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RESUMO
As cirurgias cardíacas, consideradas de grande porte, podem evoluir com diversas complicações, sendo as mais
frequentes as de caráter respiratório e as decorrentes da imobilidade no leito. Nesse sentido, a fisioterapia pode atuar com
diversas técnicas para minimizar as complicações decorrentes da cirurgia. Entre tais técnicas encontra-se a mobilização
precoce, um conjunto de atividades motoras, progressivas, que se iniciam desde a fase aguda da reabilitação. A pesquisa
teve como objetivo realizar uma revisão de literatura acerca das complicações da cirurgia cardíaca, bem como da aplicação
e eficácia da mobilização precoce no seu pós operatório. Foi realizada uma pesquisa do tipo revisão de literatura nas
bases virtuais MEDLINE, PUBMED, LILACS, SCIENCE DIRECT e SCIELO, no período de agosto a dezembro de
2016, foram utilizados os descritores cirurgia torácica, deambulação precoce e serviço hospitalar de fisioterapia. Tendo
em vista as complicações advindas da cirurgia cardíaca, a mobilização precoce mostra-se uma técnica eficaz na rapidez da
recuperação desse tipo de paciente, no que se refere a melhora de força muscular, aumento da amplitude de movimento,
diminuição da dor, aumento da independência funcional e melhora na qualidade de vida.
Palavras-Chave: cirurgia cardíaca, deambulação precoce, serviço hospitalar de fisioterapia, exercício, qualidade de vida.

ABSTRACT

Cardiac surgeries, considered of great size, can evolve with several complications, being the most frequent the
ones of respiratory character and the ones due to the immobility in the bed. In this sense, physical therapy can act with
several techniques to minimize complications resulting from surgery. Among such techniques is the early mobilization, a
set of motor activities, progressive, that start from the acute phase of rehabilitation. The aim of this research was to carry
out a review of the literature about the complications of cardiac surgery, as well as the application and efficacy of early
mobilization in its postoperative period. A literature review was conducted in the virtual databases MEDLINE, PUBMED,
LILACS, SCIENCE DIRECT and SCIELO, from August to December 2016. The descriptors were thoracic surgery,
early ambulation and physical therapy hospital service. Considering the complications arising from cardiac surgery, early
mobilization is an efficient technique in the fast recovery of this type of patient, in terms of improvement of muscle
strength, increase in range of motion, decrease of pain and increase of Functional independence.
Keywords: Cardiac surgery, early ambulation, physical therapy department, exercise, quality of life.
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Cirurgia cardíaca e mobilização precoce.

INTRODUÇÃO

como

atelectasias,

diminuição

de

força

Durante o período de internação na

muscular e infecções. As condutas utilizadas

unidade de terapia intensiva os pacientes passam

para esses fins podem incluir exercícios de

por um longo período de imobilização no leito,

movimentos como os treinos musculares,

acompanhada de complicações e comorbidades

adequações

que podem ocorrer no período pós operatório

neuromuscular

posturais,
e

estimulação

exercícios

elétrica

respiratórios6,7.

de cirurgia cardíaca1. Ao longo das últimas

Sendo assim o objetivo do presente

décadas, a cirurgia de revascularização do

estudo foi realizar uma revisão da literatura

miocárdio, o reparo e a troca valvular tornaram-

acerca

se o

escolha

cardíaca, bem como investigar os efeitos da

para tratamento de diversas cardiopatias2.

mobilização precoce no seu pós operatório.

procedimento
Os

cirúrgico

procedimentos

de

das

complicações

da

cirurgia

cirúrgicos
METODOLOGIA

aumentam a morbidade, a qual está relacionada
principalmente com a condição pré-operatória,

Para elaboração do artigo foi realizado

a utilização de circulação extracorpórea e

um levantamento bibliográfico entre os anos

indução anestésica. Sendo necessário, que

de 2000 a 2016 em diferentes bases de dados:

os pacientes sejam acompanhados e sofram

MEDLINE,

intervenções

hemodinâmico

LIBRARY, LILACS, SCIENCE DIRECT e

pós-operatório3.

SciELO Brasil, utilizando-se os Descritores em

e

de

respiratório

no

Atualmente

âmbito
pré

e

com

a

evolução

PUBMED,

COCHRANE

das

Ciências da Saúde (DECS): cirurgia torácica,

técnicas utilizadas na unidade de terapia

serviço hospitalar de fisioterapia e deambulação

intensiva (UTI) a sobrevida dos pacientes

precoce. Os termos foram utilizados de forma

críticos, principalmente em pacientes idosos,

individual e combinados durante o levantamento

cirúrgicos e com infecção tem aumentado4. Esses

dos artigos. A pesquisa ocorreu no período de

pacientes, por consequência, estão expostos

agosto a dezembro de 2016. Foram incluídos

a vários fatores que podem contribuir para o

artigos científicos que envolviam o tema cirurgia

desenvolvimento de comorbidades, incluindo

cardíaca e mobilização precoce, sendo excluídos

inflamações sistêmicas, uso prolongado de

artigos que não envolviam essa temática.

