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RESUMO 

 
ARAÚJO FILHO, Amaro Afrânio. Impacto do uso da ventilação mecânica não invasiva 

profilática na funcionalidade de pacientes no pós-operatório cardíaco: um ensaio clínico. 

2017. 61f. Tese (Doutorado em Ciências da Saúde) – Programa de Pós-graduação em Ciências 

da Saúde, Universidade Federal de Sergipe, Aracaju, 2017.  

 

Introdução: A cirurgia cardíaca está atrelada a alguns fatores que contribuem para o 

desenvolvimento de complicações pulmonares e instalação de comorbidades pós-operatórias. 

A Ventilação Não Invasiva (VNI) é um recurso terapêutico utilizado na melhora da 

funcionalidade deste tipo de paciente. Objetivo: Avaliar a capacidade funcional de pacientes 

no pós-operatório de revascularização do miocárdio e de troca valvar cardíaca submetidos à 

ventilação não invasiva profilática. Método: Ensaio clínico controlado, randomizado, 

desenvolvido em dois grupos de cirurgias cardíacas: Revascularização (RM) e Troca Valvar 

(TV), em indivíduos de ambos os sexos, com idade de 20 a 70 anos. No grupo dos 

revascularizados, a amostra foi composta por 40 pacientes, alocados em Grupo Experimental 

(GE) com 21 pacientes e Grupo Controle (GC) com 19 pacientes. Já o grupo submetido à troca 

valvar foi composto por 50 pacientes, sendo 25 no GE e 25 no GC. No momento da internação 

hospitalar o paciente foi submetido a uma avaliação pré-operatória, que constava da sua 

identificação, sinais vitais, diagnóstico clínico, tipo de cirurgia, antecedentes pessoais, 

medicamentos e fração de ejeção e Medida de Independência Funcional (MIF). Após 

procedimento cirúrgico, os pacientes foram encaminhados à Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI) e submetidos ao tratamento fisioterapêutico padrão, sendo acrescido ao GE o uso da VNI, 

no modo CPAP, por 3 aplicações dentro das primeiras 26h pós extubação, com pressão positiva 

de 10 cmH2O, duração de tratamento de 1h cada aplicação. Foi realizada reavaliação no 3º e 

5ºDPO através da MIF e no 7ºDPO/Alta além da MIF, foram aplicados o teste de caminhada 

de 6 minutos (TC6) e o teste de velocidade de marcha (T10), realizado o monitoramento dos 

tempos de cirurgia, de circulação extra-corpórea, de UTI e de internação hospitalar, além da 

fração de ejeção pós-operatória de ambos os grupos. Resultados: Avaliando os pacientes 

revascularizados, a variável TC6 apresentou diferença entre os grupos, o GC = 207,05 ± 68,8 

metros e o GE = 284,73 ± 94,8 metros (p= 0,006). A variável T10 também apresentou diferença, 

o GC = 0,68 ± 0,22 m/s e o GE = 1,08 ± 0,39 m/s (p<0,0001). A MIF total na alta hospitalar 

GE 117,19 ± 11,04 e do GC 82,52 ± 13,26 (p=0,01). Não houve diferença estatística nos tempos 

de UTI e de internamento hospitalar entre os grupos. Os pacientes de troca valvar, na análise 

do TC6, o GC = 264,34 ± 76 metros e o GE = 334,07 ± 71 metros (p=0,002). Já a análise do 

T10, MIF e dos tempos de UTI e de internamento hospitalar, não apresentaram diferenças 

estatísticas entre os grupos. Conclusão: A VNI como recurso terapêutico se mostrou eficaz, 

sugerindo melhora da funcionalidade dos pacientes no pós-operatório de RM e TV, porém não 

influenciou no tempo de internação na UTI, nem no tempo geral de hospitalização dos pacientes 

cardiopatas estudados. Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos RBR – 8bxdd3. 

Descritores: Cirurgia torácica. Pressão positiva contínua nas vias aéreas. Teste de esforço. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

ARAÚJO FILHO, Amaro Afrânio. Impact of non-invasive prophylactic mechanical 

ventilation on functionality in patients after cardiac surgery: a clinical trial. 2017. 61f. Tese. 

Graduate Program and Health Sciences of the Federal University of Sergipe, Aracaju, 2017.  

Introduction: During cardiac surgery several factors contribute to the development of 

pulmonary complications and the installation of postoperative comorbidities. Non-invasive 

Ventilation (NIV) is being used as promising therapeutic instrument to improve the 

functionality in this cases. Objective: To evaluate the functional capacity of patients in the 

postoperative period of myocardial revascularization and heart valve replacement submitted to 

non-invasive prophylactic ventilation. Method: Randomized controlled clinical trial developed 

in four groups of patients submitted to two cardiac surgeries: Revascularization and Valve 

Replacement. It was enrolled patients of both genders, aged 20 to 70 years. In the revascularized 

group, the sample consisted of 40 patients, assigned to the Experimental Group (GE) with 21 

patients and Control Group (CG) with 19 patients. The group undergoing valve replacement 

was composed of 50 patients, 25 in the GE and 25 in the CG. At the time of hospital admission, 

the patient underwent a preoperative evaluation, which included patient identification, vital 

signs, clinical diagnosis, type of surgery, personal history, medication and ejection fraction and 

Functional Independence Measure (MIF). After the surgical procedure, the patients were 

referred to the Intensive Care Unit (ICU) and submitted to the standard physiotherapeutic 

treatment. Patients enrolled in experimental groups, also used NIV in the CPAP mode, 3 times 

within the first 26 hours after extubation, with positive pressure of 10 cmH2O and treatment 

duration of 1h each application. A functional reevaluation was made on the 3rd and 5th 

postoperative day (POD) and in the 7th POD/ discharge hospital day, besides the functional 

evaluation, the 6-minute walk test (6MWT) and gait velocity test (T10) was performed. It was 

also monitored the length of surgery, extracorporeal circulation, ICU and hospital stay, in 

addition to the postoperative ejection fraction of both groups. Results: In the group of 

revascularized patients, the TC6 analysis presented a difference between groups, where the GC 

207.05 ± 68.8 meters and the GE 284.73 ± 94.8 meters (p = 0.006). The variable T10 also 

presented difference, where the GC 0.68 ± 0.22 m / s and the GE 1.08 ± 0.39 m / s (p <0.0001). 

The total MIF at hospital discharge was 117.19 ± 11.04 and the GC was 82.52 ± 13.26 (p = 

0.01). There was no difference in ICU and hospital admission times between groups. The heart 

valve replacement patients groups, the 6MWT analysis also showed a significance diference 

between groups, the GC 264.34 ± 76 meters and the GE 334.07 ± 71 meters (p = 0.002). On the 

other hand, the analysis of T10, MIF and ICU and hospital admission times did not present 

differences between the groups. Conclusion: NIV as a therapeutic resource proved to be 

effective, suggesting an improvement in the functionality of the patients studied in the 

postoperative period of cardiac surgery, however, it did not influence the length of ICU stay or 

the general time of hospitalization of the patients with cardiopathy. Brazilian Registry of 

Clinical Trials RBR - 8bxdd3. 

Keywords: Thoracic surgery. Continuous positive airway pressure. Stress test. 

 

 



 
 

LISTA DE TABELAS  

 

TABELA 1 Caracterização dos pacientes dos grupos experimental e controle 

submetidos à revascularização................................................................34 

 

TABELA 2  Caracterização dos pacientes dos grupos experimental e controle 

submetidos à troca valvar .......................................................................35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

FIGURA 1 Fluxograma de apresentação do protocolo de intervenção e momentos de 

coleta das variáveis .....................................................................................28 

 

FIGURA 2 Algoritmo de distribuição de pacientes do grupo revascularização do 

miocárdio.....................................................................................................32 

 

FIGURA 3 Algoritmo de distribuição de pacientes do grupo troca valvar cardíaca.......33  

FIGURA 4 Representação gráfica dos valores médios, em metros, da distância 

percorrida no teste de caminhada de seis minutos (DTC6) dos pacientes 

revascularizados, nos Grupos Experimental (GE) e Controle (GC) no 7° 

DPO ou alta..................................................................................................35 

 

FIGURA 5 Representação gráfica dos valores médios, em metros, da distância 

percorrida no teste de caminhada de seis minutos (DTC6) dos pacientes 

submetidos à troca valvar, nos Grupos Experimental (GE) e Controle (GC) 

no 7° DPO ou alta.........................................................................................36 

 

FIGURA 6 Representação gráfica da velocidade média, em metros por segundo, obtida 

através do teste velocidade de marcha em 10 metros (T10) dos pacientes 

revascularizados. Comparação do Grupo Experimental (GE) com o Grupo 

Controle (GC) no 7° DPO ou alta.................................................................37 

 

FIGURA 7 Representação gráfica da velocidade média, em metros por segundo, obtida 

através do teste velocidade de marcha em 10 metros (T10) dos pacientes 

submetidos à troca valvar cardíaca. Comparação do Grupo Experimental 

(GE) com o Grupo Controle (GC) no 7° DPO ou alta..................................37 

 

FIGURA 8 Representação gráfica dos valores médios da Medida de Independência 

Funcional (MIF) total dos pacientes submetidos à revascularização do 

miocárdio, nos momentos pré-operatório, 3º DPO, 5º DPO e no 7° DPO ou 

alta hospitalar. Comparação do Grupo Experimental (GE) com o Grupo 

Controle (GC)..............................................................................................38 

 

FIGURA 9. Representação gráfica dos valores médios da Medida de Independência 

Funcional (MIF) total dos pacientes submetidos à troca valvar cardíaca, nos 

momentos pré-operatório, 3º DPO, 5º DPO e no 7° DPO ou alta hospitalar. 

Comparação do Grupo Experimental (GE) com o Grupo Controle (GC)...39 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................... 10 

2 REVISÃO DA LITERATURA ...................................................................... 13 

2.1 Cirurgia Cardíaca e Complicações Pós-Operatórias ................................... 13 

2.2 Reabilitação Cardiovascular (RCV) ............................................................. 17 

2.3 Ventilação Não Invasiva ................................................................................ 20 

3 OBJETIVOS ................................................................................................... 25 

3.1 Geral................................................................................................................. 25 

3.2 Específicos........................................................................................................ 25 

4 CASUÍSTICA E MÉTODOS ........................................................................ 26 

4.1 Delineamento do Estudo ................................................................................. 26 

4.2 Aspectos Éticos ................................................................................................ 26 

4.3 Técnica de Amostragem ................................................................................. 27 

4.4 Intervenção....................................................................................................... 27 

4.5 Instrumentos de Avaliação ............................................................................. 29 

4.5.1 Teste de Caminhada de seis minutos (TC6) ..................................................... 29 

4.5.2 Teste de Velocidade de Marcha (T10) .............................................................. 29 

4.5.3 Medida de Independência Funcional (MIF) ..................................................... 30 

4.6 Análise Estatística ........................................................................................... 31 

5 RESULTADOS ............................................................................................... 32 

6 DISCUSSÃO ................................................................................................... 40 

7 CONCLUSÃO ................................................................................................ 45 

 REFERÊNCIAS ............................................................................................. 46 

 APÊNDICE A................................................................................................... 52 

 APÊNDICE B.................................................................................................. 54 

 APÊNDICE C.................................................................................................. 55 

 ANEXO A........................................................................................................ 56 

 ANEXO B........................................................................................................ 57 

 ANEXO C....................................................................................................... 58 

 

 



10 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As doenças cardiovasculares representam hoje as principais causas de mortalidade 

e hospitalização no mundo ocidental. O principal mecanismo patogênico da doença arterial 

coronariana é a obstrução do lúmen arterial por placa aterosclerótica, sendo a principal 

manifestação clínica a angina pectoris. A revascularização cirúrgica do miocárdio, está indicada 

para aqueles pacientes nos quais o tratamento clínico não consegue controlar a angina ou para 

aqueles que possuem um elevado grau de obstrução das artérias coronárias. Outra patologia 

cardiovascular que representa uma parcela significativa de internação hospitalar no Brasil é a 

doença valvar, neste caso, a utilização de procedimentos terapêuticos invasivos para correção 

das lesões valvares provocadas por doenças estruturais do coração é muitas vezes a única opção 

capaz de restaurar a função dessas valvas (BALADY et al., 2007; BONOW et al., 2008; 

GUIMARÃES; AVEZUM; PIEGAS, 2006; MANSUR; FAVARATO, 2012) 

As cirurgias cardíacas levam o indivíduo a uma série de complicações clínicas e 

funcionais, atreladas a alguns fatores como anestesia geral, esternotomia, manipulação torácica 

e circulação extracorpórea. As cirurgias de revascularização do miocárdio e de troca valvar 

cardíaca representam bem esta situação. Estes procedimentos representam a maior população 

de pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, e geralmente causam complicações pulmonares e 

imobilismo, que por sua vez, contribuem diretamente para o aumento da morbidade e 

mortalidade e do tempo de hospitalização (LANDONI; ZANGRILLO; CABRINI, 2012; 

OLPER; CORBETTA; CABRINI, 2013). 

