doenças pulmonares e não 

fumantes. Fizeram uso de VMNI. 

Grupo 2. 

Atelectasias e derrames pleurais, foram 

as maiores complicações encontradas. 

VMNI melhora significantemente os 

volumes pulmonares (minuto, corrente) 

incrementado a capacidade residual 

prevenindo distúrbios pulmonares. 

Lopes et al, 

2008 

Demonstrar os 

benefícios da VMNI no 

processo de interrupção 

da VM no PO de CC. 

100 pacientes com idade entre 

20 e 80 anos nos dois grupos. 

Grupo estudo: BIPAP por 30 

min. 

Grupo controle: cateter de O2. 

O uso de VMNI por 30 minutos após a 

extubação, produziu melhora significativa 

na oxigenação nos pacientes. 

Mazullo et al, 

2010 

 Verificar a eficácia da 

VMNI preventiva no PO 

imediato de CC, 

acompanhando seu 

impacto até o sexto dia 

de internação. 

32 pacientes (19 do sexo 

masculino). 

Grupo controle: (n=18) 

Grupo experimental: (n=14) 

PSV+PEEP . 

A VMNI se mostrou eficaz no PO de CC, 

pois apresentou aumento da CV, FR, 

prevenindo a insuficiência respiratória 

aguda, e reduziu a taxa de reintubação. 

Preisig et al, 

2017 

Avaliar trocas gasosas e 

alterações 

hemodinâmicas em 

pacientes submetidos a 

VMNI no PO imediato de 

CC. 

42 pacientes (26 homens) 

Grupo controle (n=21) oxigênio 

Grupo intervenção (n=21) 

PSV+PEEP e oxigênio. 

A VMNI aplicada por 3h consecutivas 

melhorou a oxigenação dos pacientes de 

PO imediato de CC, e esses benefícios se 

mantiveram mesmo uma hora depois da 

interrupção do tratamento, no entanto o 

uso dessa terapêutica não modificou 

desfechos clínicos, e não ocorreram 

alterações hemodinâmicas importantes 

relacionada ao uso da VMNI. 



 

Referência Objetivos Grupo/Modalidade Conclusão 

Figueiredo et al, 

2008 

Comparar os índices de 

trocas gasosas no PO de 

CRM em pacientes que 

receberam ou não CPAP 

durante a CEC. 

30 pacientes de ambos sexos. 

Grupo CPAP (n=15): receberam 

CPAP durante a CEC. 

Grupo controle(n=15): não 

receberam CPAP. 

O uso do CPAP melhorou a oxigenação 

dos pacientes 30 min após a CEC porém 

não resultou em benefícios duradouros 

nas trocas gasosas durante o PO. 

Borges et al, 

2013 

Comparar os efeitos de 

diferentes níveis de 

PEEP e índices de 

oxigenação no PO 

imediato de CRM. 

136 pacientes randomizado em 

três grupos. 

Grupo A (n=44): 5cmH20 

Grupo B (n=47): 8cmH20 

Grupo C (n=45): 10cmH20 

Níveis mais elevado de PEEP no PO 

imediato de CRM incrementam os valores 

de complacência pulmonar e melhoram os 

índices de oxigenação, diminuindo a 

frequência de hipoxemia. 

Celebi et al, 

2008 

Avaliar os efeitos 

pulmonares da VMNI, 

com ou sem manobra de 

recrutamento após CRM. 

100 pacientes, randomizado em 

4 grupos. 

Grupo MR (n=25): MR durante a 

VM no PO. 

Grupo VMNI-MR (n=25): CPAP 

aplicado por 30 min a cada 6h 

no 1º PO associado a MR 

Grupo VMNI (n=25): CPAP 

aplicado por 30 min a cada 6h 

no 1º PO 

Grupo controle (n=25): não 

recebeu MR nem VMNI. 

A VMNI associada com a MR 

proporcionou melhor oxigenação, sendo 

recomendada após a CRM para enviar 

atelectasia PO e hipoxemia. 

Zarbock et al, 

2009 

Avaliar a eficacia do 

CPAP contínuo, 

comparado com uso do 

CPAP intermitente. 

468 pacientes de ambos sexos, 

divididos em: Grupo CPAP 

profilático (n=232) 10min de 

CPAP a 10cmH2O por 6h. 

Grupo CPAP controle (n=236) 

10min de CPAP a 10cmH2O a 

cada 4h. 

Notou-se melhora significativa da 

oxigenação no grupo profilático, 

complicações pulmonares e taxa de 

readmissão em UTI também apresentou 

índices melhores no grupo profilático 

comparado ao controle. 

