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Artigo de Revisão 

 

Resumo 

Introdução: As complicações pulmonares são frequentes no pós-operatório de 
cirurgia de Revascularização do Miocárdio (RVM), ocorrendo disfunção da 
musculatura respiratória acompanhada de perda da força muscular e redução das 
capacidades e volumes pulmonares. Dessa forma a fisioterapia atua com suas 
técnicas e recursos para prevenir e reverter tais complicações, entre elas está o 
treinamento muscular inspiratório (TMI), que é eficaz para o fortalecimento muscular 
inspiratório e melhora da capacidade funcional pulmonar. Objetivo: Realizar uma 
revisão bibliográfica evidenciando a importância do treinamento muscular inspiratório 
no tratamento de complicações pulmonares no pós-operatório de cirurgia cardíaca 
(RVM). Metodologia: Foi realizada uma revisão bibliográfica de ensaios clínicos 
nacionais e internacionais, randomizados ou não, publicados entre os anos de 2009 a 
2019. Resultados/Considerações finais: Não existe um protocolo especifico de 
como realizar o TMI, porém estudos mostraram eficaz para o tratamento dos distúrbios 
pulmonares no pós-operatório de cirurgia cardíaca. 

Descritores: Revascularização miocárdica, treinamento muscular inspiratório, 
exercícios respiratórios. 

 

 

Abstract.  

Introduction: As pulmonary complications are frequent in the postoperative period of 
myocardial revascularization surgery (CABG), there is respiratory muscle dysfunction 
accompanied by loss of muscle strength and reduction of lung lesions and volumes. 
Thus, physical therapy acts with its techniques and resources to prevent and reverse 
such complications, among them is inspiratory muscle strengthening and improves 
pulmonary functional capacity.Aim: Perform a literature review highlighting the 
importance of inspiratory muscle training in the training in the treatment of pulmonary 
complications in the postoperative period of cardiac surgery (CABG). Methodology: A 
literature review of national and international clinical trials, randomized or not, 
published between 2009 and 2019 was performed. Results/ Final considerations: 
There is no specific protocol on how to perform IMT, but effective studies for the 
treatment of pulmonary disorders in the postoperative period of cardiac surgery. 

Key words: coronary artery bypass grafting, myocardial revascularization, inspiratory 

muscle training, breathing exercises. 
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Introdução 

Entre as doenças cardiovasculares, a prevalência da doença isquêmica 

do coração vem aumentando nos últimos anos e seu tratamento cirúrgico mais 

utilizado é a revascularização do miocárdio1,2.                                                                                    

Com o aprimoramento das técnicas cirurgias de revascularização do 

miocárdio e os avanços da anestesia cardíaca, esse procedimento passou a 

ser mais seguro, com menor risco de complicações e taxa de mortalidade. E 

tem como objetivo principal o alívio dos sintomas anginosos, promover o 

aumento da circulação miocárdica, aliviando a isquemia, com consequente 

melhora da qualidade de vida e tempo de vida3. Porém o período pós-

operatório onde ocorre a recuperação do paciente é uma fase de instabilidade 

clinica e de cuidados críticos4. 

As complicações mais comuns no pós-operatório são pulmonares devido 

ao comprometimento cardíaco e o processo cirúrgico, que representam a maior 

causa de morbimortalidade e altos custos com internação hospitalar5. Ocorre 

uma resposta inflamatória sistêmica com liberação de substâncias que alteram 

a coagulação do sangue, hemodiluição, risco de hemorragia pela 

heparinização, depressão do miocárdio após reperfusão e dificuldade da 

cicatrização. A esternotomia decorrente da cirurgia causa diminuição e 

instabilidade da parede torácica. A circulação extracorpórea (CEC) é 

responsável pela síndrome de isquemia – reperfusão, ocasionando proteólise. 

A anestesia causa distúrbios da relação ventilação/perfusão devido à 

instalação de atelectasias e fechamento das vias aéreas5, 6. 

O treinamento muscular inspiratório (TMI) é efetivo devido a sua 

semelhança aos músculos estriados esqueléticos periféricos, sendo constituído 

também por fibras tipo I resistentes a fadiga, de fibras tipo IIa intermediárias a 

fadiga e fibras tipo IIb que fadigam rapidamente, porém são fibras de contração 

rápidas. Portanto os músculos respiratórios se treinados ganham força e 

resistência como os demais músculos, aumentando sua eficiência6, 7.  
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Existem diferentes tipos de dispositivos de treinamento muscular 

inspiratório, incluindo os resistores de cargas alineares que podem ser a fluxo 

ou volume e lineares8.9. Esse último tipo são os equipamentos mais usados nos 

ensaios clínicos por aplicarem uma carga fixa ajustada em níveis da PImáx e 

não exibirem fluxo-dependência do paciente, o que facilita a reprodução da 

técnica e sua prescrição, seu principal representante é Threshold IMT 

(Inspiratory Muscle Trainer)10. 