medicamentos, alterações metabólicas, duração
da ventilação mecânica e imobilismo prolongado5.
A mobilização precoce em pacientes
submetidos a cirurgias cardíacas previne ou
diminui

as

complicações

pós

operatórias

REVISÃO DE LITERATURA
3.1 Cirurgia Cardíaca
A cirurgia cardiotorácica, considerada de
grande porte, pode levar a inúmeras complicações,
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entre elas as de causa respiratória como o colapso

diversas complicações, despontando entre elas

alveolar e insuficiência respiratória, que culminam

as complicações pulmonares, que geralmente

com a necessidade de cuidados intensivos, bem

decorrem de um quadro de disfunção pulmonar

como suporte ventilatório por tempo prolongado.

secundário à utilização de circulação extracorpórea,

Nos pacientes submetidos à cirurgia com

trauma cirúrgico, indução anestésica e fatores

circulação extracorpórea, particularmente, podem

relacionados ao pré-operatório do paciente,

ocorrer reações inflamatórias desencadeadas por

as quais culminam com aumento do tempo de

este procedimento, que acarretam deterioração

internação hospitalar e piora da qualidade de vida11.

da

função

pulmonar

no

pós-operatório8.

O

procedimento

cirúrgico,

Para a realização das cirurgias cardíacas,

independentemente do tipo ou da técnica utilizada,

é necessário seguir um protocolo, no qual os

expõe o paciente a complicações graves, como

pacientes são submetidos a uma série de exames e

falha estrutural, hemorragias, trombose venosa

de testes pré operatórios para evitar ou minimizar

profunda, tromboembolismo e infecção. Ainda

possíveis complicações, além disso os mesmos

existe um risco de acidente vascular encefálico12,13.

são preparados tanto psicologicamente quanto

As cirurgias cardíacas estão sendo mais

hemodinamicamente para um pós operatório

tardiamente indicadas ou direcionadas para

com o mínimo de intercorrências intercorrências9.

pacientes com comprometimentos mais graves,

Existem quatro fases da cirurgia cardíaca,

o que minimiza as situações de riscos como

que incluem a anestesia geral, utilizada para

as reoperações e de doenças associadas como

promover a perda reversível da percepção

hipertensão arterial e nefropatia14, no caso de

e bloqueio temporário da resposta geral ao

pacientes com doenças pulmonares obstrutivas

estimulo; esternotomia, que se trata de uma

crônicas e diabetes, ao serem submetidos à cirurgia

incisão vertical no esterno proporcionando um

cardíaca

bom acesso as estruturas torácicas; circulação

em seu pós operatório, principalmente se o

extra-corpórea que compreende um conjunto de

mesmo ainda for tabagista, pois aumenta o

máquinas, aparelhos e circuitos que permitem a

tempo de permanência na ventilação mecânica.

substituição temporária das funções cardíaca e

Algumas outras doenças como hipertensão,

pulmonar de modo artificial; e procedimentos

doenças auto-imunes, síndromes metabólicas

adequados para cada patologia, como o

entre outras, necessitam de um maior cuidado

desvio do sangue, cessando a contratilidade

no pós operatório imediato, visto que são

cardíaca,

patologias

para

realização

da

cirurgia10.

3.2 Complicações da Cirurgia Cardíaca
As cirurgias cardíacas podem gerar

apresentam

que

Outras

maiores

devem

complicações

ser

controladas15.

complicações

pulmonares

relacionadas à cirurgia cardíaca incluem a

Revista CPAQV – Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida | Vol.9| Nº. 2 | Ano 2017| p. 3

Cirurgia cardíaca e mobilização precoce.

intubação traqueal, ventilação mecânica por

terapêutica, atelectasia indutora de sintomas

mais de 48 horas após a cirurgia, congestões

respiratórios agudos, infecção traqueobrônquica,

pulmonares, atelectasias, pneumonia associada

pneumonia, insuficiência respiratória aguda,

a ventilação e reintubação traqueal, fatores que

intubação endotraqueal ou ventilação por mais de

prolongam o tempo de internação hospitalar14.