Meinhardt et al, 

2017 

Avaliar efeitos da VMNI 

por pressão positiva 

continua nas vias aéreas 

CPAP, e por pressão 

positiva em dois níveis 

BIPAP, sobre a 

demanda miocárdica no 

PO de pacientes 

submetidos a CRM e 

troca valvar. 

12 pacientes (7 do sexo 

masculino) randomizados em 

dois grupos, A : BIPAP e B: 

CPAP. 

As modalidade de VMNI se mostraram 

seguras quanto a sua aplicação no PO de 

CC, não aumentando a demanda 

cardíaca e nem variáveis hemodinâmicas. 

VMNI=ventilação mecânica não invasiva; PO=pós-operatório; CRM=cirurgia revascularização do miocárdio; BIPAP=bilevel positive 

pressure airway; CPAP=continuous positive airway pressure; PEEP=pressão positiva expiratória final; PSV=pressão de suporte 

ventilatório; CV=capacidade vital; CC=cirurgia cardíaca; FR=frequência respiratória; CEC=circulação extracorpórea; MR=manobra de 

recrutamento. 

 

 



 

Discussão 

O uso da VMNI de forma preventiva ou terapêutica no PO de cirurgia cardíaca 

tem se mostrado relevante para alguns autores, apresentando melhoras nos 

marcadores pulmonares e hemodinâmicos, prevenindo e revertendo complicações do 

PO em cardiopatas. A VMNI se dá pela pressão positiva no final da expiração (PEEP), 

e pode ser ofertada por duas formas, sendo a primeira por uma pressão positiva 

continua nas vias aéreas, o CPAP, e a segunda por dois níveis pressóricos o BIPAP, 

além das outras modalidades PSV + PEEP e RPPI (respiração com pressão positiva 

intermitente). 

Meinhardt et al3 avaliaram efeitos da VMNI por pressão positiva continua nas 

vias aéreas CPAP, e por pressão positiva em dois níveis BIPAP, sobre a demanda 

miocárdica no PO de pacientes submetidos a CRM e troca valvar. E concluíram que as 

modalidades de VMNI se mostraram seguras quanto a sua aplicação no PO de CC, 

não aumentando a demanda cardíaca e nem variáveis hemodinâmicas, entretanto 

ressaltaram a importância da continuidade do estudo. 

Mazullo et al9 estudaram a eficácia da VMNI de forma preventiva no PO 

imediato de CC, os pacientes receberam logo após a extubação VMNI no modo PSV 

associada a PEEP por 2 horas, e observaram que os pacientes submetidos 

precocemente ao suporte ventilatório apresentaram melhores resultados, como 

melhora da capacidade vital, aumentando volumes pulmonares, e diminuindo o 

trabalho ventilatório, reduzindo frequência respiratória. 

Franco et al10 avaliaram a segurança e adesão da aplicabilidade da VMNI 

preventiva associada à fisioterapia respiratória no PO imediato de CRM. Os pacientes 

receberam ventilação com dois níveis de pressão positiva (BIPAP) duas vezes ao dia 

com duração de 30 minutos. Os autores verificaram que a aplicação de BIPAP foi 

benéfica para restabelecer a função pulmonar, principalmente a CV, de forma segura, 

sendo bem aceita pelos pacientes, e acreditam que o uso do BIPAP por não depender 

do esforço do paciente, reduz a dor durante o exercício, fazendo com que este 

exercício seja executado com eficácia e maior conforto, tornando melhora a tosse, 

eliminando com mais facilidade secreções e permeabilizando melhor as vias aéreas. 

Zarbock et al11 analisaram um grupo de 500 pacientes submetidos a CC eletiva 

com aplicação de CPAP profilático por 6 horas e compararam com o uso do CPAP 



intermitente, e concluíram que o uso do CPAP profilático melhorou significativamente a 

oxigenação arterial, reduziu complicações pulmonares, diminuindo taxas de 

reintubação, pneumonia e readmissões na UTI.  

Olper et al12 avaliaram a eficácia da VMNI em 85 pacientes fora da UTI e 

comparou o CPAP no tratamento da insuficiência respiratória aguda no pós-operatório 

e concluíram que a VMNI mesmo após a alta da UTI é segura e eficaz no tratamento 

da insuficiência respiratória aguda do PO de CC. 

Cordeiro et al13 em um ensaio clinico randomizado quis testar a hipótese de que 

níveis mais altos de PEEP melhora a oxigenação em pacientes submetidos a CRM, e 

para isso criou três grupos com dez pessoa cada, e cada grupo fez uso de VMNI com 

diferentes pressões, e notou-se que houve melhora significativa da oxigenação grupo 

da PEEP 15cmH2O, e que os outros níveis de PEEP não apresentaram alterações de 

relevância estatística. 