A redução dos volumes e capacidades pulmonares em pacientes submetidos a 

cirurgias cardíacas pode levar à formação de atelectasias, com alterações da relação ventilação-

perfusão (V/Q), com aumento da pressão parcial de gás carbônico no sangue arterial (PaCO2) 

e redução da pressão parcial de oxigênio no sangue arterial (PaO2). Em virtude disso, os 

pacientes apresentam alterações significativas da função pulmonar e da mecânica ventilatória, 

além de apresentarem uma tosse ineficaz, comprometendo a complacência do sistema 

respiratório, podendo evoluir para insuficiência respiratória aguda (IRpA) (MAZULLO 

FILHO; BONFIM; AQUIM, 2010; MORSCH; LEGUISAMO; CAMARGO, 2009; URELL et 

al., 2016). Ademais, o procedimento cirúrgico cardíaco, por promover inatividade física pós-

operatória, causa uma perda de força muscular e descondicionamento físico devido ao maior 

tempo de repouso ao leito (MORAIS et al., 2010). 
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Diante do exposto, a reabilitação cardíaca emerge como um importante recurso no 

tratamento desses pacientes, sendo considerada um tratamento seguro e eficaz, capaz de 

diminuir a mortalidade total e de origem cardíaca, além de reduzir o número de complicações 

cardiovasculares pós-operatórias, minimizando também as reinternações hospitalares, 

melhorando os sintomas e a qualidade de vida dos cardiopatas, além de diminuir custos de 

hospitalização. (CAVENAGHI et al., 2011; HERDY et al., 2014; MORAIS et al., 2010; 

OLIVEIRA ; SILVA ; TURQUETTO, 2009). 

O programa de reabilitação cardíaca se apresenta como uma abordagem 

multidisciplinar estando a fisioterapia inserida nesta equipe. A fisioterapia atua tanto na 

prevenção, quanto no tratamento das complicações, através de técnicas e procedimentos 

terapêuticos que visam a restabelecer um padrão respiratório funcional e a independência física 

do paciente, seja em nível hospitalar ou ambulatorial. Para determinado fim, dispõe das mais 

variadas condutas e procedimentos que favorecem a melhora tanto em nível cardiorrespiratório 

quanto musculoesquelético, promovendo melhor prognóstico funcional e de qualidade de vida, 

além da redução de comorbidades associadas (ARCÊNCIO et al., 2008; CAVENAGHI et al., 

2011).  

Entre os recursos terapêuticos utilizados pela fisioterapia, a ventilação não invasiva 

(VNI) tem sido utilizada principalmente no tratamento da insuficiência respiratória. Sendo 

descrita como uma técnica de ventilação que gera um fluxo de ar nas vias aéreas através de 

máscaras, as quais funcionam como interface paciente-ventilador, em substituição às próteses 

endotraqueais, favorecendo a melhora da função pulmonar. A VNI tem sido utilizada: no 

auxílio à terapêutica do desmame; para a manutenção da ventilação espontânea; para a 

diminuição do trabalho ventilatório e do índice de dispnéia; promover o aumento do volume 

residual e o recrutamento alveolar; prevenir o surgimento de atelectasias; e para manter 

adequada troca gasosa (BELLANI et al., 2017; CAVENAGHI et al., 2011; LANDONI; 

ZANGRILLO; CABRINI, 2012; RAHAL; GARRIDO; CRUZ, 2005; STEFAN et al., 2017; 

ZARBOCK et al., 2009). Como benefício hemodinâmico a VNI é capaz de reduzir a pré-carga 

por reduzir o retorno venoso, diminuir a pós-carga do ventrículo esquerdo por reduzir sua 

pressão transmural, aumentando o débito cardíaco, o que leva à melhora do desempenho do 

coração como uma bomba, melhorando o suprimento sanguíneo de todo organismo, inclusive 

da musculatura periférica (BUNDCHEN et al., 2014; CABRINI; ZANGRILLO, LANDONI, 

2015; LANDONI; ZANGRILO; CABRINI, 2012; MAZULLO FILHO; BONFIM; AQUIM, 

2010). 
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A literatura preconiza o uso da VNI no tratamento da insuficiência respiratória 

quando do pós-operatório de cirurgia cardíaca, entretanto, existe uma carência na literatura 

sobre o uso preventivo da VNI neste tipo de paciente, sobretudo quando se refere à repercussão 

desta terapêutica na tolerância ao exercício e funcionalidade, influenciando na capacidade de 

deambulação, uma vez que a perda de condicionamento físico é característica marcante na 

insuficiência cardíaca. A VNI sendo implementada como conduta padrão na fase 1 do processo 

de reabilitação cardíaca, trazendo seus efeitos benéficos comprovados como a melhora da 

oxigenação e dos volumes e capacidades pulmonares, além da melhora na contratilidade 

cardíaca, poderá trazer uma influência positiva na aptidão cardiorrespiratória e resposta 

funcional dos pacientes cardiopatas. 

Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo avaliar a capacidade de 

deambulação, a funcionalidade e o tempo de internação na unidade de terapia intensiva e 

hospitalar de pacientes no pós-operatório de revascularização do miocárdio e de troca valvar 

cardíaca submetidos à ventilação não invasiva profilática. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Cirurgia Cardíaca e Complicações Pós-Operatórias 

 

As doenças cardiovasculares são atualmente as principais causas de mortalidade e 

hospitalização no mundo ocidental, e deverá aumentar a incapacidade ajustada para anos de 

vida de 85 milhões de pacientes para 150 milhões no mundo todo até 2020, levando a uma 

notável queda da produtividade global segundo a Organização Mundial de Saúde. No Brasil, 

em 2012 segundo dados do Datasus, as doenças cardiovasculares foram a primeira causa de 

óbito (20% a 30%), a terceira de internação (10,2%) e a de maior custo para o Ministério da 

Saúde representando 19,5% do custo total (MANSUR; FAVARATO, 2012). Tabagismo, 

dislipidemia, sedentarismo, hipertensão arterial, obesidade e diabetes são os principais fatores 

de risco que contribuem para o aumento da incidência da doença coronariana (GUIMARÃES; 

AVEZUM; PIEGAS, 2006; MANSUR; FAVARATO, 2012; SIMÃO et al., 2013). 

O principal mecanismo patogênico da doença arterial coronariana é a obstrução do 

lúmen arterial por placa aterosclerótica, o que ocorre aproximadamente em 90% dos casos. 

Outras causas menos frequentes são anormalidades congênitas das artérias coronárias e arterite 

coronariana associada à vasculite e pós-radiação. A principal manifestação clínica da doença 

coronariana é a angina pectoris, decorrente da isquemia miocárdica, consequência de um 

desequilíbrio entre a oferta e o consumo de oxigênio miocárdico (CAVENAGHI et al., 2011; 

LEVINE et al, 2012; PEGO-FERNANDES; GAIOTTO; GUIMARÃES-FERNANDES, 2008). 

A terapêutica da doença coronariana pode ser dividida em duas modalidades: 1) 

medicamentosa isoladamente, através do controle do duplo-produto objetivando diminuir a 

demanda de oxigênio pelo músculo cardíaco e aumentar a oferta do mesmo, utilizando-se 

betabloqueadores, bloqueadores dos canais de cálcio, nitratos e inibidores da enzima de 

conversão da angiotensina ou bloqueadores dos receptores de angiotensina, além de drogas 

antiplaquetárias; e 2) medicamentosa associada à revascularização, seja por angioplastia com 

balão isoladamente ou associada ao implante de stent (convencional ou embebido em drogas) 

ou à cirurgia de revascularização do miocárdio, utilizando-se enxertos arteriais, venosos ou 

ambos (BALADY et al., 2007; BONOW et al., 2008).  

A revascularização cirúrgica do miocárdio, sumariamente, está indicada para 

aqueles pacientes nos quais o tratamento clínico não consegue controlar a angina pectoris ou 
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para aqueles que possuem um elevado grau de obstrução das artérias coronárias levando ao 

risco de vida. Geralmente são pacientes que apresentam lesões coronarianas difusas, com 

acometimento de mais de um território coronariano e com envolvimento de artérias vitais, como 

o tronco da coronária esquerda e o ramo descendente anterior. Os resultados da revascularização 

cirúrgica do miocárdio são bem conhecidos e, indubitavelmente, melhoram a qualidade e a 

expectativa de vida dos pacientes. O bom resultado depende não apenas da indicação adequada, 

mas também dos enxertos empregados. O uso de, pelo menos, uma artéria torácica interna 

mostra grande impacto na sobrevida dos pacientes submetidos à revascularização do miocárdio. 

São dois os tipos de condutos empregados para a revascularização do miocárdio: condutos 

venosos e condutos arteriais. O conduto venoso mais utilizado é a veia safena magna, que apesar 

de ser de fácil utilização, apresenta degeneração progressiva ao longo do seguimento pós-

operatório sendo que, ao final de 10 anos, apenas 30% das pontes estão pérvias. Os condutos 

arteriais, em especial as artérias torácicas internas, apresentam maior durabilidade, atingindo 

perviabilidade média de 90% em 15 anos (BALADY et al., 2007; BOTEGA et al., 2010; 

LEVINE et al., 2012).  

A cirurgia de revascularização miocárdica tem como objetivo a correção da 

isquemia miocárdica consequente à obstrução das artérias coronárias, procurando-se o alívio 

dos sintomas, a melhora da qualidade de vida, o retorno do paciente à função laboral, bem como 

o aumento da expectativa de vida (BOTEGA et al., 2010; CABRINI et al., 2013; PEGO-

FERNANDES; GAIOTTO; GUIMARÃES-FERNANDES, 2008). 

Outra patologia cardiovascular que representa uma parcela significativa de 

internação hospitalar no Brasil é a doença valvar. Diferentemente de países mais desenvolvidos, 

a febre reumática é a principal etiologia das valvopatias no território brasileiro, responsável por 

até 70% dos casos (MANSUR; FAVARATO, 2012). Os dados brasileiros sobre febre reumática 

são obtidos por meio de pesquisa feita no sistema Datasus, que se referem basicamente ao 

número de internações hospitalares e de intervenções valvares, subestimando o número real de 

casos de febre reumática, uma vez que não inclui os pacientes diagnosticados 

ambulatorialmente e que não necessitaram de internação (BONOW et al., 2008; MANSUR; 

FAVARATO, 2012; SIMÃO et al., 2013).  

A valvopatia mitral reumática mais comum é a dupla disfunção não balanceada 

(insuficiência e estenose em diferentes estágios de evolução) manifestada entre a 2ª e a 5ª 

décadas de vida. Caracteristicamente, a Insuficiência Mitral corresponde à lesão aguda, 

enquanto a estenose, às lesões crônicas; entretanto, é possível que pacientes apresentem graus 

variados de estenose e insuficiência mitral. O Prolapso da Valva Mitral, no Brasil, é a segunda 
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causa de insuficiência mitral, cuja evolução é dependente da intensidade do prolapso e tem 

idade média de apresentação em torno de 50 anos (MANSUR; FAVARATO, 2012). A 

valvopatia aórtica tem apresentação bimodal, e nos indivíduos jovens destacam-se a etiologia 

reumática e a doença congênita bicúspide, enquanto nos idosos prevalece a doença aórtica senil 

calcífica, que está associada aos fatores de risco tradicionais para aterosclerose (dislipidemia, 

tabagismo e hipertensão arterial) (BONOW et al., 2008; FLACK et al., 1999; SUMMERS et 

al., 1998). 

