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RESUMO  

Introdução: A cirurgia de revascularização do miocárdio (CRVM) é o procedimento de 

rotina para tratamento de pacientes com sintomas de isquemia miocárdica. Pacientes 

submetidos à cirurgia cardíaca (CC) podem desenvolver em sua maioria, disfunção pulmonar 

pós-operatória (PO) com redução importante dos volumes pulmonares, prejuízos na mecânica 

respiratória, diminuição na complacência pulmonar e aumento do trabalho respiratório. 

Objetivo: O presente estudo buscou atualizar os conhecimentos aos fisioterapeutas em 

relação à reabilitação em pacientes submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio. 

Métodos: O presente estudo baseou-se em um levantamento literário científico, tendo como 

fonte artigos científicos nas bases de dados LILACS (Literatura Latino-americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde) e SCIELO (Scientific Electronic Library Online), As palavras 

chaves utilizadas para realização da busca de artigos científicos foram: reabilitação cardíaca, 

treinamento respiratório, revascularização. Para os artigos incluídos nos resultados, a pesquisa 

foi limitada a trabalhos publicados no período de 2005 a 2013. Resultados: Foram 

encontrados 10 artigos facilitando o entendimento e a comparação das reabilitações propostas 

pelos autores. Conclusão: O estudo demonstrou que a fisioterapia apresenta diferentes tipos 

de reabilitações para CRVM, possibilitando o fisioterapeuta atualizar seus conhecimentos na 

área de reabilitação cardiorespiratória dentro e fora da unidade de terapia intensiva. Devido à 

alta diferenciação entre as reabilitações, considera-se de fundamental importância à 

necessidade de novos estudos padronizando por meio de protocolos os vários tipos de 

reabilitação. 
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Descritores: reabilitação cardíaca, treinamento respiratório, revascularização. 

 

ABSTRACT 

Introduction: Coronary artery bypass grafting (CABG) is the routine procedure for the 

treatment of patients with symptoms of myocardial ischemia. Patients undergoing cardiac 

surgery (CC) can develop in most cases, pulmonary dysfunction postoperative (PO) with 

significant reduction in lung volumes, losses in respiratory function, decreased lung 

compliance and increased work of breathing. Objective: This study aimed to update 

knowledge to physiotherapists in relation to rehabilitation in patients undergoing coronary 

artery bypass surgery. Methods: This study was based on a scientific literature survey, and as 

a source scientific articles in LILACS (Latin American and Caribbean Health Sciences) and 

SCIELO (Scientific Electronic Library Online), The key words used to perform the search of 

scientific articles were: cardiac rehabilitation, respiratory training, revascularization. For 

items included in the results, the research was limited to works published in the period 2005 

to 2013. Results: We found 10 articles facilitating the understanding and comparison of 

rehabilitation proposed by the authors. Conclusion: The study showed that physical therapy 

has different types of rehabilitations for CABG, allowing the physiotherapist to update their 

knowledge in cardiorespiratory rehabilitation area inside and outside the intensive care unit. 

Due to the high differentiation between rehabilitations, it is considered of fundamental 

importance to the need for further studies standardizing through the various types of 

rehabilitation protocols. 

Key words: cardiac rehabilitation, respiratory training, revascularization. 

 

INTRODUÇÃO  

A cirurgia de revascularização do miocárdio (CRVM) é o procedimento de rotina para 

tratamento de pacientes com sintomas de isquemia miocárdica. Atualmente cerca de um 

milhão de cirurgias são realizadas no mundo 1. 

Entre as doenças isquêmicas do coração, a obstrução arterial originada por placa 

aterosclerótica é a causa mais comum das doenças coronarianas. As lesões iniciais da 

aterosclerose são depósitos lipídicos que evoluem para placas fibrosas e, eventualmente, a 
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lesões complicadas por ulceração hemorrágica, calcificação e trombose. A fisiopatologia 

básica dessa doença é um desequilíbrio entre oferta de oxigênio e a demanda miocárdica. O 

aumento desse desequilíbrio, além dos limites da reserva de perfusão coronariana, pode 

resultar em isquemia 2,3. 