48 horas, em que a pneumonia é a principal causa

Geralmente, os pacientes no pós-

de mortalidade pulmonar em serviços cirúrgicos.

operatório

a

Podem ser encontrados ainda distúrbios de

descontinuidade da ventilação mecânica invasiva,

ordem emocional como ansiedade e depressão,

logo ao término dos efeitos das drogas anestésicos,

que podem aumentar o tempo de internação,

fato que pode durar em torno de seis horas, no

levando a um declínio funcional com queda

entanto, aproximadamente 3 a 6% dos pacientes

da qualidade de vida em até sete anos após a

evoluem com necessidade de ventilação mecânica

internação, com declínio da participação social18.

prolongada devido fatores como complexidade

Pacientes submetidos a procedimentos de

da doença cardíaca, doenças pulmonares prévias

revascularização miocárdica são particularmente

ou outros problemas sistêmicos. A quantidade

suscetíveis

de estudos relacionados à tentativa de reduzir o

período

tempo de ventilação mecânica tem aumentado,

aumento da mortalidade e com os sobreviventes

com objetivos de reduzir os custos envolvidos

frequentemente adquirindo algum nível de déficit

na quantidade de recursos materiais e financeiros

funcional. Sua incidência varia amplamente na

consumidos por esse tipo de paciente16.

literatura, principalmente devido à diferenças de

Embora os procedimentos em cirurgia cardíaca

definições, heterogeneidade das populações em

estejam modernizados, a função respiratória

estudo e período de acompanhamento da amostra.

ainda é prejudicada, sendo que cerca de 65%

Assim, as incidências de evento isquêmico cerebral

dos pacientes desenvolvem atelectasias e 3%

pré-operatório e disfunção neuropsicológica

pneumonia,

residual

relatadas na literatura apresentam-se com variações

reduzida em cerca de 20% dos

de 0,4%-5,4% e 25%-79%, respectivamente19.

casos e um alto risco de derrame pleural15.

A fraqueza muscular é frequentemente

De acordo com Guizilini et. al17, as

encontrada em pacientes críticos nas unidades

funcional

de

cirurgia

possuem

complicações

cardíaca

capacidade

pulmonares

são

a

tem

a

disfunções

neurológicas

no

pós

operatório,

implicando

em

segunda

de terapia intensiva, com incidência entre 30 à

complicação mais frequente no período pós

60% dos casos19, a qual é decorrente de diversos

operatório, perdendo apenas para a infecciosa.

fatores prévios à internação, inflamação sistêmica

São consideradas complicações pulmonares:

decorrente de CEC, uso de medicações, como

broncoespasmo que necessite de intervenção

corticoides, sedações e bloqueadores musculares
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utilizados tanto no período intra operatório

qualidade de vida, aumentando ainda mais o

como no pós operatório, variações nos níveis de

tempo de permanência no ambiente hospitalar25.

glicemia, nutrição inadequada, hiperosmolaridade,

A intervenção fisioterapêutica na UTI,

ventilação mecânica prolongada e imobilidade no

tem se mostrado uma técnica eficaz e segura,

leito21.O imobilismo no leito acomete os sistemas

como refere um estudo em que foram analisados

muscular, gastrointestinal, cardiorrespiratório,

12.281 pacientes que receberam intervenção

urinário e cutâneo21. O repouso prolongado

fisioterapêutica na UTI, que incluía exercícios,

pode levar a redução da massa muscular até

posicionamentos e transferências. Do total

a metade em duas semanas, e se associada à

amostral, apenas 0,2% dos participantes tiveram

sepse a perda de massa muscular pode ser até

complicações

1,5 kg ao dia, que estão diretamente ligados

incluindo

complicações

à

instalação

de

distúrbios

da

junção

neuromuscular23.

decorrentes
protocolos

da

mobilização,

psicológicas26.
de

A

reabilitação

Tendo em vista o quadro de complicações

com mobilização precoce tem-se mostrado

associadas à CC e suas possíveis repercussões,

extremamente segura em pacientes críticos,

a fisioterapia tem sido amplamente requisitada

visto o pequeno número de eventos adversos27.

com o intuito de reverter ou amenizar tal quadro,

Assim,

a

mobilização

precoce

é

evitando o desenvolvimento de complicações,

fundamental a fim de melhorar o transporte

com a utilização de grande variedade de técnicas

de oxigênio, reduzir os efeitos deletérios do

incluídas dentro da reabilitação cardíaca7,8.

imobilismo e do repouso, com atividades
terapêuticas

3.3 Mobilização Precoce

progressivas,

como

exercícios

fisioterapêuticos no leito, treinamento do

As novas técnicas utilizadas pelos

paciente para sentar à beira do leito, ortostatismo,

profissionais da área da saúde tem aumentado a

transferência para a cadeira e deambulação.

sobrevida de pacientes críticos, visando minimizar

Essas técnicas incluem a interrupção diária de

ou evitar prejuízos das habilidades físicas devido

sedativos, bem como a atividade física precoce,

deficiências neuromusculares e neurocognitivas,

acompanhando

diminuindo a qualidade de vida dos mesmos24.

paciente graves ou em ventilação mecânica28.

