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INTRODUÇÃO  
 
 O desenvolvimento de oclusão das artérias coronarianas é grave, não só por causa 
do dano ao músculo cardíaco, mas também por que há muito pouca anastomose e muito 
pouco desenvolvimento de circulação colateral (TIDY, 2002). 
 A insuficiência coronariana que predispõem a uma cirurgia de revascularização do 
miocárdio pode ter várias causas aparente como: uma trombose coronária, embolo livre, 
aterosclerose, aortite, doença do coração isquêmico, dentre outras (TIDY, 2002). 
 De acordo com o DATASUS1, 2001, as doenças cardiovasculares ocupam a 
liderança das causas de óbito e internações no Brasil, correspondendo a 32,6% dos óbitos 
com causa determinada. Sendo que as internações, pelo SUS2, relacionadas à 
revascularização do miocárdio somaram 1.465 em 2001, com aumento de 27% em relação 
aos dados de 1996.  
 Tal estabilização ou discreto acréscimo dos índices de mortalidade após cirurgia de 
revascularização do miocárdio, provavelmente se refere às mudanças do tipo de paciente 
submetido a esta cirurgia, ao longo dos anos, ou seja, uma população de maior gravidade. 
Os fatores de risco ligados ao paciente são fundamentais para se detectar os índices de 
mortalidade, as possíveis complicações e o sucesso da cirurgia. Inicialmente, o fato de 
paciente ter diabetes mellitus, insuficiência renal, doença pulmonar ou neuropsiquiátrica 
influencia na opção cirúrgica (BARBOSA, R.A.G., 2002). 
 Os principais fatores de risco ligados ao desenvolvimento da insuficiência 
coronariana são: Hipertensão, tabagismo, alto nível de colesterol sérico, obesidade, 
estresse, ansiedade, hereditariedade, falta de exercícios regulares e diabetes mellitus. 
(TIDY, 2002). 
 As expectativas de um procedimento cirúrgico bem-sucedida se fundamenta 
principalmente na idade do paciente, com os idosos apresentando maiores riscos, em 
qualquer procedimento cardíaco; quanto ao sexo, mulheres submetidas à revascularização 
do miocárdio, geralmente, têm estatísticas de mortalidade cirúrgica aumentada; quanto ao 
índice de massa corporal, observa-se que a obesidade leva à diminuição da capacidade 
residual funcional, maiores áreas de atelectasia e complacência pulmonar diminuída 
(BARBOSA, R.A.G., 2002); 
 Segundo a Organização Mundial da Saúde, reabilitação cardíaca é o somatório das 
atividades necessárias para garantir aos pacientes portadores de cardiopatia as melhores 
condições física, mental e social, de forma que eles consigam, pelo seu próprio esforço, 
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reconquistar uma posição normal na comunidade e levar uma vida ativa e produtiva. Há 
quatro décadas, quando esta definição foi estabelecida, os pacientes acometidos de infarto 
do miocárdio apresentavam grande perda da capacidade funcional, mesmo após serem 
submetidos ao tratamento daquela época, que implicava até 60 dias de repouso no leito. Por 
ocasião da alta hospitalar, os pacientes encontravam-se fisicamente mal condicionados, sem 
condições para retornar às suas atividades familiares, sociais e profissionais. (IRWIN, 
1994). 
 Os programas de reabilitação cardíaca foram desenvolvidos com o propósito de 
trazer esses pacientes de volta às suas atividades diárias habituais, com ênfase na prática do 
exercício físico, acompanhada por ações educacionais voltadas para mudanças no estilo de 
vida. Atualmente, as novas técnicas terapêuticas permitem que a maioria dos pacientes 
tenha alta hospitalar precocemente após revascularização do miocárdio. (IRWIN, 1994). 
  No período pós-operatório o fisioterapeuta tem como objetivos: a higienização 
brônquica, evitar colapso e consolidação pulmonares, ajudar o paciente a manter boa 
postura, manutenção da mobilidade de ombro, pescoço, tronco e pernas, evitar trombose 
venosa profunda tardia, restaurar a confiança do paciente, aumentar a tolerância aos 
exercícios. (IRWIN, 1994). 
 As complicações pulmonares constituem o grupo mais freqüente observado no pós-
operatório de cirurgia cardíaca. A instituição de medidas preventivas e o reconhecimento 
precoce dos potenciais de complicações pulmonares, após cirurgia ou trauma de grande 
porte, trazem como benefícios uma significativa redução da mortalidade ou morbidade 
(IRWIN, 1994). 
 Na anestesia a capacidade residual funcional pode diminuir até 30% nas primeiras 
24 horas de pós-operatório e permanecer reduzida por muitos dias. Isso está relacionado à 
disfunção diafragmática que parece estar associada com o aumento do tônus abdominal 
decorrente de um espasmo muscular reflexo e/ou a uma redução do reflexo na atividade do 
nervo frênico. A redução no volume pulmonar também diminui a complacência pulmonar, 
aumenta a resistência da via aérea provocando atelectasia. (PRYOR, 2002). 
 Uma intervenção fisioterapêutica corretamente prescrita durante o pós-operatório de 
revascularização do miocárdio proporciona numerosos benefícios para pacientes cardíacos 
devidamente selecionados, reduzindo significantemente o número de complicações nesse 
período. As Complicações pulmonares são as maiores causas de mortalidade e morbidade 
após cirurgia cardíaca. As estatísticas mostram que uma intervenção fisioterapêutica bem 
programada com base na análise dos sinais e sintomas do paciente é de grande ajuda na sua 
recuperação. (TIDY, 2002). 
 
