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RESUMO
Introdução: As cirurgias cardíacas são consideradas como procedimentos de
grande porte e dentre elas destacam-se principalmente a revascularização do
miocárdio e as trocas valvares. Nos últimos anos houve um aumento no número
de cirurgias cardíacas, as quais estão sujeitas a processos que possibilitam
complicações. A redução na força muscular inspiratória caracterizada pela
pressão inspiratória máxima, promove alterações no trabalho respiratório e na
capacidade de gerar força inspiratória, o que pode levar, a um maior tempo de
permanência na ventilação mecânica. Objetivo: Avaliar a influência da redução
da pressão inspiratória máxima no tempo de permanência na ventilação
mecânica em pacientes submetidos a cirurgia cardíaca. Método: Estudo do tipo
transversal, realizado em pacientes submetidos a cirurgia cardíaca, no período
de abril 2013 a dezembro 2014. Foram realizadas avaliação da pressão
inspiratória máxima por meio da manovacuometria e para função pulmonar a
espirometria. As avaliações foram realizadas durante o período pré-operatório;
os principais desfechos analisados foram: tempo de permanência na ventilação
mecânica, tempo de internação, complicações pulmonares e óbitos. Os
pacientes foram acompanhados até o momento da alta ou óbito. Resultados:
Finalizaram o estudo 116 pacientes. A idade média dos indivíduos incluídos foi
de 60,6±10,3 (alcance, 32–83), 64,7% (75/116) eram do sexo masculino, 71,6%
(83/116) tabagistas e ex-tabagistas. O resultado do nosso estudo mostrou uma
correlação negativa e significante (p=0,0001; r=-0,473) em relação a pressão
inspiratória máxima e o tempo de permanência na ventilação mecânica, assim
como, uma associação com a permanência na ventilação mecânica por mais de
seis horas (p=0,038) em relação a pressão inspiratória máxima. A idade também
apresentou uma correlação negativa e significativa em relação a pressão
inspiratória máxima (p=0,045; r=-0,186), bem como, o retorno para a ventilação
mecânica (p=0,019). Também houve uma associação de pressão inspiratória
máxima com a ocorrência de complicações pulmonares (p=0,011) e com o tipo
de procedimento cirúrgico realizado (p=0,048), onde pacientes que são
submetidos a cirurgia de revascularização do miocárdio apresentam pressão
inspiratória máxima reduzida. Conclusão: Concluímos em nosso estudo que,
indivíduos que são submetidos a cirurgia cardíaca, principalmente a
revascularização do miocárdio, apresentam pressão inspiratória máxima
reduzida, o que pode resultar em uma dificuldade no processo de extubação,
propiciando a um maior tempo de permanência na ventilação mecânica, maior
incidência de complicações pulmonares e retorno para ventilação mecânica.