Esse estudo, por meio de revisão das evidências atuais disponíveis, 

busca mostrar a importância do treinamento muscular inspiratório no 

tratamento de complicações pulmonares no pós-operatório de cirurgia 

cardíaca, na revascularização do miocárdio. 

Metodologia 

O estudo consiste em uma revisão de literatura sobre o uso do treino 

muscular inspiratório em pacientes no pós-operatório de revascularização do 

miocárdio (RVM). Foi realizado um levantamento literário científico, tendo como 

fonte artigos científicos nas bases de dados PUBMED (National Library of 

Medicine) e LILACS (Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde) e SCIELO (Scientific Electronic Library Online). Os artigos selecionados 

foram escritos em inglês e português. Palavras-chaves utilizadas: 

revascularização do miocárdio, treinamento muscular inspiratório e exercícios 

respiratórios. E seus respectivos sinônimos em inglês: coronary artery bypass 

grafting, inspiratory muscle training e breathing exercises. Como critério de 

inclusão: estudos que abordaram a terapêutica dos exercícios respiratórios ou 

treinamento da musculatura inspiratória após realização de revascularização do 

miocárdio. A pesquisa foi limitada a trabalhos publicados no período de 2009 a 

2019. Foram excluídos os estudos que relatavam o emprego de outra 

modalidade como tratamento após a RVM. Para Frente à necessidade de 

discussão sobre o tema foram inclusos 7 artigos dos 20 encontrados na 

literatura devido a sua especificidade do assunto, foi realizada a leitura crítica e 

analisados os principais resultados de cada estudo. Dessa forma, os aspectos 

relevantes de cada artigo foram selecionados e colocados em tabelas. 
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Resultados 

Os diversos estudos encontrados durante o levantamento estão 

relacionados na tabela a seguir. 

 

Resultado da busca de artigos relacionados ao treinamento muscular inspiratório no tratamento de 

complicações pulmonares no pós-operatório de cirurgia cardíaca. 

Referência Objetivos Métodos Conclusão 

Barros et al
8
, 

2010 

Evidenciar a perda da 

capacidade ventilatória 

no PO de RVM. E testar 

se o TMI é eficaz na 

melhora dessa 

capacidade ventilatória 

nessa população. 

38 pacientes (idade: 65 ± 7 

anos; 29 masculinos). GC: (n= 

15): fizeram fisioterapia 

convencional.TMI: (n=23): fez 

fisioterapia convencional + TMI 

(threshold) com carga de 40% 

da PImax. 

O TMI no PO foi eficaz em restaurar os 

seguintes parâmetros: Pimáx, Pemáx, 

PFE e volume corrente. 

Matheus et al
10

, 

2012 

Avaliar o efeito do TMI 

em pacientes 

submetidos a RVM, com 

uso do Threshold IMT no 

PO. 

47 pacientes submetidos a 

RVM. GE: (n=23): submetidos a 

fisioterapia de rotina + TMI ( uso 

de threshold com carga de 40% 

da Pimáx). GC: (n=24): 

fisioterapia de rotina. 

O TMI foi eficaz em recuperar o volume 

corrente e a capacidade vital no 3º dia de 

PO no grupo treinado. Não houve 

diferença na incidência de complicações 

respiratórias e o GE apresentou menor 

tempo de internação. 

Savci et al
11

, 

2011 

Investigar a eficácia do 

TMI no pós-operatório 

relativamente à força 

dos músculos 

respiratórios, capacidade 

funcional, qualidade de 

vida e estado 

psicossocial. 

.Grupo controle (GC): 

orientações (mobilização, 

exercícios ativos de MMSS e 

MMII, exercícios respiratório e 

tosse). Grupo TMI: orientações 

+ TMI com threshold com 

resistência de15% a 45% da 

PImáx. 

A força dos músculos inspiratórios 

aumentou significativamente no grupo 

TMI. As variáveis CVF e VEF1 que 

diminuíram igualmente de forma 

significativa nos dois grupos.No teste de 

caminhada de 6 minutos apresentou uma 

diferença de 59.5m a mais no grupo TMI, 

os níveis de ansiedade e depressão 

reduziram em 17% e aumentaram em 5%, 

respectivamente, no grupo TMI. 

Renault et al
12

, 

2009 

Comparar os efeitos dos 

ERP e EI sobre as 

variaveis espirometricas 

(CVF e VEF1), FMR e 

SatO2 em pacientes 

submetidos a RVM. 