O tratamento da insuficiência coronariana pode ser clinico, por meio da terapêutica 

medicamentosa, modificações do estilo de vida e atividade física regular, ou cirúrgica. A 

intervenção cirúrgica é utilizada diante de angina refratária, diminuição da força contrátil do 

coração e risco de morte.  A CRVM é uma técnica muito utilizada, constituído no 

restabelecimento do fluxo sanguíneo para o miocárdio por meio da recanalização das artérias 

coroarias 2,3. 

Pacientes submetidos à cirurgia cardíaca (CC), desenvolvem, em sua maioria, 

disfunção pulmonar pós-operatória (PO) com redução importante dos volumes pulmonares 4 , 

prejuízos na mecânica respiratória, diminuição na complacência pulmonar e aumento do 

trabalho respiratório. A redução dos volumes e capacidades pulmonares contribui para 

alterações nas trocas gasosas, resultando em hipoxemia e diminuição na capacidade de 

difusão 5. 

 Atelectasia e hipoxemia encontram-se entre as principais complicações pulmonares 

no pós-operatório de CC 6 , porém, outras complicações como, tosse seca ou produtiva, 

dispneia, bronco espasmo, hipercapnia, derrame pleural, pneumonia, pneumotórax, 

reintubação e insuficiência ventilatória também são observadas 7. 

Além disso, o tempo de internação hospitalar para esse tipo de procedimento, 

geralmente causa desconforto, estresse, depressão, inquietação, tédio, exacerbação da dor e da 

ansiedade tanto no pré como no pós-operatório, o que pode afetar o transporte de oxigênio, 

favorecendo o desenvolvimento das complicações pós-operatório 8.  

Tendo em vista as complicações do quadro 8 o presente estudo buscou atualizar os 

conhecimentos aos fisioterapeutas em relação à reabilitação em pacientes submetidos à 

cirurgia de revascularização do miocárdio. 

MÉTODOS 

O presente estudo baseou-se em um levantamento literário científico, tendo como 

fonte artigos científicos nas bases de dados LILACS (Literatura Latino-americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde) e SCIELO (Scientific Electronic Library Online), As palavras 
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chaves utilizadas para realização da busca de artigos científicos foram: reabilitação cardíaca, 

treinamento respiratório, revascularização. Para os artigos incluídos nos resultados, a pesquisa 

foi limitada a trabalhos publicados no período de 2005 a 2013. Adotou-se como critério de 

inclusão: os artigos tinham que estar relacionados com a reabilitação em indivíduos 

submetidos à CRVM e a cirurgia ser apenas CRVM. 

E como critério de exclusão: não estar relacionados com a reabilitação em indivíduos 

CRVM e outros tipos de cirurgia cardíaca. 

RESULTADOS 

Na pesquisa realizada foram encontrados quarenta e um artigos sendo nos quais 10 artigos 

publicados atendiam os critérios de inclusão e exclusão, segue na tabela abaixo os artigos 

inclusos. 

Tabela 01- Reabilitação fisioterapêutica em pacientes submetidos à CRVM. 

REABILITAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA EM PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO DO 

MIOCARDIO 

AUTORES/ANO REABILITAÇÃO CRVM DURACAO CONCLUSÃO 

Leguisamo CP et al  

2005 

Total: 86 pacientes 

 

Grupo intervenção: 44 pacientes 

(avaliação/orientações fisioterapêuticas por 

escrito, 15 dias antes da cirurgia). 

 

Grupo cotrole: 42 pacientes (cuidados de 

rotina, sem material escrito). 