Palavra-chave: Ventilação mecânica, força muscular, cirurgia cardíaca, tempo
de permanência
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ABSTRACT
Introduction: Cardiac surgeries are considered as major procedures and among
them, myocardial revascularization and cardiac valvular interchanges are
particularly noteworthy. In recent years there has been an increase in the number
of cardiac surgeries, which are subject to complication during undergoing
processes. The reduction in inspiratory muscle strength characterized by
maximal inspiratory pressure promotes changes in respiratory work and of the
capacity to generate inspiratory power, which may lead to a longer time in
mechanical ventilation. Objective: To evaluate the influence of the reduction of
maximal inspiratory pressure on the time of mechanical ventilation in patients
undergoing cardiac surgery.Method: Cross-sectional study performed with
patients submitted to cardiac surgery from April 2013 to December 2014.
Evaluations of maximal inspiratory pressure using manovacuometry and
spirometry were performed for pulmonary function. The evaluations were carried
out during the preoperative period; The main outcomes analyzed were: length of
stay in mechanical ventilation, length of hospital stay, pulmonary complications,
and deaths. Patients were followed until discharge or death. Results: 116
patients completed the study. The average age of individuals included was 60,6
± 10,3 (range, 32-83); 64,7% (75/116) were male, 71,6% (83/116) were smokers
and former smokers. The results of our study showed a negative and significant
correlation (p = 0,0001; r= -0,473) as regards to maximal inspiratory pressure and
mechanical ventilation hospitalization time, as well as an association with
mechanical ventilation permanence for more than six hours (p=0,038) as regards
to maximal inspiratory pressure. Age also showed a negative and significant
correlation with maximal inspiratory pressure (p=0,045; r=-0,186), as well as the
return to mechanical ventilation (p=0,019). There was also an association of
maximal inspiratory pressure with the occurrence of pulmonary complications
(p=0,011) and with the type of surgical procedure performed (p=0,048) since
patients undergoing myocardial revascularization presented reduced maximal
inspiratory pressure. Conclusion: In our study, individuals who undergo cardiac
surgery, especially myocardial revascularization, have reduced maximal
inspiratory pressure, which may lead to a difficulty in the extubation process,
resulting in a longer mechanical ventilation staying, a higher incidence of
pulmonary complications and return to mechanical ventilation.
Key words: Mechanical ventilation, muscle strength, cardiac surgery, length of
stay
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1. INTRODUÇÃO
As cirurgias cardíacas (CC) são consideradas procedimentos de
grande porte, e dentre elas destaca-se, principalmente, a revascularização do
miocárdio (RM) e as trocas valvares, sendo necessários maiores cuidados no
pós-operatório (PO).1 Após a CC, os pacientes são encaminhados para Unidade
de Terapia Intensiva (UTI), sendo necessário permanecer em ventilação
mecânica (VM) até que se restabeleça o seu estado de consciência e também
suas condições cardiovascular, metabólica, ventilatória e renal que precisam ser
equilibradas nas primeiras horas. Entretanto, em alguns casos, podem ocorrer
complicações decorrentes do procedimento cirúrgico ou devido às condições
clínicas pré-operatórias (PRÉ-OP) do paciente, o que poderá gerar maior
permanência em VM e na UTI.2
Apesar dos procedimentos da CC serem considerados seguros,
estão sujeitos a processos complicados como anestesia geral, circulação
extracorpórea (CEC), VM e a imobilidade ao leito o que, dependendo do tempo
dessa imobilidade, pode acarretar maior morbimortalidade ao paciente.3,4
Fatores relacionados ao estado PRE-OP do paciente, como por
exemplo, idade,5 tabagismo6 e doença pulmonar prévia7 podem comprometer a
função respiratória e a disfunção muscular respiratória, que ocorre devido a
perda da capacidade de gerar força; essa diminuição ocorre pelo desequilíbrio
da mecânica da caixa torácica, decorrente dos fatores descritos anteriormente.8,9
Além dos fatores já mencionados, pacientes cardiopatas possuem
uma perda da capacidade funcional em decorrência da diminuição oxidativa do
músculo esquelético e respiratório e da reduzida perfusão muscular.10
A insuficiência cardíaca (IC) tem sido apontada como principal
causa de elevada necessidade de internação hospitalar, visitas repetidas dos
médicos, permanência de cuidados e incapacidade funcional.11,12 Estimativas
apontam que cerca de 50% da população sul americana apresenta a doença.13
No entanto, dados do DATASUS demonstraram que no ano de 2012 houve em
torno de 26.694 óbitos por IC no Brasil. Para o mesmo ano, das 1.137.572
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internações por doenças do aparelho circulatório, 21% ocorreram devido à IC.14
Os músculos respiratórios são responsáveis pela ventilação
pulmonar. Em inúmeras situações, podem ocorrer alterações na função contrátil
das estruturas dos músculos que possibilita a entrada e a saída de ar do sistema
respiratória, levando a um quadro de perda da força muscular que pode ser
classificada como fraqueza, fadiga ou falência muscular.15 A mensuração da
pressão inspiratória máxima (PImáx) permite identificar insuficiência respiratória
decorrente da falência muscular, detecção precoce da fraqueza dos músculos
respiratórios, auxiliando na avaliação da mecânica respiratória como o desmame
e extubação.16
A redução da força muscular inspiratória (FMI), representada pela
PImáx, pode promover alterações no trabalho respiratório e na capacidade de
gerar força respiratória, o que pode levar à necessidade de maior tempo de
permanência na ventilação mecânica.17
A disfunção respiratória que ocorre no período PO pode levar à
hipoventilação alveolar devido à redução no volume corrente (VC), redução da
capacidade vital (CV) e da capacidade pulmonar total (CPT), trazendo, como
consequência, uma maior incidência de complicações pulmonares pósoperatória (CPP).18,19 Essas complicações são responsáveis pelo aumento da
permanência hospitalar e acréscimos substanciais nos custos hospitalares,20
sendo também importantes causas de morbidade e mortalidade.6,21,22
Apesar da modernização das técnicas cirúrgicas, a função
respiratória é ainda prejudicada no período PO de cirurgia cardíaca. Várias
pesquisas foram realizadas, nas últimas décadas, com a intenção de identificar
os fatores que predispõem à ocorrência de complicações, quais os pacientes
com maiores chances de desenvolvê-las, além de propor técnicas efetivas que
amenizem tais ocorrências, por meio de uma adequada avaliação e controle
PRE-OP, entre as quais a assistência de fisioterapia respiratória. 3,23
Gomes et al, 24 concluíram que a cirurgia de RM é o procedimento
terapêutico mais satisfatório de tratamento em pacientes com IC, em especial,
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os de maior risco. Essa cirurgia tem demonstrado alívio da angina e prolongado
a sobrevida de pacientes portadores de isquemia coronariana mais severa, com
indicação de cirurgia de RM, nos quais a modificação do estilo de vida,
tratamento medicamentoso ou angioplastia não foram suficientes.25,26
De acordo com o conhecido na literatura, como descrito
anteriormente, os pacientes com insuficiência cardíaca (IC) possuem uma
redução de força muscular esquelética, incluindo a respiratória,27,28 justificandose, portanto, o estudo sobre avaliação da PImáx e sua relação com o tempo de
permanência na ventilação mecânica no PO de cirurgia cardíaca.
Este trabalho tem por objetivo avaliar a influência de redução da
PImáx no tempo de permanência na VM em pacientes submetidos à cirurgia
cardíaca.
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2. REVISÃO DA LITERATURA – CONTEXTUALIZAÇÃO
2.1.