Selecionados 36 pacientes, 

divididos em 2 grupos: ERP 

(n=18) 3séries de 10 respiração 

diafragmática a partir da CRF, 

sem auxilio de recursos 

mecânicos. EI (n=18) 

espirometro de incentivo da 

marca Respiron 

Não foram observadas diferenças 

significativas nas PImáx, variáveis 

espirométricas e SatO2 entre os grupos 

no PO de RVM. 

Silva et al
13

, 

2015 

Avaliar a eficácia de um 

protocolo de TMI fluxo 

dependente realizado 

com um inspirômetro de 

incentivo sobre a PImáx 

e parâmetros funcionais 

durante um PRCR no 

PO de cirurgias 

cardíacas. 

A amostra foi de 14 indivíduos 

em um PRCR, sendo dividido 

em 2 grupos: Grupo TMI-sham 

(n=7) uso do Respiron  30 

inspirações por 3 vezes por 

semana com menor fluxo 

inspiratório e grupo TMI-FD 

(n=7)  uso o Respiron visando 

atingir uma carga de 50% da 

PImáx. 

O TMI-FD realizado com incentivador a 

fluxo Respiron® foi capaz de aumentar a 

PImax e a distância percorrida no 

TC6mim, quando associado ao PRCR 

convencional. 

Hermes et al
14

, 

2015 

Avaliar os efeitos de TMI 

em curto prazo 

associado ao exercício 

Amostra composta de 24 

pacientes, dividido em 2 grupos: 

GRC+TMI (n=12) treinamento 

O GRC+TMI apresentou maior 

incremento tanto na PImáx quanto na 

PEmáx, no VO2 e na qualidade de vida 
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aeróbico e resistido na 

FMR, capacidade 

funcional e qualidade de 

vida no PO de RVM. 

aerobico e resistido +  threshold 

com 30% da PImáx  e GRC 

(n=12) somente treinamento 

aeróbico e resistido. 

mesmo em um curto período de tempo. 

Cordeiro et al
15

, 

2016 

 Investigar o efeito do 

TMI na capacidade 

funcional submáxima e 

força muscular 

inspiratória em pacientes 

submetidos a cirurgia 

cardíaca 

Foram incluído 50 pessoas no 

estudo.GC (n=25): não recebeu 

intervenção especifica, somente 

rotina da UTI.GE(n=25): iniciou 

o TMI com threshold, com 40% 

da PImáx. 

O TMI foi capaz de aumentar a PImáx, 

que foi capaz de maximizar o 

desempenho físico e funcional em 

pacientes submetidos a cirurgia cardíaca. 

CVF: Capacidade Vital Forçada; CEC: Circulação extracorpórea; GC Grupo Controle; GE: Grupo Estudo; PFE: Pico Fluxo Expiratório; 

PO: pós operatório; RVM: revascularização do miocárdio; TMI: Treinamento Muscular Inspiratório, FMI: Força Musculatura Inspiratória; 

ERP: exercícios de respiração profunda; EI: espirômetro de incentivo; VEF1: volume expirado forçado de primeiro segundo; FMR: força 

muscular respiratória; SatO2: saturação de oxigênio, PImáx: pressão inspiratória máxima; PEmáx: pressão expiratória máxima; PRCR: 

programa de reabilitação cardiorrespiratória; GRC: grupo de reabilitação cardíaca. 

 

Discussão 

O pós-operatório da revascularização do miocárdio é um período crítico, 

que causa prejuízo na mecânica pulmonar ocorrendo redução dos volumes 

pulmonares, diminuição da complacência pulmonar e aumento do trabalho 

respiratório devido à dor, colocação de dreno(s) e imobilidade no leito. 

Deixando o individuo mais susceptível a formação de atelectasias, alterações 

da relação ventilação/perfusão e de troca gasosa, além da ocorrência de 

possíveis infecções pulmonares2,4.  

Entretanto a fisioterapia entra com objetivo de prevenir complicações e 

morbidades, restaurando a função pulmonar e devolvendo a funcionalidade do 

paciente16. Existem diferentes tipos de dispositivos utilizados no TMI, dos 

estudos analisados cinco utilizaram o resistor linear Threshold IMT para realizar 

o TMI, oscilando de uma a três sessões diárias com carga ajustada de até 45% 

da PImáx. E dois artigos de Renault et al12 e Silva et al13utilizaram o 

incentivador inspiratório de carga alinear a fluxo Respiron.  