Alcântara et al14 analisaram as incidências de complicações pulmonares no PO 

de CC, e a eficácia da VMNI na prevenção dessas complicações. Concluíram que as 

principais complicações são as pneumonias e os derrames pleurais, e que fatores com 

tempo de CEC, número de pontes de safenas, está diretamente ligado a essas 

complicações e que a VMNI no tratamento dos PO, melhorou significativamente os 

volumes e capacidades pulmonares. 

Lopes et al15 em um estudo prospectivo randomizado, onde 100 pacientes 

foram avaliados em dois grupos sendo que o primeiro fez uso de VMNI e o outro 

somente usando oxigenioterapia convencional, observou-se que a aplicação de VMNI 

é superior a oxigenioterapia, devido a melhora significativa da PaO2 do grupo com uso 

da VMNI. 

Borges et al16 compararam os efeitos de diferentes níveis de PEEP na 

mecânica respiratória e nos índices de oxigenação no PO imediato de CRM e 

concluíram que os níveis mais elevados de PEEP incrementam os valores de 

complacência pulmonar, melhoram os índices de oxigenação, diminuindo a frequência 

de hipoxemia. 

Celebi et al17 estudaram os efeitos pulmonares da VMNI, com ou sem manobra 

de recrutamento após CRM. Para esse estudo foram randomizados 100 pacientes em 

4 grupos. Grupo MR (n=25): MR durante a VM no PO; Grupo VMNI-MR (n=25): CPAP 



aplicado por 30 min a cada 6h no 1º PO associado a MR; Grupo VMNI (n=25): CPAP 

aplicado por 30 min a cada 6h no 1º PO e Grupo controle (n=25): não recebeu MR 

nem VMNI. E concluiu que A VMNI associada com a MR proporcionou melhor 

oxigenação, sendo recomendada após a CRM para enviar atelectasia PO e hipoxemia. 

Figueiredo et al18 compararam os índices de trocas gasosas no PO de CRM em 

30 pacientes que receberam, e não CPAP durante a CEC, e constaram que o uso do 

CPAP melhorou a oxigenação dos pacientes 30 min após a CEC, porém não resultou 

em benefícios duradouros nas trocas gasosas durante o PO. 

Preisig et al19 avaliaram as trocas gasosas e alterações hemodinâmicas em 42 

pacientes submetidos a VMNI no PO imediato de CC. Grupo controle (n=21) oxigênio 

Grupo intervenção (n=21) PSV+PEEP e oxigênio. A VMNI aplicada por 3h 

consecutivas melhorou a oxigenação dos pacientes de PO imediato de CC, e esses 

benefícios se mantiveram mesmo uma hora depois da interrupção do tratamento, no 

entanto o uso dessa terapêutica não modificou desfechos clínicos, e não ocorreram 

alterações hemodinâmicas importantes relacionada ao uso da VMNI. 

Conclusão 

As cirurgias cardíacas têm sido utilizadas com grande frequência devido aos 

seus bons resultados diante dos pacientes cardiopatas. Porém após procedimentos 

cirúrgicos, complicações pulmonares são observadas com frequência, destacando se 

entre elas as atelectasias. As modalidades de VMNI tem sido extensamente utilizas e 

tem se mostrado extremamente efetiva nas complicações pós-operatórias de cirurgias 

cardíacas, apresentando melhoras clinicas evidenciadas por marcadores pulmonares, 

hemodinâmicos e consequentemente diminuindo o tempo de internação desse grupo. 

Apesar desse estudo bibliográfico ser positivo, ainda assim é necessário mais estudo 

relacionado a este tema, principalmente sobre o tempo de internação dessa 

população.  

Referências 

1. Cavenaghi S, Ferreira LL, Marino LH, Lamari NM. Respiratory physiotherapy in the 

pre and postoperative myocardial revascularization surgery. Rev Bras Cir Cardiovasc. 

2011;26(3):455-61.  

2. Medeiros AIC, Oliveira AS, Costa SKA, Barbosa ML, Oliveira GWS. Evaculation of 

pulmonary function, respiratory muscle strength and quality of life in the preoperative of 

cardiac surgery. Rev Fisioter S Fun. 2016;5(2):14-22. 



3. Meinhardt MY, Fagundes JGS, Fischer NC, Silva BS, Pinto KP, Paiva DN, et al. 

Efeito da ventilação mecânica não invasiva sobre a demanda miocárdica no pós 

operatório de cirurgia cardíaca. Rev Saúde e Pesq. 2017;10(2):301-308.  

4. Garbossa A, Maldaner E, Mortari DM, Biasi J, Leguisamo CP. Efeitos de instruções 

fisioterapêuticas sobre a ansiedade de pacientes submetidos à cirurgia de 

revascularização do miocárdio. Rev Bras Cardiovasc. 2009;24(3):359-66. 