 

 Realizar padrões respiratórios, 

diafragmático com inspiração fracionada em 

dois e três tempos, realizado em duas séries 

de 10 repetições. Orientações dos exercícios 

verbais e por escrito.  

Fisioterapia respiratória 

convencional, realizado 

manovacuometria e 

espirometria. 

 

Primeiro antes e no primeiro 

após 24h de PO e sexto dia 

de PO 

 

Diariamente com supervisão 

semanal – 15 dias 

Observou-se 

significativamente redução do 

tempo de internação hospitalar 

(p<0,05) no grupo de 

intervenção. Sem alterações de 

VP, FM e incidências de 

complicações radiológicas 

pulmonares entre os grupos. 

Ferreira et al  

2008 

Total: 30 pacientes 

 

Grupo de incentivo respiratório (IR): 15 

pacientes (informações gerais + IE) 

 

Grupo cotrole: 15 (informações gerais) 

 

Cinco vezes de 10 inspirações, profundas e 

calmas, com um intervalo de pelo menos um 

minuto. (Threshold) 

Três vezes ao dia durante o 

período de espera pela 

cirurgia. 

O programa domiciliar de TR 

melhorou a CVF e a 

Ventilação voluntária máxima, 

embora os benefícios ao 

tenham sido claramente 

demonstrados no estudo.  
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Ferreira GM et al 

 2009 

Total: 16 pacientes 

 

Grupo EI+EPAP: oito pacientes 

 

Grupo cotrole: oito pacientes (cuidados de 

rotina, sem material escrito). 

 

Ei+EPAP= POI e durante 

mais quatro semanas em 

casa. 

 

Após 18 meses foram 

avaliadas FMR, CF, 

qualidade de vida e o nível de 

atividade física. 

Pacientes que realizaram 

EI+EPAP apresentam menos 

dispneia e menor sensação de 

esforço TC6 e também melhor 

qualidade de vida 18 meses 

após a CRM. 

 

Renault JA et al 

 2009 

Total: 36 pacientes  

 

mobilização precoce, tosse assistida, e; ou 

huffing + VNI dois períodos de 30 minutos 

durante as primeiras 24 horas pós 

extubação.  

Grupo I- ERP (n: 18) três séries de 10 

repetições. 

Grupo II- EI (n: 18) anel variou zero a 

dois. 

Avaliaram as variáveis: CVT, VE1, 

Pimáx, Pemáx e Spo2. 

 

Medidas espirométricas: 

-Pré-operatório 

-sétimo dia de Pós-operatório 

Força da musculatura 

respiratória e SpO2 

-Pré-operatório 

-primeiro segundo e sétimo 

dia PO. 

 

Duas vezes ao dia CTI e uma 

vez na internação 

Não foram observadas 

diferenças significativas nas 

PImáx e PEmáx espirométricas 

e sp02, entre pacientes 

submetidos à ERP E EI no PO 

DE CRVM. 

Barros GF et al 

 2010 

Total n= 37 pacientes. 

 

Grupo CO (n: 15): FC    

 

Grupo TRM (n: 23): FC+ Threshold ( três 

séries de 10 repetições com  intervalo de 

dois minutos), uma vez ao dia,durante todos 

os dias de internação no PO , com carga de 

40% do valor da PImáx inicial obtida no 

manovacuometro. 

Duas sessões diárias (manhã 

e tarde). 

A utilização do TMR é eficaz 

para recuperação dos valores 

de PImáx e PEmáx, VC e PFE. 

Matheus GB et al 

 2012 

Total n= 47 pacientes. 

 

Grupo GE (n: 23): FC+ Threshold ( três 

séries de 10 repetições  com 40 % da Pimáx.    

 

 Grupo GC (n: 24): Fisioterapia 

convencional 

Duas vezes ao dia O treinamento muscular 

respiratório foi eficaz em 

recuperar o VC e a CV no 

PO3, o grupo treinado. 