Durante muito tempo, a forma de tratar

Por muito tempo acreditou-se que

os pacientes que passavam por cirurgia cardíaca na

mobilizar de modo precoce o paciente na unidade

UTI consistia na restrição de qualquer atividade

de terapia intensiva (UTI) trazia mais riscos que

física. Por esse motivo, os pacientes apresentavam

benefícios aos pacientes, no entanto, a mobilização

descondicionamento físico, fraqueza muscular,

precoce tem se mostrado segura e viável, com

dispneia, depressão, ansiedade e redução da

resultados positivos na recuperação dos pacientes,

o

tratamento
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diminuindo o tempo de internação nas UTIs,

realizar uma avaliação do nível de mobilização

tempo de necessidade de ventilação mecânica e

que varia de acordo com cada paciente. Nele,

melhora dos resultados cognitivos e funcionais29.

observa-se escalas numéricas que determinam o

Indica-se

mobilização

precoce,

nível de mobilização alcançado pelos mesmos.

principalmente para pacientes restritos ao leito,

Na fase zero, é importante avaliar se o paciente

associando-a a um posicionamento preventivo

apresenta alguma contra indicação para a não

de contraturas articulares e musculares, além

realização dos movimentos, como por exemplo

de exercer papel importante quando se trata de

os níveis de saturação de oxigênio (inferior

funções pulmonares e desempenho do sistema

a 90%), na fase 1, realização de movimentos

respiratório. Assim, facilitando o desmame da

passivos, na fase 2 é realizado um trabalho de

ventilação mecânica, reduzindo o tempo de

transferência de paciente da cama para a cadeira

permanência na unidade de terapia intensiva e por

ou ao lado da cama; na terceira fase o paciente

conseguinte sua internação hospitalar, com objetivo

em posição de bipedestação ao lado da cama

de melhora da qualidade de vida do paciente25.

e na fase 4 com capacidade para deambular.

Westerdahl et al7 afirmam que a

De acordo com Stockley et al32, existe um

mobilização precoce em pacientes submetidos

alto nível de consenso entre fisioterapeutas quando

a cirurgias cardíacas previnem ou diminuem as

se trata do uso da movimentação passiva em

complicações pós operatórias, cuja a indicação

pacientes sedados e/ou sob ventilação mecânica,

ocorre não somente para pacientes que possuem

com incremento em pacientes neurológicos.

expectativa de grandes períodos de internação,

No entanto, o estudo sugestionou a pesquisa

mas também para os que possuem risco de

de efeitos fisiológicos de tal movimentação,

desenvolver complicações secundárias a sua

visto que, o consenso não era suportado por

patologia, como no caso de pacientes na fase

evidências empíricas. Tais respostas fisiológicas

aguda com trombose venosa profunda e com

da mobilização precoce no paciente hospitalizado

risco de embolia pulmonar. Em um estudo

são evidenciadas por Amidei e Sole33, em um

de revisão de literatura realizado por Penha et

estudo com pacientes sob ventilação mecânica,

al30 foi observado que a mobilização precoce

utilizando movimentos passivos para membro

trouxe grandes benefícios para os pacientes,

inferior durante 20 minutos. Obteve-se melhora no

bem como a redução de complicações e da

conforto antes e depois a intervenção, mostrando

morbidade, além de independência funcional

que o exercício foi bem tolerado e diminuição

e redução do tempo de internação hospitalar.

nos

Para iniciar o trabalho de mobilização, Garzano-

respostas fisiológicas de melhora sistêmica.

Serrano et al31 (2010), afirmaram ser pertinente

Sendo assim, uma mudança de “cultura”

níveis

de

interleucinas
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nas UTIs é proposta por

Schweickert e

Kress34, visando o foco dos profissionais na
reabilitação da capacidade funcional e força
muscular de pacientes internados na unidade,
visto que a mobilização de pacientes críticos
se comprovou viável e segura na literatura
recente. Schober e Thornton35, enfatizam tal
necessidade, evidenciando dificuldades claras de
implementação de programas de mobilização
precoce em alguns hospitais, como mobilização
realizada

por

profissionais

capacitados,

equipamentos como ventiladores de transporte
e monitores, além da mudança relacionada ao
tempo e real necessidade de sedação, para ajudar
na colaboração do paciente durante o exercício.
CONCLUSÃO
Tendo em vista os riscos da cirurgia
cardíaca, bem como, suas complicações, após a
revisão da literatura conclui-se que a mobilização
precoce pode atuar positivamente na reabilitação
precoce desses pacientes. Atuando de maneira
progressiva desde a fase aguda da reabilitação,
não se restringindo a intervenções de cunho
respiratório, mas usando de atividades motoras
para melhora global do paciente. Fato que reduz
as complicações decorrentes do imobilismo no
leito, redução do tempo de internação hospitalar
e consequente melhora da qualidade de vida.
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