Alguns dados epidemiológicos emergentes vêm mudando a forma de apresentação 

de pacientes com doenças valvares. A população geriátrica, cada vez mais frequente nas 

unidades de internação e consultórios, apresenta índices elevados de calcificação e disfunção 

valvar. Em geral, os idosos realizam poucas atividades físicas ou são sedentários, sendo comuns 

achados sugestivos de lesões valvares importantes em indivíduos assintomáticos ou 

oligossintomáticos, frequentemente com Estenose Aórtica. Atualmente, há aumento do número 

de pacientes portadores de miocardiopatias (isquêmica, hipertensiva, alcoólica, por drogas etc.) 

nos quais há insuficiência mitral secundária, mas não menos importante. Também há aumento 

de pacientes portadores de valvopatias com comorbidades graves, com limitação para avaliação 

e indicação de tratamento intervencionista, como os portadores de neoplasia em radioterapia 

e/ou quimioterapia, entre outros (BALADY et al., 2007; FERREIRA et al., 2012; LANDONI; 

ZANGRILLO; CABRINI, 2012; SIMÃO et al., 2013). 

A utilização de procedimentos terapêuticos invasivos para correção das lesões 

valvares provocadas por doenças estruturais do coração é muitas vezes a única opção capaz de 

restaurar a função dessas valvas, propiciando o remodelamento reverso das cavidades cardíacas, 

a recuperação da função ventricular e a remissão dos sintomas. O restabelecimento da função 

valvar é realizado por técnicas reconstrutivas denominadas plástica valvar ou, na 

impossibilidade dessa, por meio da substituição da valva lesada por substitutos valvares 

(próteses mecânicas ou biológicas), ou ainda se utilizando homoenxertos heterólogos ou 

enxertos autólogos (BONOW et al., 2008). 

Apesar das significativas melhorias nos procedimentos cirúrgicos, a disfunção 

respiratória continua sendo um grande problema após a cirurgia, especialmente quando os 

procedimentos envolvem o tórax ou a parte superior do abdômen, comprometendo assim a 

cavidade torácica, o diafragma e os músculos torácicos e abdominais. A etiologia da disfunção 

pulmonar após uma cirurgia cardíaca de coração aberto, resulta da associação multifatorial entre 

a anestesia, o trauma cirúrgico, a circulação extracorpórea, parada cardíaca, tempo de cirurgia, 

tempo de ventilação mecânica e dor, causando, portanto, diminuição da capacidade residual 



16 

 

funcional, aumento do shunt intrapulmonar e aumento da diferença alvéolo-arterial de oxigênio 

(ARCÊNCIO et al., 2008; LANDONI; ZANGRILLO; CABRINI, 2012). 

Pacientes submetidos à cirurgia cardíaca desenvolvem, em sua maioria, disfunção 

pulmonar pós-operatória com redução importante dos volumes e capacidades pulmonares, 

prejuízos na mecânica respiratória, diminuição da 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 da capacidade de difusão. 

Atelectasia, hipoxemia, pneumonia e derrame pleural encontram-se entre as principais 

complicações pulmonares no pós-operatório, porém, outras complicações como tosse seca ou 

produtiva, dispnéia, broncoespasmo, hipercapnia, pneumotórax, insuficiência respiratória e 

consequente necessidade de reintubação também são observadas (FERREIRA et al., 2012; 

MORAIS et al., 2010; RENAULT; COSTA-VAL; ROSSETTI, 2008). 

As atelectasias promovem redução das trocas gasosas e a diminuição dos volumes 

pulmonares, reduzindo a capacidade residual funcional e a complacência pulmonar. São 

consideradas clinicamente relevantes quando progridem em extensão ou são persistentes, 

associadas a hipoxemia, aumento do trabalho respiratório ou outro sinal de esforço. Tosse fraca, 

redução da mobilidade e fadiga muscular, associados à mudança do padrão respiratório 

fisiológico, diafragmático, para uma respiração mais superficial e predominantemente torácica, 

são responsáveis pela diminuição da expansibilidade dos lobos pulmonares inferiores. Prejuízos 

na expansão pulmonar podem culminar na perpetuação ou agravamento do quadro, favorecendo 

o desenvolvimento de processos pneumônicos. As infecções pulmonares, cuja prevalência gira 

entre 3,5% e 10%, também contribuem para a morbidade relacionada à cirurgia cardíaca 

(CABRINI; ZANGRILLO; LANDONI, 2015; CANET; GALLART, 2014; MAZULLO 

FILHO; BONFIM; AQUIM, 2010; ZARBOCK et al., 2009).  

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-operatórias. Em suma, o procedimento 

cirúrgico leva a alterações em todo o organismo, reduzindo a capacidade cardiorrespiratória, 

que também é influenciada negativamente pela inatividade física pós-operatória, devido ao 

maior tempo de repouso ao leito, e consequente perda de força muscular e descondicionamento 

físico (BUNDCHEN et al., 2014; ESQUINAS et al., 2015) 
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2.2 Reabilitação Cardiovascular (RCV) 

 

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, 

reconquistar uma posição normal na comunidade e levar uma vida ativa e produtiva. Os pilares 

da reabilitação cardiovascular e da prevenção secundária são: mudanças no estilo de vida com 

ênfase na atividade física programada, adoção de hábitos alimentares saudáveis, remoção do 

tabagismo e do uso de drogas em geral, além de estratégias para modular o estresse. Um 

programa de reabilitação cardiovascular deve ter como objetivo não só melhorar o estado 

fisiológico, mas também o psicológico do paciente cardíaco, baseando-se em uma intervenção 

multidisciplinar (programa de exercício, educação, avaliação médica, avaliação nutricional, 

avaliação fisioterápica, entre outras). A formação da equipe multidisciplinar requer as seguintes 

competências: conhecimento básico nas áreas cardiovascular, pulmonar e musculoesquelética, 

interpretação do eletrocardiograma, manejo de emergências médicas e conhecimentos em teoria 

e prática do exercício físico (HERDY et al. 2014; LEVINE et al. 2012; RENAULT; COSTA-

VAL; ROSSETTI, 2008). 

A RCV é segura e eficaz, diminui a mortalidade total e de origem cardíaca, além 

do número de eventos cardiovasculares, diminui também as internações hospitalares, melhora 

os sintomas e a qualidade de vida, além de ser custo-efetiva. Ela é recomendada em todos os 

guias de prática clínica, porém, sua implantação e adesão é baixa. Devem-se garantir os recursos 

humanos e materiais para desenvolver estes programas de forma padronizada, acessível e 

universal. A atitude e a colaboração dos médicos na fase de hospitalização, torna-se elemento 

chave para o encaminhamento e sucesso dos programas. Uma atitude favorável para a 

reabilitação facilitará a alteração de rotina de um maior número de pacientes (BOTEGA et al., 

2010; LEVINE et al., 2012).  

A falta de exercício físico e os maus hábitos alimentares estão criando uma 

mudança do perfil cardiovascular da população, o que implica numa aparição mais precoce das 

manifestações clínicas da doença cardiovascular e aumento da prevalência dos fatores de risco, 

como sedentarismo e sobrepeso. Estas circunstâncias acarretam grave problema de saúde 

pública, o qual deve ser corrigido com medidas de educação dirigidas a toda a população, 

fomentando predominantemente os programas de prevenção primária. Sendo assim, os 

governos, por meio de suas políticas de saúde, devem envolver-se mais, promovendo e 

realizando ações de real impacto na sociedade. A reabilitação cardíaca não pode ser considerada 
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como uma terapia isolada, mas sim ser integrada ao tratamento global da cardiopatia e ser parte 

ativa da Prevenção Primária e Secundária (BALADY et al., 2007; HERDY et al. 2014). 

Os pacientes elegíveis para reabilitação cardiovascular em um contexto de 

prevenção secundária são aqueles que apresentaram pelo menos um dos seguintes quadros 

cardiovasculares no último ano: infarto agudo do miocárdio / Síndrome coronariana aguda; 

cirurgia de revascularização miocárdica; angioplastia coronária; angina estável; reparação ou 

troca valvular; transplante cardíaco ou cardiopulmonar; insuficiência cardíaca crônica; doença 

vascular periférica; doença coronária assintomática e pacientes com alto risco de doença 

cardiovascular (BALADY et al., 2007; LA ROVERE et al., 2013). 

Os resultados de estudos sistemáticos indicam que o exercício regular em pacientes 

com insuficiência cardíaca é seguro e se associa a um aumento de 16% do consumo de oxigênio 

pico. Em relação aos mecanismos hemodinâmicos centrais, os pacientes que ingressam na 

reabilitação apresentam incremento no débito cardíaco pico e frequência cardíaca máxima. O 

treinamento físico induz a uma série de adaptações nos músculos esqueléticos, que inclui 

aumento da massa muscular, aumento do conteúdo de mitocôndrias, incremento da atividade 

das enzimas oxidativas, maior extração de oxigênio do sangue e mudança na distribuição do 

tipo de fibras (MCCONNELL et al., 2003). As respostas inflamatórias e imunológicas 

desempenham um papel central no desenvolvimento e na progressão da doença cardíaca: níveis 

circulantes aumentados de algumas citoquinas têm sido detectados nestes pacientes. O exercício 

afeta beneficamente tais marcadores inflamatórios, melhorando a tolerância à atividade física e 

atenuando o processo inflamatório. Assim, produz-se uma liberação de fatores de relaxamento 

derivados do endotélio, cujo principal representante é o óxido nítrico, que permite maior 

vasodilatação (ADAMOPOULOS et al., 2002; LEVINE et al., 2012).  

Os pacientes cardiopatas também apresentam múltiplas alterações na função 

respiratória, que pode ocorrer como resultado da força muscular diminuída, sendo esta 

secundária à inatividade, o que causa aumento do trabalho ventilatório, tanto em repouso quanto 

durante o exercício. Sendo assim, o treinamento dos músculos respiratórios torna-se 

fundamental, uma vez que o processo de fortalecimento e melhora da resistência destes 

músculos, contribuem para aumentar a tolerância ao exercício (MCCONNELL et al., 2003; 

THOMPSON et al., 2007). Investigações demonstram a importância da atividade física precoce 

e progressiva dentro do desenvolvimento de um programa de reabilitação cardiovascular. O 

programa consiste de 3 a 4 fases, segundo as diferentes escolas. A prescrição do exercício 

sempre deve ser considerada individualmente de acordo com cada etapa e levando em conta as 
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limitações individuais ou comorbidades (ortopédicas, neurológicas, respiratórias, nefrológicas, 

entre outras) (HERDY et al., 2014). 

Durante a Fase 1, ou seja, nos hospitais, temos a oportunidade de ver o paciente em 

um momento muito receptivo. Na maioria dos casos, as pessoas estão muito vulneráveis e 

contemplativas a novas propostas para a mudança do estilo de vida. Além dos exercícios, que 

se realizam sempre em baixa intensidade com o objetivo da movimentação precoce, também 

temos a oportunidade de trabalhar na educação, repassar informação sobre a doença e sobre a 

importância de controlar os fatores de risco. Os exercícios podem ser iniciados imediatamente 

depois da estabilização da doença (BALADY et al., 2007; HERDY et al., 2014; THOMPSON 

et al., 2007).  

O tratamento fisioterapêutico na fase hospitalar baseia-se em exercícios 

metabólicos de extremidades, para melhorar a circulação sanguínea, exercícios respiratórios 

para melhorar volumes e capacidades pulmonares, evitando obstruções, exercícios ativos para 

manter a amplitude de movimento e elasticidade mecânica dos músculos envolvidos com menor 

perda de massa muscular, treino de marcha em superfície plana e com degraus, reduzindo os 

efeitos prejudiciais do repouso prolongado no leito, com isso aumenta a autoconfiança do 

paciente e diminui a morbi-mortalidade, reduzindo tempo de permanência e  custos hospitalares 

(ARCÊNCIO et al., 2008; RENAULT; COSTA-VAL; ROSSETTI, 2008). 