Hinterholz et al  

2012 

Total = 12 pacientes 

 

Grupo GT: Fisioterapia respiratória, uma 

semana antes da cirurgia, e recebeu 

orientações sobre o pós-operatório no ultimo 

dia de atendimento. 

 

Exercícios metabólicos, respiratórios, PV, 

MRP, Respiron e TMR (Threshold IMT) 

GT: Tratamento diário 45 

minutos, durante 5 dias 

consecutivos. 

Cinco intervenções de 

fisioterapia respiratória pré-

cirurgia de revascularização do 

miocárdio não foram 

suficientes para serem 

observadas diferenças nas 

medidas de força muscular 

respiratória e ventilometria. 
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com inicio em 30% da Pins, durante 15 

minutos. 

 

 Grupo GC: apenas repassadas orientações 

em relação ao pós-operatório. 

Annoni et al  

2013 

Total n= 12 pacientes. 

 

FMR (manovacuômetro) 3X selecionando o 

melhor valor.         

Pico de fluxo expiratório (Peak Flow) 3X 

(com espaços regulares entre as medidas);                                     

Avaliação da qualidade de vida (SF-36) 

36 perguntas.                            

Avaliação da mecânica Pulmonar 

(complacência pulmonar e resistência 

pulmonar)  Dixtal Dx3010 ou Servo –S 

Quinto dia pós-operatório 12 pacientes apresentam 

aumento de força muscular 

expiratória, do PFE e da 

qualidade de vida.  

Cavalli et al 

2013 

Total n= seis  pacientes. 

    

Spo2, FC, VEF¹, CVF, Fluxo expiratório 

máximo, ou Peak Flow (PEF), PAS, PAD                                            

Raios-X, AP, FR, Volume de expectoração. 

Quatro sessões de 60 

minutos, em dois dias 

consecutivos. Duas sessões 

diárias: inicio da manhã e 

início da tarde. 

Os resultados obtidos indicam 

que o EPAP subaquático 

melhora a Spo2, auxilia a 

remoção de secreções, otimiza 

a ausculta pulmonar e reduz a 

queixa principal "dor". Reverte 

atelectasia. 

Zagerolamo et al 

2013 

Total n= 16 pacientes. 

 

n: oito FRC três séries de 10 repetições.                                           

 

n: oito FRC+IC três series de 10 repetições.                                           

Três vezes ao dia. 

Do primeiro dia até a alta da 

UTI. 

A Utilização do IF não 

promoveu beneficio. 

Entretanto os dois programas 

de fisioterapia se mostraram 

efetivos pra a manutenção do 

VC e Vmin. 

VMI (ventilação mecânica invasiva);ERP (exercícios de respiração profunda);EI (espirômetro de incentivo a fluxo); CTI (Centro de terapia intensiva), pressão Inspiratória máxima e pressão 

expiratória máxima (PImáx e PEmáx);FC (frequência cardíaca); TMR (treinamento muscular respiratório); VC (Volume corrente); PFE (pico de fluxo expiratório); CV(capacidade vital); PO 

(pós-operatório); GE (grupo estudado); GC (Grupo cotrole);FMR (força muscular respiratória); SpO2 (saturação periférica de oxigênio); VEF¹ (Volume expiratório forçado no primeiro 

segundo); CVF (capacidade vital forçada);(PEF) Peak Flow ;PAS (Pressão arterial sistólica); PAD (Pressão arterial diastólica); AP (ausculta pulmonar); FR (frequência respiratória); AP 

(ausculta pulmonar);FRC (frequência respiratória convencional); IC (incentivador respiratório); 

 