O último consenso da European Society of Cardiology sobre reabilitação 

cardiorrespiratória recomenda um protocolo que associa tanto exercícios 

musculares aeróbicos quanto exercícios específicos respiratórios para 

portadores de ICC, podendo iniciar o treinamento respiratório em 30% da 

PImáx e reajustar a intensidade até 60% da PImáx a cada 7 a 10 dias, sendo 

que a duração deve ser de 20 a 30min/ dia, com uma freqüência de 3 a 5 
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sessões por semana, durante um período mínimo de 8 semanas 17. Porém 

ainda não existe consenso na literatura a respeito da carga ideal a ser aplicada 

e nem a quantidade de séries e vezes a serem realizadas no pós-operatório de 

RVM18.  

Nos estudos de Matheus et al
10

 e Cordeiro et al
15

, o TMI constou de três 

séries com dez repetições, duas vezes ao dia, de exercícios inspiratórios com 

40% da Pimáx. Já no estudo de Barros et al6 foi realizado durante uma vez por 

dia com três séries de dez repetições, com carga de 40% da PImáx. Em outro 

estudo de Savci et al11 foi treinado duas vezes por dia por 30 minutos com 

carga incremental de 15% a 45% da PImáx tolerado por cada paciente. Hermes 

et al14, realizou treinamento com carga inspiratória de 30% da PImáx em três 

séries de 10 repetições e não relata quantas vezes por dia. 

Apesar dos artigos que utilizaram o resistor linear Threshold IMT não 

terem utilizado um protocolo específico, sendo que cada estudo adotou um 

método diferente, todos tiveram melhora do pós-operatório se comparado ao 

grupo controle. Barros et al6 avaliou a capacidade ventilatória no PO de RM e 

descreveu que as medidas de Pimáx, Pemáx, VC e pico de fluxo expiratório 

tiveram queda significativa no primeiro dia de pós-operatório nos dois grupos, 

porém no grupo TMR retornaram aos valores iniciais do pré-operatório no 

momento da alta. No estudo de Savic et al11, foi demonstrado que o 

treinamento muscular inspiratório resultou em uma recuperação mais rápida da 

força muscular inspiratória e capacidade funcional após RVM. No estudo de 

Matheus et al10, obtiveram resultados positivos no volume corrente e 

capacidade vital no terceiro dia de pós-operatório do grupo treinado. 

Apesar de muito comercializado os inspirômetros de incentivo a fluxo 

Respiron®, cujo objetivo é expansão pulmonar e consequentemente diminuição 

das complicações respiratórias nos PO de cirurgias torácicas e abdominais, não 

existe evidências suficientes sobre os seus benefícios18. Renault et al12, 

realizou um estudo homogêneo comparando os efeitos da espirometria de 

incentivo (EI), realizado pelo aparelho Respiron® com os exercícios de 

respiração profunda (ERP) após a RVM. Onde foi avaliada a capacidade vital 

forçada (CVF) e volume expiratório forçado de primeiro segundo (VEF1), força 
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da musculatura respiratória (FMR) e saturação de oxigênio (SatO2). E o 

resultado foi queda da CVF, VEF1 e SatO2 em comparação ao pré operatório e 

o 7º dia de PO em ambos os grupos. O que confirma outros estudos que 

mostraram que esse dispositivo não é capaz de reduzir incidência de 

complicações pulmonares como pneumonia e atelectasias19,20. 

Porém no estudo de Silva et al13, foi avaliado a eficácia do TMI fluxo 

dependente realizado com o inspirômetro de incentivo Respiron®, para o 

aumento da força muscular inspiratória. Foi observado que o GE apresentou 

ganho absoluto de 20 cmH2O, ou seja 24% na PImáx ao final do estudo e 

aumento na distância percorrida no TC6min (teste de caminhada de 6 minutos) 

se comparado com o grupo controle. Esse resultado positivo pode ser 

justificado por alguns víeis na pesquisa, como: ter sido realizado em PO tardio 

de cirurgia cardíaca, com indivíduos acima da zona crítica sem presença de 

fraqueza dos músculos inspiratórios, o número da amostra foi pequeno sendo 

composto de 14 indivíduos (7 no grupo controle e 7 no grupo experimental) e a 

carga foi graduada apenas considerando a descrição do fabricante e nenhuma 

validação externa do equipamento. 

Conclusão 

Todos os estudos analisados que utilizaram o Threshold IMT como 

instrumento para o TMI, independente do protocolo utilizado, obtiveram 

melhora clínica das variáveis estudadas, contribuindo para diminuição das 

complicações pulmonares causadas no pós-operatório de cirurgia de 

revascularização do miocárdio. No entanto, não existem grandes evidências 

científicas que comprove qual é a melhor carga, séries e vezes por dia e 

semana devem ser aplicadas, e nem os seus efeitos fisiológicos na 

musculatura inspiratória. Sendo assim se faz necessário novos estudos para 

montagem, padronização e protocolos para se realizar o TMI nessa classe de 

pacientes.  
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