 Os objetivos dessa fase incluem diminuir os problemas de descondicionamento 

físico associados com o repouso prolongado no leito, como atrofia muscular, hipotensão 

postural, deterioração circulatória geral e complicações respiratórias como atelectasias e 

pneumonias. Nessa fase a duração total dos exercícios devem ser em torno de 20 minutos, duas 

vezes ao dia. Durante o exercício o aparecimento de alguns sinais e sintomas, indicam a 

interrupção das atividades, tais como: fadiga, dispnéia, cianose, palidez, náuseas, 20 bpm acima 

da frequência cardíaca de repouso e pressão sistólica 20 mmHg acima dos níveis de repouso e 

ainda o índice de percepção de esforço de Borg. A hipotensão arterial indica grande 

comprometimento da função de bomba ventricular, sendo critério de exclusão do programa de 

reabilitação (BÜNDCHEN et al., 2014; CAVENAGHI et al., 2011; HERDY et al., 2014). 

Na fase 2, o paciente necessita vigilância e atendimento de forma individualizada, 

já que está na fase de convalescença e, com frequência, sem nenhum contato prévio com as 

atividades físicas formais. A prescrição de exercício deve incluir o tipo, intensidade, duração e 

frequência. Os exercícios devem ser iniciados com baixa intensidade e baixo impacto nas 

primeiras semanas, para adaptação inicial e prevenção de lesões musculoesqueléticas 

(BALADY et al., 2007; HERDY et al., 2014). 
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As fases 3 e 4 têm uma duração indefinida. A diferença entre ambas está, 

principalmente, no fato de que a fase 4 se consegue com controle à distância, também conhecida 

como reabilitação sem supervisão. Em essência, a prescrição destas duas fases é muito similar 

porque os exercícios prescritos são parte da vida cotidiana. A prescrição deve ser atualizada 

periodicamente para adaptar-se ao perfil e comorbidades de cada paciente. Sugere-se, para 

iniciar a terceira fase, uma reavaliação, que pode ser repetida a cada 6 a 12 meses (HERDY et 

al., 2014; THOMPSON et al., 2007). 

 

2.3 Ventilação não Invasiva  

 

Tendo em vista o quadro de disfunção pulmonar associado à cirurgia cardíaca e 

suas possíveis repercussões, a fisioterapia respiratória tem sido amplamente requisitada, uma 

vez que utiliza técnicas capazes de melhorar a mecânica respiratória, a reexpansão pulmonar e 

a higiene brônquica, com o intuito reverter ou amenizar tal quadro, evitando o desenvolvimento 

de complicações pulmonares. Nos primeiros dias de pós-operatório, quando é frequente o 

quadro álgico, a presença de drenos e pouca cooperação do paciente, a ventilação não invasiva 

pode ser um recurso viável na tentativa de reversão da disfunção pulmonar e na prevenção de 

complicações (ARCÊNCIO et al., 2008; BOTEGA et al., 2010; CAVENAGHI et al., 2011; 

RENAULT; COSTA-VAL; ROSSETTI, 2008). 

 A ventilação não invasiva (VNI) é uma técnica de ventilação artificial em que não 

é utilizado qualquer tipo de prótese traqueal (tubo orotraqueal, nasotraqueal ou cânula de 

traqueostomia), sendo a interface ventilador e paciente feita através do uso de uma máscara 

nasal ou facial. Atualmente existem novas interfaces para realização de VNI, como, por 

exemplo, a máscara facial total (full face) e o capecete (helmet). Os objetivos da utilização da 

VNI são: diminuição do trabalho respiratório, repouso da musculatura respiratória, melhora das 

trocas gasosas e, nos pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), ajuda a 

diminuir a auto-PEEP. As principais vantagens são: evitar intubação orotraqueal, com 

consequente diminuição dos riscos associados, principalmente infecções nasocomiais e lesão 

traqueal, evitando o trabalho dinâmico imposto pelo tubo orotraqueal; não há necessidade de 

sedação, permitindo ao paciente falar, manter tosse eficaz e alimentação oral. É fácil de instalar 

e de retirar e pode ser realizada fora de uma unidade de terapia intensiva (UTI). Acarreta, por 

isso, uma diminuição do tempo de internação hospitalar, da mortalidade e uma diminuição dos 

custos. Apesar de seus benefícios a VNI apresenta alguns inconvenientes como: correção mais 
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lenta dos distúrbios de troca gasosa, necessidade de maior número de profissionais à beira do 

leito para sua implementação, problemas com as interfaces (vazamentos, inadaptação) 

(CHIUMELLO; CHEVALLARD; GREGORETTI, 2011; ESQUINAS et al., 2015; PISANI; 

CARLUCCCI; NAVA, 2012; RAHAL; GARRIDO; CRUZ JR, 2005). 

De modo geral, qualquer ventilador e modo ventilatório podem ser utilizados para 

a VNI, desde que o seu funcionamento não seja prejudicado pela presença de vazamento. A 

principal característica dos ventiladores específicos para VNI é a presença de um único circuito, 

por onde ocorrem tanto a inspiração como a expiração. Para que não ocorra a reinalação de gás 

carbônico (CO2) durante a inspiração existe um orifício localizado na porção distal desse 

circuito, que faz com que haja um vazamento contínuo de ar, eliminando o CO2 exalado pelo 

paciente durante a expiração. As vantagens dos ventiladores específicos para VNI em relação 

aos ventiladores de UTI são: desempenho adequado mesmo na presença de vazamentos, boa 

sincronia paciente-ventilador e preço competitivo. E as limitações são: restrição de alguns 

modos ventilatórios, limitação de alarmes e dificuldade para o ajuste da fração inspirada de 

oxigênio (FIO2), mas já existem modelos que apresentam esses requisitos (CABRINI; 

ZANGRILLO; LANDONI, 2015; NAVA; NAVALESI; CARLUCCI, 2009). 

Ainda persistem dúvidas quanto ao melhor modo, sendo que vários deles são 

eficientes para diminuir a necessidade de intubação traqueal e promover melhora das trocas 

gasosas. Vários estudos publicados até o momento não foram suficientes para responder quais 

os parâmetros ventilatórios que realmente são determinantes do conforto e sucesso da VNI. 

Diante disso a escolha do modo e dos parâmetros ventilatórios devem ser realizados de forma 

individualizada e com base nas alterações fisiopatológicas encontradas em cada paciente. 

Existem relatos de uso bem-sucedido de VNI com emprego dos modos CPAP (continuous 

positive airway pressure), volume controlado, pressão controlada, pressão de suporte ou Bilevel 

(ventilação com dois níveis pressóricos) e ventilação assistida proporcional (PAV) (FRANCO 

et al., 2011; TREVISAN; VIEIRA, 2008). 

 Para pacientes com DPOC agudizada, o Bilevel é o modo ventilatório utilizado na 

maioria dos estudos publicados, sendo, por isto, o modo ventilatório recomendado pela maioria 

dos autores. Nesta modalidade, a PS (ou IPAP) deve ser ajustada para gerar um volume-corrente 

por volta de 6 a 8 ml/kg e frequência respiratória < 30 ipm. Valor da PEEP (ou EPAP) deve ser 

inferior ao da PEEP intrínseca (devido à dificuldade de medir a PEEP intrínseca durante a 

ventilação espontânea, sugere-se o uso da PEEP/ EPAP inicialmente em torno de 5 a 6 cmH2O). 

A ventilação assistida proporcional (PAV) pode ser uma alternativa a PS + PEEP para VNI na 

DPOC agudizada, como demonstrado em alguns estudos clínicos. CPAP é um modo 
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ventilatório empregado com frequência para o suporte ventilatório não invasivo de pacientes 

com edema agudo de pulmão. Nessa situação, acredita-se que se deva utilizar um valor mínimo 

de 10 cmH2O para garantir os benefícios hemodinâmicos e ventilatórios da CPAP. Deve-se 

lembrar que a CPAP não é capaz de aumentar a ventilação alveolar, motivo pelo qual, na 

presença de hipercapnia, é dada preferência ao uso da ventilação não-invasiva com dois níveis 

de pressão (LOPES et al., 2008; REIS et al., 2014; STEFAN et al., 2017; WITTMER et al., 

2006). 

Para aplicação da VNI são necessárias a utilização de interfaces ou máscaras. Elas 

podem ser: nasal, facial, facial total, capecete ou peças bucais. A máscara nasal permite a fala 

e a deglutição, há uma maior facilidade de expectoração, diminui risco de aspiração em casos 

de vômitos, porém possui uma adaptação mais difícil em pacientes com dispneia aguda. O 

paciente deve manter a boca fechada para evitar escape de ar e obter a ventilação desejada. A 

máscara facial cobre o nariz e a boca, impedindo assim os escapes de ar pela boca, porém há 

maior risco de aerofagia e maior sensação de claustrofobia e pode aumentar o espaço morto em 

até 200ml (correspondente ao volume de ar contido dentro da máscara). A máscara facial total 

é indicada para pacientes em que o escape de ar é muito grande com as máscaras faciais ou 

nasais ou quando há a necessidade da utilização por períodos prolongados. Uma vez que este 

tipo de interface se adapta à totalidade da face, sem qualquer ponto de pressão, diminuindo o 

risco do desenvolvimento de lesões cutâneas. O capecete possibilita ao paciente total liberdade 

de movimentos da cabeça e pescoço, sem que exista qualquer ponto de pressão na cabeça. 

Deverá ser usado apenas com ventiladores de cuidados intensivos com a devida monitorização. 

A peça bucal tem sido utilizada para favorecer VNI principalmente em pacientes com falência 

respiratória crônica que requerem ventilação contínua. Pode ser melhor utilizada durante o dia, 

permitindo ao paciente fazer uma ventilação intermitente com claros benefícios em termos de 

conforto e tolerância à VNI (CABRINI et al., 2014; PREISIG et al., 2014).  

Durante a utilização da VNI há a presença de vazamento de ar ao redor da máscara. 

Existe a tendência de aumentar a pressão de fixação da máscara para diminuir esse vazamento 

de ar, o que além de diminuir a tolerância do paciente, aumenta a chance de ocorrerem lesões 

traumáticas da pele, ocasionadas pelo contato direto da máscara com a face. Porém, grandes 

vazamentos de ar também causam incômodo e podem levar ao ressecamento da córnea do 

paciente (BELLANI et al., 2017; CHIUMELLO; CHEVALLARD; GREGORETTI, 2011). 

De acordo com o III Consenso Brasileiro de Ventilação Mecânica existem fortes 

evidências (grau de recomendação A) para a utilização da VNI nos pacientes com DPOC 

exacerbado e no edema pulmonar cardiogênico. Em relação ao seu uso na exacerbação da asma, 
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na insuficiência respiratória hipoxêmica, no processo de desmame, em pacientes terminais e no 

pós-operatório imediato, o grau de recomendação é B. No caso da DPOC agudizada, a VNI 

deve ser a técnica de tratamento de primeira escolha, principalmente naqueles com exacerbação 

grave, caracterizados pela presença de acidose respiratória. O uso da VNI diminui a necessidade 

de intubação e reduz a mortalidade hospitalar desses pacientes. Naqueles com edema pulmonar 

cardiogênico, o uso da CPAP é seguro e diminui a necessidade de intubação, devendo ser 

aplicado precocemente em conjunto com a terapia medicamentosa (LANDONI; ZANGRILLO; 

CABRINI, 2012; SCHETTINO et al., 2007; STEFAN et al., 2017).  