DISCUSSÃO 

Leguisamo et al 8 verificaram a efetividade de um programa de orientação 

fisioterapêutica pré-operatória para pacientes submetidos à cirurgia de RM com relação à 

redução do tempo de internação hospitalar, prevenção de complicações radiológicas 

pulmonares, alteração de volumes pulmonares e força muscular inspiratória. Foi realizado um 

ensaio clínico randomizado com 86 pacientes divididos em grupo intervenção (44 pacientes) e 
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grupo controle (42 pacientes). O grupo intervenção foi avaliado e recebeu orientação 

fisioterapêutica com material por escrito 15 dias antes da cirurgia. Já o grupo controle recebeu 

cuidados de rotina no dia da internação hospitalar. Observou–se significativa redução do 

tempo de internação hospitalar (P<0,05) no grupo intervenção. Não se verificou diferença 

para alteração de volumes pulmonares, força muscular inspiratória e incidência de 

complicações radiológicas pulmonares entre os grupos. Os autores concluíram que pacientes 

instruídos no pré-operatório estarão melhores preparados para colaborar com o tratamento 

pós-operatório.  

Ferreira et al 15 verificaram se o condicionamento pré-operatório dos músculos 

inspiratórios poderia ajudar a diminuir a disfunção respiratória pós operatória. Foi um estudo 

com 30 voluntários de ambos os sexos com idade mínima de 50 anos, aguardando cirurgia de 

revascularização do miocárdio e/ou cirurgia de válvula cardíaca foram alocados de forma 

randômica em dois grupos. Quinze pacientes foram incluídos em um programa domiciliar de 

pelo menos 2 semanas de treinamento pré-operatório dos músculos inspiratórios usando um 

dispositivo com uma carga correspondente a 40% da pressão inspiratória máxima. Os outros 

15 receberam orientações gerais e não treinaram os músculos inspiratórios. A espirometria, 

antes e depois do programa de treinamento, bem como a evolução dos gases sanguíneos 

arteriais e das pressões inspiratória e expiratória máximas, foram avaliados em ambos os 

grupos antes e depois da cirurgia. Os desfechos clínicos dos dois grupos também foram 

comparados. Foi observado que o treinamento dos músculos inspiratórios aumentou a 

capacidade vital forçada, a ventilação voluntária máxima e a relação entre o volume expirado 

forçado no primeiro segundo e a capacidade vital forçada. A evolução dos gases sanguíneos e 

das pressões expiratória e inspiratória máximas antes e depois da cirurgia foi similar em 

ambos os grupos, com desfechos também similares. Os autores concluiam que o programa 

domiciliar de treinamento dos músculos inspiratórios foi seguro e melhorou a capacidade vital 

forçada e a ventilação voluntária máxima, embora os benefícios clínicos do programa não 

tenham sido claramente demonstrados no estudo. 

  Ferreira et al GM 13 testaram se o uso de espirometria de incentivo (EI) associada 

com pressão positiva expiratória na via aérea (EPAP), após CRM melhora a dispneia, a 

sensação de esforço percebido e a qualidade de vida 18 meses após a CRM. Dezesseis 

pacientes submetidos a CRM foram randomizados para o grupo controle (n=8) ou para o 

grupo EI+EPAP (n=8). O protocolo de EI+EPAP foi realizado no período pós-operatório 
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imediato e durante mais 4 semanas no domicílio. Dezoito meses após a CRM foram avaliadas 

a força da musculatura respiratória, a capacidade funcional, a função pulmonar, a qualidade 

de vida e o nível de atividade física. Foi observado que após o teste de caminhada de seis 

minutos (TC6), o escore para dispneia (1,6±0,6 vs 0,6±0,3, P<0,05) e a sensação de esforço 

(13,4±1,2 vs 9,1±0,7, P<0,05) foram maiores no grupo controle comparado com o grupo 

EI+EPAP. Na avaliação da qualidade de vida, o domínio relacionado às limitações nos 

aspectos físicos foi melhor no grupo EI+EPAP (93,7±4,1 vs 50±17, P<0,02). Os autores 

concluíam que pacientes que realizam EI+EPAP apresentam menos dispneia e menor 

sensação de esforço após o TC6 e também melhor qualidade de vida 18 meses após a CRM. 