OBJETIVOS: 
 
Geral: 

 Demonstrar a eficácia de um protocolo fisioterapêutico para pacientes 
submetidos à cirurgia cardíaca de revascularização do miocárdio. 

 
Específicos: 

 
 Estabelecer procedimentos fisioterapêuticos que visem incrementar a 

capacidade pulmonar; 
 Revisar na literatura, fatores de risco que levem a insuficiência coronariana. 



 
 
 
METODOLÓGIA 
  
 Trata-se de uma revisão bibliográfica nos bancos de dados de pesquisa 
Lilacs/ACS/AHA/SOCESP e em variados livros cuja finalidade é pesquisar sobre um 
programa de reabilitação cardíaca que proporcione ao cliente devidamente assistido, 
retornar o quanto antes e de maneira segura, à sua vida produtiva e ativa, diminuindo e/ou 
prevenindo os riscos de um novo evento cardiovascular.   
 O desenvolvimento da pesquisa foi dividido em quatro partes principais: 1º, se deu o 
levantamento de dados sobre o que significa insuficiência coronariana e quais as suas 
principais causas. 2º, os principais fatores de riscos que predispõem ao surgimento de sinais 
e sintomas cardiovasculares. 3º, as principais complicações no pós-operatório de cirurgia 
cardíaca e em 4º, a elaboração de um protocolo de tratamento fisioterapêutico para 
pacientes no pós-operatório de cirurgia de revascularização do miocárdio, com o único 
propósito de devolver qualidade de vida ao paciente. 
 
RESULTADOS/DISCUSSÃO 
 
 De acordo com CALVIN, (2002), os pacientes submetidos à cirurgia cardíaca de 
revascularização do miocárdio estão predispostos a desenvolver complicações no sistema 
pulmonar e cardiovascular, resultantes dos procedimentos do período intra-operatório, tais 
como anestesia, incisão cirúrgica e alterações hemodinâmicas. Assim, na maioria das vezes, 
os pacientes apresentam como principal complicação pulmonar a atelectasia, cursando com 
um quadro hipoxêmico e necessidade de altas FiO2. 
 Pode se observar, que um protocolo fisioterapêutico bem elaborado, tomando o 
cuidado de dividir o processo de recuperação do paciente em fases (aguda, subaguda e 
crônica) é de fundamental importância na reabilitação precoce do paciente. 
 A prescrição de exercícios no pós-operatório de cirurgia cardíaca se fundamentou 
no principio da intensidade, freqüência e duração que os exercícios eram realizados. 
 Segundo REGENGA, (2000), a intensidade preconizada era de acordo com as 
variáveis, FC, MET e VO2 máx do paciente; a freqüência era de 3 vezes por semana (no 
mínimo prescrita), com 4 horas de exercícios diários para se alcançar uma melhor função 
cardiovascular. A duração mínima gira em torno de 20 a 30 minutos (continuo ou 
intercalados). 
 A intervenção fisioterapeutica pesquisada esses pacientes baseou se na quantidade 
de METs (coeficiente metabólico), destes pacientes, na freqüência cardíaca e no consumo 
de oxigênio. A intervenção e os procedimentos pesquisados foram divididos de acordo com 
os dias de pós-operatório: 1º dia de pós-operatório (1,5 MET): Mobilização passiva para 
todas as grandes articulações, exercícios ativos de joelho, exercícios respiratórios, elevação 
de decúbito. Nesse primeiro momento os efeitos dos exercícios respiratórios visavam 
promover a aprendizagem de um padrão respiratório normal, a conscientização dos 
movimentos toraco-abdominais, o ganho de força muscular, a expansão pulmonar, o 
aumento da ventilação e da oxigenação, e a melhora da mobilidade da caixa torácica. 
 O 2º dia de pós-operatório (1,5 MET): Preconizava-se o uso de mobilização ativo-
assistida para todas as grandes articulações, exercícios ativos de tornozelos, exercícios 