A utilização da VNI na asma parece promissora, porém faltam estudos com 

criterioso método que permita a recomendação definitiva para o seu uso. Na insuficiência 

respiratória hipoxêmica a VNI é benéfica, porém seu uso deve ser cauteloso, uma vez que pode 

ser ocasionada por diversas doenças, com características fisiopatológicas distintas, o que 

dificulta a avaliação dos seus benefícios. A VNI aplicada através de máscara facial como 

estratégia de desmame pode ser utilizada em pacientes com repetidas falhas no teste de 

respiração espontânea, porém as evidências do seu benefício clínico ainda são consideradas 

insuficientes. O uso da VNI em pacientes terminais deve ser realizado quando a causa da 

insuficiência respiratória for potencialmente reversível e não represente somente a evolução 

final de doença pulmonar ou extrapulmonar, principalmente nos pacientes com DPOC 

agudizada ou com edema pulmonar cardiogênico. Em relação à VNI no período pós-operatório 

imediato, deve ser utilizada com cautela para o tratamento de insuficiência respiratória 

hipoxêmica no pós-operatório imediato de cirurgias abdominais e torácicas eletivas. 

Lembrando que devem ser respeitadas as limitações e contra-indicações em alguns pós-

operatórios, principalmente no pós-operatório imediato de esofagectomia, ou em pacientes com 

distensão abdominal, náuseas e vômitos (FOLGADO et al., 2014; TREVISAN; VIEIRA, 

2008).  

O principal determinante no sucesso da VNI na IRA é a escolha criteriosa dos 

pacientes que são elegíveis para o emprego desta técnica, e para isso faz-se necessário o 

conhecimento de suas contra-indicações: diminuição do nível de consciência, sonolência, 

agitação, confusão ou recusa do paciente; instabilidade hemodinâmica grave com uso de aminas 

vasopressoras, choque (pressão arterial sistólica menor que 90 mmHg) e arritmias complexas; 

obstrução ou sangramento de via aérea superior e trauma de face; Tosse ineficaz ou 

incapacidade de deglutição; distensão abdominal, náuseas ou vômitos; sangramento digestivo 

alto; infarto agudo do miocárdio ou síndrome coronariana aguda; barotrauma não-drenado; pós-

operatório recente de cirurgia de face, via aérea superior ou esôfago (LIMA et al., 2011). 
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 Apesar de seus benefícios, a VNI apresenta alguns inconvenientes como: correção 

mais lenta dos distúrbios de troca gasosa, necessidade de maior número de profissionais à beira 

do leito para sua implementação, problemas com as interfaces (vazamentos, inadaptação). 

Devido ao risco de insucesso no uso da VNI e consequente necessidade de intubação, é 

necessária uma monitorização contínua do paciente, que envolve parâmetros objetivos de 

oxigenação, ventilação, e subjetivos de esforço respiratório e adaptação, como interface e 

sincronia paciente-ventilação. Pacientes que necessitem de FIO2 > 0,6, aqueles que apresentem 

queda rápida da oxigenação (SaO2 < 90%) após a retirada da máscara e pacientes que não 

apresentem melhora do seu quadro nas primeiras duas horas de uso da VNI ou que apresentem 

qualquer um dos critérios listados como contra-indicação devem ser considerados para 

intubação eletiva e segura, pois postergar a intubação, submetendo o paciente aos riscos de uma 

intubação de urgência, talvez seja a maior complicação do uso da VNI (CABRINI; 

ZANGRILLO; LANDONI, 2015; LIMA et al., 2011; NAVA; NAVALESI; CARLUCCI, 

2009). 

O uso da VNI no tratamento da insuficiência respiratória quando do pós-operatório 

de cirurgia cardíaca é bem descrito na literatura, entretanto, existe uma carência sobre o uso 

preventivo da VNI neste tipo de paciente, sobretudo quando se refere à repercussão desta 

terapêutica na tolerância ao exercício e funcionalidade, influenciando na capacidade de 

deambulação, uma vez que a perda de condicionamento físico é característica marcante na 

insuficiência cardíaca (CABRINI; ZANGRILLO; LANDONI, 2015; ESQUINAS et al., 2015; 

NAVA; NAVALESI; CARLUCCI, 2009; PREISIG et al., 2014).  
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3 OBJETIVOS  

 

3.1 Geral  

 

Avaliar a capacidade funcional de pacientes no pós-operatório de revascularização 

do miocárdio e de troca valvar cardíaca submetidos à ventilação não invasiva profilática. 

 

3.2 Específicos 

  

Estabelecer os efeitos do uso profilático da VNI na aptidão cardiorrespiratória 

(através do teste de caminhada de seis minutos e teste de velocidade de marcha), na 

funcionalidade (através da medida de independência funcional – MIF), e nos tempos de 

internação na unidade de terapia intensiva e hospitalar, dos pacientes no pós-operatório 

cardíaco. 
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4 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

4.1 Delineamento do Estudo 

 

O estudo caracteriza-se por ser um ensaio clínico, randomizado, encoberto tendo 

uma abordagem quantitativa com a finalidade de avaliar o uso profilático da ventilação 

mecânica não invasiva como recurso terapêutico na reabilitação de pacientes submetidos a dois 

tipos de cirurgia cardíaca: de Revascularização do Miocárdio (RM) e de Troca Valvar (TV).  

A pesquisa foi realizada na UTI Cardiovascular e na enfermaria/posto de 

Cardiologia da Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia (FBHC), localizada na cidade 

de Aracaju-SE. A FBHC participa do Sistema Único de Saúde (SUS) e atua como referência 

no Estado para atendimento de cirurgia cardíaca. O período de coleta dos dados foi de outubro 

de 2013 a fevereiro de 2016. 

Foram considerados pacientes elegíveis para pesquisa aqueles admitidos no 

Hospital de Cirurgia para o pré-operatório de cirurgia cardíaca de RM e de TV; pacientes de 

ambos os sexos, com idade entre 20 e 70 anos.  

Foram considerados critérios de exclusão da pesquisa: pacientes com deficiência 

motora que impedisse a caminhada e com contra-indicações para CPAP, tais como diminuição 

do nível de consciência, tosse ineficaz, obstrução das vias aéreas, distensão abdominal, vômitos, 

sangramento gastrointestinal superior, síndrome coronariana aguda, arritmias complexas, 

trauma facial, cirurgia esofágica e barotrauma não drenado. 

Como critérios de descontinuidade da pesquisa (amostra perdida): Necessidade de 

reintubação, necessidade de ventilação mecânica invasiva por mais de 24 horas após a cirurgia, 

necessidade de ventilação não invasiva terapêutica para reversão da insuficiência respiratória, 

complicações cirúrgicas ou reintervenção, instabilidade hemodinâmica, morte e remoção do 

consentimento livre e esclarecido. Pacientes do grupo controle que, em qualquer momento do 

estudo, demonstraram a necessidade de suporte ventilatório invasivo ou não invasivo por 

dispnéia, aumento da frequência respiratória > 25 ipm, padrão paradoxal, uso de músculos 

acessórios e diminuição da oxigenação periférica. 

As variáveis pesquisadas foram divididas em pré e pós-operatórias. Variáveis pré-

operatórias: identificação do paciente, sinais vitais, diagnóstico clínico, tipo de cirurgia, 

antecedentes pessoais, medicamentos e fração de ejeção pré-operatória e aplicação da medida 

de independência funcional (MIF). Variáveis pós-operatórias: teste de caminhada dos seis 
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minutos, teste de velocidade de marcha, aplicação da MIF, monitoramento dos tempos de 

cirurgia, de CEC, de UTI e de internação hospitalar, além da fração de ejeção pós-operatória.  

 

4.2 Aspectos Éticos 

 

Os pacientes somente participaram do estudo mediante a assinatura ou impressão 

digital do mesmo ou responsáveis (familiares e/ou acompanhantes) do Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (APÊNDICE A).  

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da 

Universidade Tiradentes, sob o número de Protocolo 021211R e cadastrada no Registro 

Brasileiro de Ensaios Clínicos RBR – 8bxdd3 (ANEXO C). 

 

4.3 Técnica de Amostragem 

 

A amostra foi composta por dois grupos distintos de cirurgias: Revascularização e 

Troca Valvar. Sendo cada grupo cirúrgico dividido em Grupo Experimental (GE) e Grupo 

Controle (GC), através do processo de randomização eletrônica: 

http:/randomizer.org/form.htm. Para o cálculo amostral, foi usada a interface 

http://www.lee.dante.br, e foi tomado como base o artigo prévio de Oliveira, Silva e Turquetto 

(2009). Sendo assim, para um alfa de 5% e um poder de 85%, foi necessário avaliarmos um 

total de 19 pacientes no grupo experimental e 19 pacientes no controle por grupo cirúrgico. 

  

4.4 Intervenção 

 

No momento da internação hospitalar o paciente foi submetido a uma avaliação pré-

operatória, e a um protocolo de avaliação que constava da identificação do paciente, sinais vitais 

(SV), diagnóstico clínico, tipo de cirurgia, antecedentes pessoais, medicamentos e fração de 

ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) pré-operatória e para investigação da funcionalidade foi 

empregado o Questionário de Medida de Independência Funcional (MIF) (APÊNDICE B). Em 

seguida foi feita a randomização e definido o grupo em que o paciente seria inserido, se no 

experimental ou no controle. 

Após a cirurgia os pacientes foram encaminhados para a Unidade de Terapia 

Intensiva, e conduzidos para o processo de desmame da ventilação mecânica. Os pacientes do 

grupo experimental realizaram uso da VNI por 3 aplicações dentro das primeiras 26h pós 

http://www.lee.dante.br/
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extubação, sendo a primeira aplicação realizada nas primeiras 2h após a retirada do tubo, 

mantendo um intervalo de 12h entre as demais aplicações (APÊNDICE C).  Foram utilizados 

para a terapia, o aparelho de pressão positiva da RESPIRONICS® na modalidade de Pressão 

positiva contínua (CPAP) e interface oro nasal, com duração de uma hora e PEEP de 10 cmH2O 

(CABRINI; ZANGRILLO; LANDONI, 2015; ESQUINAS et al., 2015; LANDONI; 

ZANGRILLO; CABRINI, 2012). Os pacientes do grupo experimental, além da aplicação da 

VNI, foram submetidos ao protocolo de reabilitação cardiovascular realizado pela equipe de 

fisioterapia do hospital, durante todo o internamento (ANEXO B). Os pacientes do grupo 

controle não realizaram a terapêutica utilizando a VNI, sendo submetidos ao protocolo de 

reabilitação cardiovascular realizado pela equipe de fisioterapia do hospital (CAVENAGHI et 

al., 2011; HERDY et al., 2014; MORAIS et al., 2010; WESTERDAHL; MÖLLER, 2010).  

Foi realizada reavaliação pós-operatória no 3º DPO (dia pós-operatório) e 5º DPO 

com aplicação da MIF e no 7° DPO ou alta, além da MIF, foram realizados o teste de caminhada 

de 6 minutos (TC6) e o teste de velocidade máxima (T10), o monitoramento dos tempos de 

cirurgia, de CEC, de UTI e de internação hospitalar, além da fração de ejeção do ventrículo 

esquerdo (FEVE) pós-operatória de ambos os grupos. Os testes de caminhada de 6 minutos e o 

teste de velocidade de marcha foram realizados por duas vezes, sendo aproveitados os melhores 

resultados (Figura 1). 

 

Figura 1 - Fluxograma de apresentação do protocolo de intervenção e 

momentos de coleta das variáveis 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Foram montados dois grupos de fisioterapeutas devidamente treinados: um grupo 

ficou responsável em fazer as avaliações pré-operatórias, randomização, além das três 

aplicações de CPAP após extubação, e o outro grupo ficou responsável por realizar os testes e 

colher as variáveis da reavaliação pós-operatória, sem que soubesse da alocação dos pacientes 

(experimental ou controle). 

 

4.5 Instrumentos de Avaliação 

 

4.5.1 Teste de Caminhada de seis minutos (TC6) 

 

A capacidade funcional tem sido avaliada em estudos de investigação em pacientes 

com insuficiência cardíaca, sendo o TC6 instrumento de avaliação bastante útil para este fim, 

pois é um teste de simples execução e de baixo custo. É capaz de reproduzir atividades de vida 

diária, avaliar a tolerância ao exercício, avaliar o grau de limitação funcional, e permitir 

estratificação de prognóstico (GUIMARÃES; CARVALHO; BOCCHI, 2008; RUBIM et al., 

2006). 