Renault JA  et al  16 compararam os efeitos dos exercícios de respiração profunda 

(ERP) e espirômetro de incentivo a fluxo (EI) em pacientes submetidos a cirurgia de 

revascularização do miocárdio (CRVM) por meio das seguintes variáveis: capacidade vital 

forçada - CVF, volume expiratório forçado de primeiro segundo - VEF1, pressões 

respiratórias máximas e saturação de oxigênio. Trinta e seis pacientes foram submetidos a 

aplicação de ventilação não-invasiva por dois períodos de 30 minutos durante as primeiras 24 

horas pós-extubação e distribuídos randomicamente em dois grupos, a saber: ERP (n=18) e EI 

(n=18), sendo as variáveis espirométricas avaliadas no pré-operatório e sétimo dia pós-

operatório (DPO) e a força da musculatura respiratória e saturação de oxigênio no pré-

operatório, primeiro, segundo e sétimo DPO. Os grupos foram considerados homogêneos em 

relação às variáveis demográficas e cirúrgicas. Observou-se queda dos valores referentes à 

CVF e VEF1 entre o pré-operatório e o sétimo DPO, porém sem diferença estatística entre os 

grupos. Houve queda das pressões respiratórias máximas no primeiro DPO, mas com 

restabelecimento gradual e parcial até o sétimo DPO, também sem diferença estatística entre 

os grupos. A saturação de oxigênio foi a única variável restabelecida no sétimo DPO, mas 

também sem diferença estatística entre os grupos. Os autores concluíam que não foram 

observadas diferenças significativas nas pressões respiratórias máximas, variáveis 

espirométricas e saturação de oxigênio entre pacientes submetidos a exercícios de respiração 

profunda e espirometria de incentivo no pós-operatório de cirurgia de revascularização 

miocárdica. 

Barros GF et al 12 buscaram evidenciar a perda de capacidade ventilatória no período 

de pós-operatório, em pacientes submetidos à CRM e testar a hipótese de que o treinamento 

muscular respiratório (TMR), realizado após a cirurgia, pode melhorar a capacidade 
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ventilatória nessa população por meio de estudo randomizado, onde 38 pacientes (idade: 65 ± 

7 anos, 29 masculinos), submetidos à CRM com circulação extracorpórea, foram divididos 

em dois grupos: 23 pacientes no grupo TMR e 15 no grupo controle (CO). O grupo TMR 

realizou fisioterapia convencional + TMR, o grupo CO realizou apenas fisioterapia 

convencional. Avaliaram-se, em três momentos (pré-operatório, primeiro dia de pós-

operatório e alta hospitalar), as variáveis: pressões inspiratória e expiratória máximas (Pimáx 

e Pemáx), dor, dispnéia (Borg), pico de fluxo expiratório (PFE), volume corrente (VC) e dias 

de internação. A Pimáx do grupo TMR foi maior no momento da alta, assim como a Pemáx. 

O PFE do grupo TMR foi maior após a internação. Não houve diferenças entre os grupos com 

relação aos dias de internação, dispneia ou dor. Concluiu-se que ocorre perda de força 

muscular respiratória em pacientes submetidos à revascularização miocárdica. O TMR, 

realizado no período pós-operatório, foi eficaz em restaurar os seguintes parâmetros: Pimáx, 

Pemáx e PFE nessa população. 