5. Laizo A, Delgado FEF, Rocha GM. Complicações que aumentam o tempo de 

permanência na unidade de terapia intensiva na cirurgia cardíaca. Rev Bras 

Cardiovasc. 2010;25(2). 

6. Ferreira LL, Souza NM, Vitor ALR, Bernardo AFB, Valenti VE, Vanderlei LCM. 

Ventilação mecânica não invasiva no pós-operatório de cirurgia cardíaca: atualização 

da literatura. Rev Bras Cardiovasc. 2012;27(3):446-52. 

7. Malbouisson LMS, Brito M, Carmona MJC, Auler Jr JOC. Impacto hemodinâmico de 
manobra de recrutamento alveolar em pacientes evoluindo com choque cardiogênico 
no pós-operatório imediato de revascularização do miocárdio. Revi Bras Anestesiol. 
2008;58(2):112-23.  

8. Morsch KT, Leguisamo CP, Camargo MD, Coronel CC, Mattos W, Ortiz LDN, et al. 

Perfil ventilatório dos pacientes submetidos a cirurgia de revascularização do 

miocárdio. Rer Bras Cir Cardiovasc. 2009;24(2):180-187. 

9. Mazullo Filho JBR, Bonfim VJG, Aquim GG. Ventilação mecânica não invasiva no 

pós operatório imediato de cirurgia cardíaca. Rev Bras Ter Intensiva. 2010;22(4)363-

369. 

10. Franco AM, Torres FCC, Simon ISL, Morales D, Rodrigues AJ. Avaliação da 

ventilação não invasiva com dois níveis de pressão positiva nas vias aéreas após 

cirurgia cardíaca. Rev Bras Cir Cardiovasc. 2011;26(4)582-90. 

11. Zarbock A, Mueller E, Netzer S, Feindt P, Kindgen-Milles D. Prophylactic nasal 

continuous positive airway pressure fallowing cardiac surgery protects from 

postoperative pulmonar complications: a prospective, randomized, controlled trial in 

500 patients. Chest. 2009;135(5):1252-9. 

12. Olper L, Cabrini L, Landoni G, Rossodivita A, Nobile L, Monti G, et al. Non-invasive 

ventilation after cardiac surgery outside the Intensive Care Unit. Revista Minerva 

Anestesiológica 2011;77 (1): 40-45.  

13. Cordeiro ALL, Gruska CA, Ysla P, Queiroz A, Nogueira SCO, Leite MC, et al. Effect 

of Different Levels of Peep on Oxygenation during Non-Invasive Ventilation in Patients 

Submitted to CABG Surgery: Randomized Clinical Trial. Braz J Cardiovasc Surg 

2017;32(4):295-300. 

14. Alcantâra EC, Santos VN. Estudo das complicações pulmonares e do suporte 

ventilatório não invasivo no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Rev Med Minas 

Gerais. 2009;19(1):5-12. 

15. Lopes CR, Brandão CMA, Nozawa E, Auler JR JAC. Benefícios da ventilação não 
invasiva após extubação no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Rev Bras Cir 
Cardiovasc 2008; 23(3):344-350. 
 



16. Borges DL, Nina VJS, Costa MAG, Baldez TEP, Santos NPS, Lima IML, et al. 
Effects of different PEEP levels on respiratory mechanics and oxygenation after 
coronary artery bypass grafting. Rev Bras Cir Cardiovasc 2013;28(3):380-5. 
 
17. Celebi S, Koner O, Menda F, Korkut K, Suzer K, Cakar N. The pulmonar and 
hemodynamic effects of two diferente recruitment maneuvers after cardiac surgery. 
Anesth Analg. 2007;104(2):384-90. 
 
18. Figueiredo LC, Araújo S, Abdala RCS, Abdala A, Guedes CAV. CPAP de 10 cmH2 
O durante a circulação extracorpórea não melhora a troca gasosa pós-operatória. Rev 
Bras Cir Cardiovasc. 2008; 23(2): 209-215. 
 
19. Preisig A, Lagni VB, Almeida VL, Vieira FN, Lucio EA, Santos LJ, et al. Ventilação 
não invasiva após cirurgia cardiovascular: um ensaio clínico randomizado. Rev Bras 
Cardiol. 2014;27(1):43-52. 

 
 
Endereço para correspondência: 

Carolina Mendes de Morais 

Rua Manoel Guimarães, número 53, Nascente do Segredo 

Campo Grande – MS 

CEP: 79014-560  

e-mail: carolinamorais@msn.com  

 

mailto:carolinamorais@msn.com