O TC6 é considerado um teste submáximo, para avaliação do desempenho 

funcional do paciente, pois o mesmo é instruído a caminhar na velocidade máxima tolerada, 

mediante incentivos verbais, durante seis minutos, em uma pista plana de 30 metros, livre de 

obstáculos, com fitas para marcações a cada 3 metros e ao final do percurso. O paciente poderá 

diminuir a velocidade ou interromper a caminhada quando se fizer necessário sem que seja 

interrompida a contagem do tempo (ATS, 2002; OLIVEIRA et al., 2014). 

No início do teste, o paciente esteve sentado em uma cadeira com encosto, e foram 

aferidos os valores de saturação periférica de oxigênio, pressão arterial, frequência cardíaca e 

frequência respiratória. Em seguida, o paciente foi posicionado em ortostase no início do 

corredor onde foi demarcado 30 metros. O paciente permaneceu com o oxímetro de pulso 

durante os 6 minutos de avaliação para verificação de sua saturação e frequência cardíaca. 

Palavras de incentivo (pré-determinadas) foram direcionadas ao sujeito a cada um minuto e o 

mesmo foi questionado quanto à sua percepção de esforço através da Escala de Percepção 

Subjetiva de Borg no início da caminhada, após três minutos e ao final do sexto minuto. No 

final do teste, a distância percorrida foi anotada e arquivada para análise posterior. Geralmente 
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os estudos trazem como ponto de corte a distância percorrida de 300 metros, sendo que valores 

inferiores estão relacionados ao aumento do risco de mortalidade. O teste foi realizado por duas 

vezes, sendo aproveitado o melhor resultado (ATS, 2002; FUMAGALLI et al., 2010; 

MORALES-BLANHIR et al., 2011; OLIVEIRA et al., 2014). 

 

4.5.2 Teste de Velocidade de Marcha (T10) 

 

Este teste é um poderoso indicador de funcionalidade e tem sido útil para prever a 

perda de independência funcional e o estado de saúde do paciente. Trata-se de uma medida 

padronizada, cujo resultado pode refletir mudanças funcionais e fisiológicas. Uma vez que, para 

se alcançar uma boa velocidade da marcha, o indivíduo precisa de uma boa integração entre os 

sistemas cardiopulmonar, musculoesquelético e neurológico (CESARI et al., 2005; DOBKIN, 

2006).  

Para a realização do teste, foi demarcado uma distância de 20 metros em linha reta 

no chão plano por onde o paciente iria deambular. O mesmo foi orientado a realizar uma marcha 

acelerada, sem correr, com um ritmo confortável ao longo dos 20 metros. Foram desprezados 

os 5 primeiros e os 5 últimos metros, que correspondiam ao período de aceleração e 

desaceleração da marcha. A velocidade da marcha foi calculada considerando-se apenas os 10 

metros onde a deambulação permaneceu constante. O tempo foi cronometrado a partir do 

momento em que o paciente atravessou a marcação dos primeiros cinco metros e a contagem 

foi terminada quando o paciente atravessou a segunda marca, totalizando 10 metros 

(ANDREWS et al., 2010).  

A distância percorrida em metros foi dividida pelo tempo em segundos para se obter 

o cálculo da velocidade da marcha. Uma velocidade de 1 m/s tem sido identificada e aceita 

como um ponto de corte significativo para a prática clínica, uma vez que os sujeitos que mantêm 

valores abaixo do descrito apresentam alto risco para limitação grave dos membros inferiores, 

de hospitalização e de mortalidade. Foram consideradas também as classificações: 

deambulação restrita ao lar (<0,4 m/s), deambulação limitada apenas à comunidade (0,4 a 0,8 

m/s) e deambulação completa de forma independente (> 0,8 m/s). O teste foi realizado por duas 

vezes, sendo aproveitado o melhor resultado (ANDREWS et al., 2010; CESARI et al., 2005; 

DOBKIN, 2006; SCHMID et al. 2007; VIEIRA; RABELO, 2007). 

 

4.5.3 Medida de Independência Funcional (MIF) 
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O questionário Medida de Independência funcional (MIF) é instrumento de 

avaliação da funcionalidade, desenvolvido em 1980 na América do Norte, e avalia a 

incapacidade de realizar atividades motoras e cognitivas de origens variadas relacionadas à vida 

diária, sendo a versão brasileira da MIF desenvolvida e validada em 2000 (RIBERTO et al., 

2004). A MIF é composta por 18 itens de avaliação divididos em dois campos: motor e 

cognitivo. O campo motor é composto de 13 itens e subdividido em quatro categorias: cuidados 

pessoais, controle de esfíncter, mobilidade/transferência e locomoção. O campo cognitivo é 

composto de 5 itens e em duas categorias: comunicação e cognição social. Cada uma dessas 

atividades é avaliada e recebe uma pontuação que parte de 1 (dependência total) a 7 

(independência completa), assim a pontuação total varia de 18 a 126 (ANEXO A). Até 18 

pontos, considera-se que há dependência completa, com necessidade de assistência total; de 19 

a 60 pontos, dependência modificada, com assistência de até 50% na tarefa; de 61 a 103 pontos, 

dependência modificada, com necessidade de assistência de até 25% na tarefa e de 104 a 126 

pontos, equivalente a independência completa/modificada (MONTAGNANI et al., 2011, 

MORAIS et al., 2010; OTTENBACHER et al., 1996).   

 

4.6 Análise Estatística 

 

Os dados foram catalogados na forma de arquivos de planilha de cálculo do 

Microsoft Excel 2007® e para o tratamento estatístico foi utilizado o programa SPSS 15.0.  A 

condição de normalidade foi avaliada pelo teste de Shapiro-Wilk.  Foi utilizado o teste t de 

Student para comparação dos dados paramétricos e o teste Mann Whitney para amostras não 

paramétricas. Para comparação da variável categórica sexo foi utilizado o teste Qui-Quadrado. 

Os resultados foram expressos em média e desvio padrão. Valores de p <0,05 indicaram 

significância estatística. 
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5 RESULTADOS 

 

Foram avaliados no grupo revascularização, 51 pacientes do grupo experimental e 

37 pacientes do grupo controle, após obedecer aos critérios de descontinuidade da pesquisa, 

restaram 21 pacientes do grupo experimental e 19 pacientes do grupo controle, perfazendo um 

total de 40 pacientes revascularizados analisados (Figura 2). Já no grupo troca valvar, foram 

avaliados 36 pacientes do grupo experimental e 38 pacientes do grupo controle, após obedecer 

aos critérios de descontinuidade da pesquisa, restaram 25 pacientes do grupo experimental e 25 

pacientes do grupo controle, perfazendo um total de 50 pacientes submetidos à troca valvar 

analisados (Figura 3). 

 

Figura 2 - Algoritmo de distribuição de pacientes do grupo revascularização do 

miocárdio (CONSORT). 

 

                      Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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Figura 3 - Algoritmo de distribuição de pacientes do grupo troca valvar cardíaca (CONSORT) 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

A tabela 1 apresenta os dados da caracterização dos pacientes dos grupos 

experimental e controle submetidos à revascularização, constando idade, sexo, fração de ejeção 

do ventrículo esquerdo pré-cirurgia (FEVE) e circulação extracorpórea (CEC), demonstrando 

que não houve diferença estatística significativa entre os grupos, evidenciando a 

homogeneidade dos pacientes incluídos na pesquisa. Ainda na tabela 1, foram comparados o 

tempo de permanência na UTI e o tempo de hospitalização dos grupos experimental e controle. 

Em relação ao tempo de UTI, o GE apresentou 3,3 ± 1,22 dias e o GC apresentou 3,05 ± 1,14 

dias, com p = 0,47. Já em relação ao tempo de internamento hospitalar, o GE apresentou 8,6 ± 

1,6 dias e o GC apresentou 8,7 ± 0,9 dias com p = 0,82, demonstrando que não houve diferença 

estatística significativa entre os grupos pesquisados.  
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Tabela 1 - Caracterização dos pacientes dos grupos experimental 

e controle submetidos à revascularização 

 

CEC: circulação extracorpórea; UTI: unidade de tratamento intensivo; 

FEVE: fração de ejeção do ventrículo esquerdo; realizado test t para as 

variáveis paramétricas (idade e FEVE), teste Mann Whitney para 

amostras não paramétricas (Tempo UTI, Tempo de hospitalização e 

tempo de CEC) e teste Qui-Quadrado para a variável categórica (sexo) 

(p < 0,05). 

 

A tabela 2 apresenta os dados da caracterização da amostra referente aos grupos 

experimental e controle, constando idade, sexo, fração de ejeção do ventrículo esquerdo pré-

cirurgia (FEVE) e tempo de circulação extracorpórea (CEC). Não houve diferença estatística 

significativa entre os grupos, evidenciando a homogeneidade dos pacientes incluídos na 

pesquisa. Ainda na tabela 2, foram comparados o tempo de permanência na UTI e o tempo de 

hospitalização dos grupos experimental e controle. Em relação ao tempo de UTI, o GE 

apresentou 2,6 ± 0,8 dias e o GC apresentou 2,8 ± 1,0 dias, com p = 0,41. Já em relação ao 

tempo de internamento hospitalar, o GE apresentou 9,1 ± 4,7 dias; e o GC, 10,0 ± 5 dias, com 

p = 0,55, demonstrando que não houve diferença estatística significativa entre os grupos 

pesquisados. 
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Tabela 2 - Caracterização dos pacientes dos grupos 

experimental e controle submetidos à troca valvar  

 
CEC: circulação extracorpórea; UTI: unidade de tratamento intensivo; 

FEVE: fração de ejeção do ventrículo esquerdo; realizado test t para 

as variáveis paramétricas (idade e FEVE), teste Mann Whitney para 

amostras não paramétricas (Tempo UTI, Tempo de hospitalização e 

tempo de CEC) e teste Qui-Quadrado para a variável categórica (sexo) 

(p < 0,05). 
 

A figura 4 apresenta os valores médios da distância percorrida no teste de 

caminhada de seis minutos (TC6) dos pacientes revascularizados, o GE percorreu uma distância 

média de 284,73 ± 94,8 metros e o GC uma distância média de 207,05 ± 68,8 metros, com p = 

0,006, demonstrando diferença estatística significativa entre os grupos. 

 

Figura 4 - Representação gráfica dos valores médios e desvio padrão, 

em metros, da distância percorrida no teste de caminhada de seis 

minutos (DTC6) dos pacientes revascularizados, nos Grupos 

Experimental (GE) e Controle (GC) no 7° DPO ou alta.  Test t (p = 

0,006). 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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A figura 5 ilustra a comparação da distância percorrida no TC6 do grupo de 

pacientes submetidos à Troca Valvar. O GE percorreu uma distância média de 334,07 ± 71 

metros e o GC percorreu uma distância média de 264,34 ± 76 metros, com p = 0,002, 

demonstrando diferença estatística significativa entre os grupos. 

 

Figura 5 - Representação gráfica dos valores médios e desvio padrão, em 

metros, da distância percorrida no teste de caminhada de seis minutos 

(DTC6) dos pacientes submetidos à troca valvar, nos Grupos Experimental 

(GE) e Controle (GC) no 7° DPO ou alta. Test t (p = 0,002) 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

A figura 6 ilustra o comportamento do teste velocidade de marcha em 10 metros 

(T10) dos pacientes revascularizados. O GE percorreu o trajeto a uma velocidade média de 1,08 

± 0,39 m/s e o GC e percorreu a uma velocidade média de 0,68 ± 0,22 m/s, com p < 0,0001, 

demonstrando, à análise estatística, uma diferença significativa entre os grupos. 
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Figura 6 - Representação gráfica da velocidade média e desvio padrão, 

em metros por segundo, obtida através do teste velocidade de marcha em 

10 metros (T10) dos pacientes revascularizados. Comparação do Grupo 

Experimental (GE) com o Grupo Controle (GC) no 7° DPO ou alta. Teste 

t (p < 0,0001). 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

A figura 7 apresenta o comportamento do teste velocidade de marcha em 10 metros 

(T10) dos pacientes submetidos à troca valvar cardíaca. O GE percorreu o trajeto a uma 

velocidade média de 0,92 ± 0,26 m/s e o GC a uma velocidade média de 0,80 ± 0,24 m/s, com 

p = 0,11, demonstrando, à análise estatística, que não houve diferença significativa entre os 

grupos. 