respiratórios, mudanças de decúbito: deitado/sentado. No 3º e 4º dia de pós-operatório (1,5 
a 2 METs) o paciente era orientado a sentar na cama com assistência, mobilização ativa 
para todas as grandes articulações, ficar de pé ao lado da cama com assistência, sentar-se na 
cada por 15 a 20 minutos por pelo menos 3 vezes ao dia. No 5º dia de pós-operatório (1,5 a 
3 METs), realizar deambulação com monitorização contínua do fisioterapeuta.  
 É muito importante, a monitorização dos sinais vitais do pacientes em todos os 
estágios do desenvolvimento do processo de reabilitação da fase hospitalar, onde qualquer 
variação brusca nesses parâmetros, a completa suspensão dos exercícios é suspensa 
imediatamente. 
 Através da revisão da literatura, este estudo sugere que a elaboração de um 
protocolo de atenção fisioterapêutica, tendo em vista os benefícios de uma intervenção 
precoce, na fase aguda em pacientes submetidos à cirurgia de revascularização do 
miocárdio, e direcionada à prevenção dos efeitos deletérios do repouso prolongado no leito 
e ao tratamento das complicações decorrentes dessa cirurgia, através do recondicionamento 
físico devidamente programado e monitorizado, com os objetivos de melhorar a capacidade 
funcional, a função psicossocial, diminuir a morbidade e a mortalidade, modificar os 
fatores de risco cardiovasculares e educar o paciente é de fundamental importância no 
retorno dos pacientes às atividades de vida diárias mais precocemente. 
 
CONCLUSÃO 
 
 Não há dúvidas de que um protocolo fisioterapêutico bem elaborado, voltado para 
as funções cardiovasculares e atentos para possíveis modificações de freqüência cardíaca, 
saturação de oxigênio, coeficiente metabólico e traçados eletrocardiograficos é de grande 
valai para pacientes em pos operatório de cirurgia cardíaca de revascularização do 
miocárdio.  
 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 BARBOSA, R.A.G.; CARMONA, M.J.C. Avaliação da função pulmonar em 
pacientes submetidos à cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea. Revista 
Brasileira de Anestesiologia. Campinas, v. 52, n. 6, nov./dez. 2002. 

 IRWIN, S; TECKLIN, J. S. Fisioterapia Cardiopulmonar. 2° Edição. São 
Paulo. Ed. Manole 1994. 

 PRYOR, J. A. e WEBBER, B. A.. Fisioterapia para problemas respiratórios 
e cardíacos. Ed. Guanabara Koogan. 2ª edição. Rio de Janeiro. 2002. 

 REGENGA, M. de M. Fisioterapia em cardiologia da UTI à reabilitação. São 
Paulo. Ed. Rocca. 2000.  

 SAAD. A.B; ZAMBOM.L Variáveis clínicas de risco pré-operatório. Estudo 
realizado na Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Ciências 
Médicas, Serviço de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Hospital das Clínicas. 
Campinas-SP 

 THOMSON, A; Fisioterapia de TIDY. 12º ed, Santos, 2002. 
 
 
 



 
E-mail Relator: marcosmss19@yahoo.com.br 