 Matheus GB et al 11 avaliaram  a função pulmonar e força da musculatura respiratória 

no período pós-operatório e verificar o efeito do treinamento muscular inspiratório sobre as 

medidas de desempenho da musculatura respiratória em pacientes submetidos à 

revascularização do miocárdio. 47 pacientes submetidos à revascularização do miocárdio com 

circulação extracorpórea. Os pacientes foram divididos em grupo controle (GC), 24 pacientes, 

e grupo estudo (GE) 23 pacientes, com idade média de 66,33 ± 10,20 anos e 61,83 ± 8,61 

anos, respectivamente. O GE foi submetido à fisioterapia convencional e ao treinamento 

muscular inspiratório com threshold® IMT e o GC à fisioterapia convencional. Foram 

comparadas as pressões respiratórias máximas (Pimáx e Pemáx), volume corrente (VC), 

capacidade vital (CV) e pico de fluxo expiratório (Peak Flow) no pré-operatório (Pré-OP), 1º 

e 3º dias de pós-operatório (PO1) e (PO3). Observou-se redução significativa em todas as 

variáveis mensuradas no PO1, quando comparadas ao préoperatório, nos dois grupos 

estudados, Pimáx (P<0,0001), Pemáx (P<0,0001), VC: GE (P<0,0004) e GC: (P< 0,0001) e 

CV GE: (P<0,0001) e GC: (P<0,0001) e peak flow (P<0,0001). No PO3, o GE apresentou em 

comparação ao GC, maior valor de CV, GE 1230,4 ± 477,86 ml vs. GC 919,17 ± 394,47 ml 

(P= 0,0222) e VC GE 608,09 ± 178,24 ml vs. GC 506,96 ± 168,31 ml (P=0,0490). Os autores 

concluíam que pacientes submetidos à cirurgia cardíaca sofrem redução da CV e da força 

muscular respiratória após a cirurgia. O treinamento muscular realizado foi eficaz em 

recuperar o VC e a CV no PO3, no grupo treinado. 
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Hinterholz  et al 14 investigaram os efeitos da fisioterapia pré-operatória na cirurgia de 

revascularização do miocárdio. Métodos: Doze sujeitos foram divididos em dois grupos: 

controle e tratado, sendo o segundo submetido ao atendimento diário de fisioterapia 

respiratória, por cinco dias consecutivos, uma semana antes da cirurgia. O protocolo utilizado 

foi composto por exercícios metabólicos, respiratórios e por treinamento muscular 

respiratório. Ambos os grupos realizaram uma avaliação fisioterapêutica pré-operatória e 

foram acompanhados desde o pós-operatório imediato até a alta hospitalar. Foram 

considerados como variáveis pré e pós-operatórias as medidas de força muscular respiratória e 

ventilometria. Para comparação intragrupo, aplicou-se o teste “t” pareado; e intergrupo, o 

teste “t” não pareado (p<0,05). Não foi observada diferença entre os grupos. Ao autores 

concluíam que cinco intervenções de fisioterapia respiratória pré-cirurgia de revascularização 

do miocárdio não foram suficientes para serem observadas diferenças nas medidas de força 

muscular respiratória e ventilometria. 

Annoni  et al 17 compararam a força muscular respiratória, o pico de fluxo expiratório 

e a qualidade de vida no pré e no pós-operatório de pacientes submetidos à revascularização 

do miocárdio e analisaram a correlação desses parametros com a mecanica pulmonar e a 

capacidade funcional no periodo pós-operatório. No estudo avaliou-se a força muscular 

respiratória, o pico de fluxo expiratório e a qualidade de vida de 12 pacientes submetidos a 

revascularização do miocárdio no pré-operatório e no quinto dia pós-operatório. O teste de 

caminhada de 6 minutos e a avaliação da mecânica pulmonar foram analisados apenas no pós-

operatório. Observaram que houve aumento da pressão expiratória máxima, do pico de fluxo 

expiratório e da qualidade de vida no pós-operatório em relação ao pré-operatório, sem 

diferenças na pressão inspiratória máxima. O pico de fluxo expiratório correlacionou-se 

positivamente com a pressão expiratória máxima. A qualidade de vida pré-operatória 

associou-se com o gênero e com a resistência das vias aéreas. Não houve correlação entre os 

fatores analisados no pré-operatório com a complacência pulmonar e com o teste de 