 

Figura 7 - Representação gráfica da velocidade média e desvio padrão, em 

metros por segundo, obtida através do teste velocidade de marcha em 10 

metros (T10) dos pacientes submetidos à troca valvar cardíaca. Comparação 

do Grupo Experimental (GE) com o Grupo Controle (GC) no 7° DPO ou 

alta. Teste t (p = 0,11). 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

A figura 8 ilustra o comportamento dos valores médios da MIF total dos pacientes 

revascularizados no GE e GC, em quatros distintos momentos. No pré-operatório, MIF total do 

GE foi de 125,28 ± 1,4 e do GC, 125,26 ± 1,04 (p = 0,95); no terceiro dia pós-operatório, MIF 

total do GE foi de 59,19 ± 46,51 e do GC, 85,21 ± 34,4 (p = 0,05); no quinto dia pós-operatório, 

MIF total do GE foi de 102,57 ± 29,48 e do GC, 108,42 ± 28,43 (p = 0,52); e na alta hospitalar, 

MIF total do GE foi de 117,19 ± 11,04 e do GC, 82,52 ± 13,26 (p = 0,01). 

 

Figura 8 - Representação gráfica dos valores médios e desvio padrão da Medida de 

Independência Funcional (MIF) total dos pacientes submetidos à revascularização 

do miocárdio, nos momentos pré-operatório, 3º DPO, 5º DPO e no 7° DPO ou alta 

hospitalar. Comparação do Grupo Experimental (GE) com o Grupo Controle (GC). 

Teste t (p < 0,05).  

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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A figura 9 ilustra o comportamento dos valores médios da MIF total dos pacientes 

submetidos à troca valvar cardíaca no GE e GC, em quatros distintos momentos. No pré-

operatório, MIF total do GE foi de 123,88 ± 4,2 e do GC, 123,96 ± 4,17 (p = 0,94); no terceiro 

dia pós-operatório, MIF total do GE foi de 99,68 ± 4,1 e do GC, 100,80 ± 18,8 (p = 0,86); no 

quinto dia pós-operatório, MIF total do GE foi de 119,92 ± 9,5 e do GC, 101,12 ± 39,73 (p = 

0,05); e na alta hospitalar, MIF total do GE foi de 98,28 ± 50,56 e do GC, 79,44 ± 56,44 (p = 

0,22). 

 

Figura 9 - Representação gráfica dos valores médios e desvio padrão da 

Medida de Independência Funcional (MIF) total dos pacientes submetidos à 

troca valvar cardíaca, nos momentos pré-operatório, 3º DPO, 5º DPO e no 7° 

DPO ou alta hospitalar. Comparação do Grupo Experimental (GE) com o 

Grupo Controle (GC). Teste t (p < 0,05). 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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6 DISCUSSÃO 

 

No presente estudo foi avaliada a capacidade de deambulação através do teste de 

caminhada de 6 minutos (TC6) e do teste de velocidade máxima (T10), a funcionalidade através 

do Questionário de Medida de Independência Funcional (MIF) e tempo de internação na 

unidade de terapia intensiva e hospitalar de pacientes no pós-operatório de revascularização do 

miocárdio e de troca de válvula cardíaca, submetidos à ventilação não invasiva profilática. 

Os nossos achados sugerem que a terapêutica proposta parece promover um 

incremento da aptidão cardiorrespiratória e da funcionalidade dos pacientes estudados, e 

aparentemente,  os pacientes revascularizados respondem melhor à terapêutica de acordo com 

as variáveis pesquisadas, provavelmente por possuírem um maior declínio funcional 

relacionado à fatores como: maior comprometimento da bomba cardíaca representado por uma 

menor fração de ejeção pré-operatória; maior tempo de cirurgia, de anestesia e uso de circulação 

extracorpórea.  

Lord e Rochester (2007), Nava, Navalesi e Carlucci (2009), Cabrini et al. (2013), 

Preisig et al. (2014) e Esquinas et al. (2015), em amplas revisões da literatura, deixam claro a 

eficácia da ventilação não-invasiva (VNI) no incremento dos volumes e capacidades 

pulmonares, evitando assim, a necessidade e consequentemente os efeitos colaterais e 

complicações da entubação traqueal em pacientes com estágio inicial insuficiência respiratória 

aguda (IRA). Ressaltam também, a importância da VNI em prevenir IRA pós-extubação, além 

de facilitar o processo de desmame da ventilação mecânica. Sendo assim, a VNI apresenta-se 

como um recurso extremamente importante no processo de reabilitação cardíaca, porém, o 

sucesso desta terapêutica depende de vários fatores, incluindo o tipo e gravidade de IRA, a 

doença de base, o momento da aplicação, o local do tratamento, e a experiência da equipe.  

Zarbok et al. (2009), em ensaio clínico randomizado com 500 pacientes, 

demonstraram que a administração de CPAP nasal profilático por mais tempo após cirurgia 

cardíaca melhorou oxigenação arterial, reduziu a incidência de complicações pulmonares, 

incluindo pneumonia e taxa de reintubação, além da redução da taxa de reinternação na UTI. 

Já Mazullo Filho, Bonfim e Aquim (2010), em estudo controlado e randomizado com 32 

pacientes em pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca, onde o GE fez uso de VNI por 2h 

após a extubação, constataram redução média da frequência cardíaca e menor débito cardíaco, 

reduzindo assim, a necessidade de gasto energético e trabalho respiratório em relação ao GC 

que não fez uso da VNI. Sendo assim, os achados dos referidos autores provavelmente reforçam 

o desfecho primário do nosso estudo, uma vez que com a redução da morbidade pulmonar e 
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melhora do índice de oxigenação, com menor gasto energético e menor trabalho respiratório, o 

paciente cardiopata tende a ter uma melhor aptidão cardiorrespiratória, apresentando uma 

melhor tolerância ao exercício e adquirindo, desta forma, uma melhor funcionalidade, o que foi 

verificado em alguns dos nossos resultados através das variáveis estudadas. 

Levando-se em consideração a estratificação da velocidade de marcha em classes 

funcionais de deambulação propostas por Schmid et al. (2007) e Andrews et al. (2010), a 

presente pesquisa apresentou resultados semelhantes tanto nos pacientes revascularizados, 

quanto nos de troca valvar avaliados na alta hospitalar. O GE foi classificado como 

deambulação independente, enquanto o GC como deambulação apenas na comunidade, fato 

este que ressalta o comprometimento da capacidade de deambulação dos pacientes no pós-

operatório de cirurgia cardíaca, além do efeito benéfico da terapêutica com VNI refletindo em 

melhores resultados no GE. Vale destacar também, a importância da reabilitação não apenas na 

unidade hospitalar, mas principalmente na fase 2 da reabilitação, onde o incremento das 

atividades físicas, promoverão um escore ainda melhor da distância percorrida e velocidade por 

parte do paciente cardiopata, representando uma deambulação cada vez mais completa, 

independente e funcional. 

Bundchen et al. (2014), em sua metanálise, demonstraram três estudos com 

resultados positivos que utilizaram VNI na insuficiência cardíaca antes da atividade de 

deambulação, tendo como desfecho primário o aumento da distância percorrida através do TC6. 

Wittmer et al. (2006) compararam um programa de exercícios respiratórios associado com 30 

minutos de CPAP (8 cmH2O) versus exercícios respiratórios apenas, durante um período de 14 

dias. Chermont et al. (2009) compararam 30 minutos de CPAP (4 a 6 cmH2O) versus placebo 

anteriores ao TC6 e Lima et al. (2011) demostraram que o uso de CPAP (10 cmH2O) durante 

30 minutos antes do TC6, aumenta a distância percorrida em comparação com o controle sem 

utilização do CPAP. Em nosso estudo, avaliamos pacientes no pós-operatório cardíaco, e 

fizemos utilização de três aplicações de CPAP (10 cmH2O), com duração de uma hora cada 

aplicação, imediatamente após a extubação, com o paciente ainda na UTI, ficando o GC sem 

aplicação do CPAP. Em nosso desfecho primário, percebemos o incremento da distância 

percorrida no TC6 realizado na alta hospitalar do paciente. Os autores convergem na explicação 

deste achado, afirmando que o CPAP aplicado na insuficiência cardíaca atua na prevenção de 

complicações e morbidades pulmonares, na melhora dos volumes e capacidades pulmonares, 

no incremento da oxigenação tecidual,  no menor trabalho respiratório, com menor gasto 

energético e consequente melhora no desempenho da função musculoesquelética, repercutindo 

em uma melhor tolerância ao exercício e em uma melhor funcionalidade no desempenho das 
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atividades de vida diária (BUNDCHEN et al., 2014; CHERMONT et al., 2009; LIMA et al., 

2011; WITTMER et al., 2006). 

Os nossos resultados demonstraram comportamento semelhante entre os pacientes 

revascularizados e os que fizeram troca valvar em relação à dependência funcional. No pré-

operatório, ambos apresentavam escores superiores a 104 pontos de MIF total, o que representa 

independência completa, no terceiro dia pós-operatório demonstraram uma queda expressiva 

da funcionalidade, atrelada aos fatores peri e pós-operatórios como dor, tempo de anestesia, de 

cirurgia e CEC por exemplo. Os valores de MIF tendem a melhorar com o passar dos dias e 

evolução do processo de reabilitação cardíaca nos pacientes submetidos aos procedimentos 

cirúrgicos, apresentando na alta hospitalar escores de MIF total que representam dependência 

modificada, com necessidade de assistência de até 25% na tarefa ou até escores que representam 

a independência completa, porém com valores ainda menores que os obtidos no pré-operatório. 

Podemos afirmar também, que em nossa pesquisa, os pacientes que fizeram uso do CPAP no 

pós-operatório imediato tanto no grupo dos revascularizados, quanto no grupo troca valvar 

apresentaram valores de MIF total na alta hospitalar superiores ao GC que não fez uso do 

recurso terapêutico proposto, sendo esta diferença estatisticamente significativa no grupo dos 

pacientes revascularizados. 

Borges et al. (2006), Cordeiro et al. (2015), Morais et al. (2010) também utilizaram 

a MIF total como instrumento de avaliação funcional no pós-operatório cardíaco e corroboram 

com os nossos achados à medida que expõem o crescimento gradual da MIF total com o passar 

dos dias após o procedimento cirúrgico. Atribuem às alterações na musculatura periférica pelo 

imobilismo, a dor em relação à incisão cirúrgica, tempo de CEC e complicações pós-

operatórias, os fatores responsáveis pela queda vertiginosa da MIF nos primeiros dias pós-

operatório. 

A capacidade funcional é limitada no cardiopata, não só por fatores cardíacos, mas 

também pela interação existente entre os sistemas cardiopulmonar e locomotor. Respostas 

ventilatórias anormais comuns nestes pacientes, combinadas com a disfunção muscular 

periférica, resultam em uma maior dificuldade na realização das atividades de vida diária, 

sobretudo no pós-operatório cardíaco (BUNDCHEN et al., 2014). A VNI pode reduzir o 

trabalho respiratório e aumentar o desempenho físico de tais pacientes, por aumentar a 

oxigenação na microcirculação do músculo periférico, por levar ao aumento da pressão 

intratorácica, reduzindo a pressão transmural do ventrículo esquerdo, repercutindo em um 

melhor desempenho contrátil do músculo cardíaco, proporcionando melhor perfusão dos 

tecidos periféricos incluindo os músculos, e desta forma, ocasionar um aumento na tolerância 



43 

 

ao exercício, tanto na distância percorrida, como na velocidade de marcha atingida pelo 

paciente (BUNDCHEN et al., 2014; CABRINI; ZANGRILLO; LANDONI, 2015; ESQUINAS 

et al., 2015; FRANCO et al., 2011; LANDONI; ZANGRILLO; CABRINI, 2012). Sendo assim, 

o uso da terapêutica com CPAP no pós-operatório cardíaco mostra-se como um recurso bastante 

interessante, podendo ser parte integrante no processo de reabilitação cardíaca, colaborando 

diretamente na melhora funcional deste tipo de paciente. 

Morales-Blanhir et al. (2011) realizaram o teste de caminhada de 6 minutos (TC6) 

para medir o estado ou a capacidade funcional dos pacientes, e constataram que a distância 

média percorrida em indivíduos saudáveis é de 550 metros. Já Oliveira et al. (2009) afirmam 

que o TC6 feito com pacientes no pós-operatório de cirurgias cardíacas tem uma distância 

média percorrida de 375 metros. Zielinska et al. (2013) apresentaram através de revisão de 

literatura que o TC6 em cardiopatas é uma medida confiável e preditora de mortalidade, 

demonstrando que os pacientes que apresentaram distância percorrida menor que 350 metros 

tiveram um maior índice de mortalidade. La Rovere et al. (2013), em um estudo retrospectivo 

com dados de 330 pacientes cardíacos cirúrgicos, analisando TC6 pré e pós cirurgia, 

observaram valores de 256 e 381 metros pré e pós cirurgia respectivamente. A nossa pesquisa 

demonstrou que os pacientes revascularizados do GE percorreram 284,73 metros enquanto os 

do GC atingiram um valor de 207,05 metros, enquanto os pacientes de troca valvar do GE 

percorreram 334,04 metros e os do GC atingiram um valor de 264,34 metros. Estes achados 

estão dentro dos valores de referência da literatura, sendo que os pacientes revascularizados 

apresentam uma menor capacidade de deambulação em relação aos que fizeram troca valvar, 

em virtude de um maior comprometimento da bomba cardíaca associado à doença arterial 

coronariana que ocasionou o procedimento cirúrgico. Vale ressaltar, também, que os dados 

obtidos em nossa pesquisa estão bem distantes dos valores de referência dos indivíduos 

saudáveis, demonstrando a necessidade evidente da continuidade da reabilitação cardíaca destes 

pacientes após a alta hospitalar. 

Quando avaliados os desfechos secundários do nosso estudo em relação ao tempo 

de internação na UTI e tempo de hospitalização dos pacientes no pós-operatório de 

revascularização do miocárdio e troca valvar, não foram encontradas diferenças significativas 

dos referidos tempos entre os grupos estudados. Trevisan et al. (2008), em ensaio clínico 

randomizado, Landoni, Zangrillo e Cabrini (2012) e Cabrini, Zangrillo e Landoni (2015), em 

revisões sistemáticas, demonstraram que o uso da VNI quando aplicado pós extubação não 

interfere no tempo de internação seja na UTI ou na unidade hospitalar. Ao analisar nossos 

dados, constatamos uma discreta redução do número de dias de internação, porém não 
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significativa, fato este justificado pelo perfil dos pacientes estudados com baixa fração de 

ejeção, hipoativos, com déficit de força muscular importante atrelado à insuficiência cardíaca, 

fatores estes que a ventilação não invasiva não consegue reverter em plenitude, demonstrando 

um declínio funcional importante no pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca. 

Esta pesquisa teve como limitação a ausência de avaliação pré-operatória das 

variáveis distância percorrida no TC6 e velocidade de marcha no T10 para que fosse possível 

realizar uma análise intragrupo, por se tratar de pacientes graves, debilitados e com restrições 

pré-operatórias para a realização dos referidos testes. Outra limitação foi o tempo médio da 

aplicação do CPAP de 60 minutos, sugere-se o uso do BILEVEL na tentativa de promover 

maior conforto ventilatório, e desta forma, aplicar por mais tempo, e talvez com maior nível 

pressórico à terapêutica proposta no método. Outra limitação foi a ausência de variáveis que 

avaliassem função pulmonar, para que pudéssemos correlacionar a melhora da funcionalidade 

encontrada na nossa pesquisa, com a melhora dos volumes e capacidades pulmonares. Desta 

forma, sugerem-se novos trabalhos seguindo a mesma linha de pesquisa para que possam sanar 

dúvidas e desenvolver novas propostas terapêuticas no vasto processo da reabilitação cardíaca. 
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7 CONCLUSÃO 

 

A ventilação não invasiva CPAP como recurso terapêutico profilático se mostrou 

eficaz na melhora na capacidade funcional dos pacientes no pós-operatório imediato de 

revascularização do miocárdio e troca de valvar cardíaca, avaliada através da distância 

percorrida no teste de caminhada dos seis minutos, no desempenho do teste de velocidade da 

marcha e da avaliação do questionário de medida de independência funcional. Por outro lado, 

a VNI como recurso terapêutico, não influenciou no tempo de internação na unidade de terapia 

intensiva, e nem no tempo geral de hospitalização dos pacientes cardiopatas estudados. 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, ____________________________, abaixo assinado, autorizo o pesquisador Prof. Msc. 

Amaro Afrânio de Araújo Filho, a desenvolver a pesquisa abaixo descrita: 

1-Título do Experimento: Impacto do uso da ventilação mecânica não invasiva profilática 

na funcionalidade de pacientes no pós-operatório cardíaco: um ensaio clínico. 

 2-Objetivo: Analisar o uso da ventilação não invasiva na reabilitação do paciente no pós-

operatório cardíaco.  

3-Descrição de procedimentos: Este estudo será um ensaio clínico, com delineamento 

longitudinal, descritivo, randomizado, e contemporâneo, tendo uma abordagem quantitativa. 

Os pacientes serão randomizados em dois grupos: o Grupo Experimental passará pela seguinte 

sequência de estudo: avaliação inicial (pré-operatória), aplicação da VNI por três vezes dentro 

das primeiras 26 horas pós extubação, intervenção fisioterapêutica convencional, avalições no 

3º DPO, 5ºDPO e 7ºDPO/Alta. Já para o Grupo Controle, as etapas consistirão de: avaliação 

(pré-operatória), intervenção fisioterapêutica convencional e avalições no 3º DPO, 5ºDPO e 

7ºDPO/Alta.   

4-Desconfortos e riscos esperados: falta de ar, não adaptação do paciente à máscara ou à pressão 

positiva gerada pelo aparelho, aumento do trabalho respiratório. Fui devidamente informado 

dos riscos acima descritos e de qualquer risco não descrito, não previsível, porém que possa 

ocorrer em virtude da pesquisa será de inteira responsabilidade dos pesquisadores. 

5-Benefícios esperados: Com uso da VNI os pacientes possam melhorar a condição de 

mecânica ventilatória ocasionando ganho de volume corrente, melhora da oxigenação e 

consequente incremento funcional. 

6-Informações: Os participantes têm a garantia que receberão respostas a qualquer pergunta e 

esclarecimento de qualquer dúvida quanto aos assuntos relacionados à pesquisa. Também os 

pesquisadores supracitados assumem o compromisso de proporcionar informações atualizadas 

obtidas durante a realização do estudo. 

7-Retirada do consentimento: O voluntário tem a liberdade de retirar seu consentimento a 

qualquer momento e deixar de participar do estudo, não acarretando nenhum dano ao 

voluntário.  
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8-Aspecto Legal: Elaborado de acordo com as diretrizes e normas regulamentadas de pesquisa 

envolvendo seres humanos atende à Resolução nº 196, de 10 de outubro de 1996, do Conselho 

Nacional de Saúde do Ministério de Saúde - Brasília – DF. 

9-Confiabilidade: Os voluntários terão direito à privacidade. A identidade do participante não 

será divulgada. Porém os voluntários assinarão o termo de consentimento para que os resultados 

obtidos possam ser apresentados em congressos e publicações.  

10-Quanto à indenização: Não há danos previsíveis decorrentes da pesquisa, mesmo assim fica 

prevista indenização, caso se faça necessário.  

 

 

ATENÇÃO: A participação em qualquer tipo de pesquisa é voluntária. Em casos de dúvida 

quanto aos seus direitos, não hesite em solicitar esclarecimentos através dos telefones do 

pesquisador (79) 32434544 ou (79) 999648489 a qualquer momento. 

Aracaju, _____de _____de 201_. 

 

_____________________________________________________ 

ASSINATURA DO VOLUNTÁRIO 

 

_____________________________________________________ 

ASSINATURA DO PESQUISADOR 
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APÊNDICE B – PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO 
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APÊNDICE C - FICHA DA INTERVENÇÃO - VNI 

 

TRATAMENTO 

 

 

Data: ___/___/___ 

 

Nome: _______________________________________________________________ 

Número do prontuário: ______________________ 

Hora da extubação: __________________________  

 

 

1ª APLICAÇÃO                          Data: ___/___/___ 

 

HORA: ________________________________________________________________ 

Duração da VNI: _________________________________________________________ 

Intensidade da pressão: ____________________________________________________ 

Obs:______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________________________ 

 

 

 

2ª APLICAÇÃO                          Data: ___/___/___ 

 

HORA: ________________________________________________________________ 

Duração da VNI: _________________________________________________________ 

Intensidade da pressão: ____________________________________________________ 

Obs:______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________________________ 

 

 

 

3ª APLICAÇÃO                          Data: ___/___/___ 

 

HORA: _______________________________________________________________ 

Duração da VNI: ________________________________________________________ 

Intensidade da pressão: ___________________________________________________ 

Obs:______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________________________ 
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ANEXO A – MEDIDA DE INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL (MIF) 

 
- Independência (sem ajuda): 7. Independência completa (em segurança, em tempo normal); 6. Independência 

modificada (ajuda técnica) 

- Dependência modificada (com ajuda): 5. Supervisão; 4. Ajuda mínima (indivíduo >= 75%); 3. Ajuda moderada 

(indivíduo >= 50%); 2. Ajuda máxima (indivíduo >=25%); 1. Ajuda total (indivíduo >= 0%). 
 

Auto-Cuidado: Pré 3 5 7  

ou 

alta 

A. Alimentação         

B. Higiene Pessoal          

C. Banho (lavar o corpo)         

D. Vestir metade superior         

E. Vestir metade inferior          

F. Utilização do vaso sanitário         

Controle de Esfíncteres         

G. Controle da Urina           

H. Controle das Fezes         

Mobilidade         

Transferências          

I. Leito, cadeira, cadeira de rodas          

J. Vaso sanitário          

K. Banheira, chuveiro          

Locomoção         

L. Marcha / cadeira de rodas                 (  ) Marcha      (  ) Cadeira Rodas         

M. Escadas         

Comunicação          

N. Compreensão                                             (  ) Auditiva    (  ) Vocal            

O. Expressão                                               (  ) Vocal       (  ) Não vocal          

Cognição Social          

P. Interação Social         

Q. Resolução de Problemas          

R. Memória          

Total         
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ANEXO B - PROTOCOLO DE REABILITAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL 

CIRURGIA 

 

TRATAMENTO 

 

 

1º DPO  

o Promover higiene brônquica; Promover manobras de reexpansão pulmonar, fazendo uso de padrões 

ventilatórios. Juntamente com a equipe de enfermagem, retirar o paciente do leito, deixando-o sentado ao 

lado do leito no mínimo 2 horas, dependendo do seu estado geral; Cinesioterapia ativo-assistido de MMII; 

Exercícios metabólicos. 

OBS: retirar o paciente do leito apenas quando ele estiver estável hemodinamicamente e com a 

autorização do responsável. 

 

2ºDPO  

o Retirar o paciente do leito; Deambulação; Estimular a tosse; Manobras de reexpansão pulmonar (Padrões 

Ventilatórios, EPAP); Cinesioterapia ativa de membros inferiores (MMII) e Exercícios metabólicos. 

 

3ºDPO  

o Retirar o paciente do leito; Deambulação; Manobras de reexpansão pulmonar; Realizar manobras de 

higiene brônquica, se necessário; Cinesioterapia em MMII e exercícios metabólicos. 

 

4ºDPO 

o Manter a conduta anterior; Aumentar a distância da deambulação; Promover correção da postura 

antálgica; Alongamento e relaxamento para amenizar as dores musculares. 

 

5°DPO  

o Manter a conduta anterior; Deambulação; Associar exercícios com MMII e membros superiores (MMSS) 

durante a deambulação. 

 

6° DPO 

o Deambulação; Treino na escada e orientações para alta. 
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ANEXO C – PARECER CONSUBSTANCIADO 

 

 

 

 



59 

 

 