caminhada de 6 minutos. Os autores concluíam que os pacientes submetidos a cirurgia de 

revascularização do miocárdio apresentam aumento da força muscular expiratória, do pico de 

fluxo expiratório e da qualidade de vida em comparação com o período anterior á cirurgia . Os 

parâmetros não são bons preditores de complacência e de capacidade funcional no período 

pós-operatório. 
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Cavalli  et al 18 descreveram um novo dispositivo EPAP (pressão positiva expiratória 

final) subaquático, desenvolvido com o objetivo de reverter atelectasias e complicações pós-

operatórias, em pacientes submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio (RM). O 

dispositivo foi testado em um conjunto amostral reduzido, não probabilístico e intencional, 

envolvendo 17 pacientes (seis atenderam aos critérios de inclusão), internados na Unidade 

Coronariana, com idade entre 55 e 65 anos; pós-desmame de ventilação mecânica pós-

cirúrgica; lúcidos, orientados e contactuantes; com o sistema cognitivo preservado e sem 

deformidades orofaciais. Os parâmetros medidos foram: saturação de oxigênio (SpO2) e 

frequência cardíaca, volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1), capacidade 

vital forçada (CVF), fluxo expiratório máximo, ou Peak Flow (PEF), pressão arterial 

diastólica e sistólica. Os dados espirométricos não mostraram valores significativos, mas os 

sinais vitais mantiveram-se normais. Os autores concluíam que os resultados obtidos indicam 

que o EPAP subaquático melhora a saturação de oxigênio, auxilia na remoção de secreções 

por meio da ventilação colateral e expectoração, otimiza a ausculta pulmonar, reduz a queixa 

principal “dor” pelo aumento progressivo da mobilida de torácica, tornando a respiração 

menos superficial. Além disso, reverte atelectasias, tornando-se essencial no tratamento de 

alterações respiratórias pós-operatórias de revascularização de miocárdio. 

Zagerolamo et  al 19 avaliaram o efeito da fisioterapia respiratória convencional (FRC) 

associada ou não a incentivador respiratório sobre volumes e capacidades pulmonares. Foram 

avaliados 16 voluntários submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio: 8 

voluntários foram submetidos à FRC e realizaram três séries de 10 repetições para cada 

exercício respiratório de reexpansão pulmonar, e 8 voluntários foram submetidos à FRC 

associada ao incentivador respiratório a fluxo (FRC+IR), e também realizaram três séries de 

10 repetições. Os dois grupos receberam o tratamento três vezes ao dia, do primeiro dia de 

pós-operatório até a alta da Unidade de Terapia Intensiva. Para avaliação dos volumes e 

capacidades pulmonares utilizou-se um ventilômetro, sendo coletados: volume minuto (VM), 

frequência respiratória (FR), volume corrente (VC) e capacidade vital (CV). Houve aumento 

significativo da FR (de 14 ipm para 17 ipm) no grupo FRC+IR, apesar de os pacientes se 

manterem eupneicos. Houve manutenção do VC e VM para ambos os grupos. Para a CV, 

houve redução significativa para ambos os grupos (FRC: de 2,42 L para 1,4 L; FRC+IR: de 

2,81 L para 1,68 L). os autores concluíam que a utilização do incentivador respiratório a fluxo 

não promoveu benefícios adicionais quando utilizado como complemento da fisioterapia 

respiratória convencional para a restauração da capacidade vital. 
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CONCLUSÃO 

O estudo demonstrou que a fisioterapia apresenta diferentes tipos de reabilitações para 

CRVM, possibilitando o fisioterapeuta atualizar seus conhecimentos na área de reabilitação 

cardiorespiratória dentro e fora da unidade de terapia intensiva. Devido à alta diferenciação 

entre as reabilitações, considera-se de fundamental importância à necessidade de novos 

estudos padronizando por meio de protocolos os vários tipos de reabilitação. 
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