Insuficiência Cardíaca
A IC consiste em um conjunto de modificações estruturais e

funcionais do sistema cardiovascular que se manifesta com desordens da função
cardíaca decorrentes de falhas no enchimento e/ou da fração de ejeção
ventricular.29 Dessa forma, a função cardiovascular de nutrição e oxigenação
tecidual torna-se insuficiente para atender as necessidades metabólicas do
organismo, podendo desencadear suas exacerbações de forma aguda ou
crônica. A IC aguda caracteriza-se por um episódio de instabilidade
hemodinâmica súbita ou um processo de descompensação de uma IC
crônica.30,31
Os sintomas associados à IC crônica estão associados a processos
que levam à diminuição da capacidade funcional, atividades de vida diária e
tolerância ao exercício32,33 como a presença de dispneia em repouso ou à
fatigabilidade precoce e alterações circulatórias nos membros inferiores31,34 As
manifestações clínicas da IC se diferenciam pelo grau da insuficiência ventricular
podendo ser à direita ou à esquerda. A disfunção ventricular, seja ela direita ou
esquerda, implica secundariamente na disfunção do outro ventrículo.
Frequentemente, a disfunção ventricular primária ocorre à esquerda, sendo as
manifestações clínicas mais comuns a intolerância ao exercício, o edema de
membros inferiores, a fadiga e a dispneia.35
A classificação para estratificar a severidade da doença está
baseada no grau de comprometimento atribuído pela doença durante as
atividades de vida diária.36 Conforme a III Diretriz Brasileira de IC Crônica, a IC
pode ser categorizada em quatro classes propostas pela New York Heart
Association (NYHA).37
Classe Funcional I: pacientes com doença cardíaca, mas sem limitação à
atividade física. Atividades físicas normais não causam fadiga exagerada,
palpitação, dispneia ou angina.
Classe Funcional II: pacientes com doença cardíaca com leve limitação à
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atividade física. Sentem-se confortáveis em repouso, mas atividades físicas
habituais resultam em fadiga, palpitação, dispneia ou angina.
Classe Funcional III: pacientes com doença cardíaca com importante
limitação para atividade física. Sentem-se confortáveis em repouso. Atividades
menos intensas que as normais causam fadiga, palpitação, dispneia ou angina.
Classe Funcional IV: pacientes com doença cardíaca e que sentem
desconforto em qualquer nível de atividade física. Sintomas de IC ou angina
podem estar presentes mesmo no repouso. Se qualquer atividade física é
realizada, o desconforto é crescente.
Observa-se

que

pacientes

com

IC

crônica

apresentam

comprometimento da musculatura periférica e respiratória associado ao estágio
da doença, como também têm limitações na capacidade funcional.38 O
comprometimento que na IC encontra-se como principal é o débito cardíaco,
sendo

alterado

por

modificações

estruturais

ou

funcionais.

Esse

comprometimento leva a uma redistribuição do fluxo sanguíneo pelo sistema
vascular, portanto, o aumento da ativação simpática nesses pacientes acaba por
reduzir o fluxo sanguíneo na musculatura esquelética por meio da
vasoconstrição periférica, reduzindo a perfusão no tecido musculoesquelético.38
Do mesmo modo, a disponibilidade reduzida de oxigênio e
nutrientes aos tecidos colaboram para o desenvolvimento de modificações
metabólicas e funcionais, como miopatia, inflamação persistente e disfunção
endotelial. Todos os aspectos citados anteriormente, quando associados,
reduzem a capacidade oxidativa e metabólica, o que leva ao comprometimento
musculoesquelético.38,39
2.2. Intervenção cirúrgica
Para que inúmeras patologias cardíacas sejam tratadas, pode ser
necessária a realização de uma intervenção cirúrgica. Sendo assim, esse
processo se faz necessário quando o risco do procedimento cirúrgico for menor
do que o comprometimento cardiovascular, levando-se em conta que a
sobrevida do paciente possa ser melhorada em relação ao tratamento clínico. 40
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As indicações mais habituais que levam à necessidade da
intervenção cirúrgica são cardiopatias isquêmicas, valvulopatias, doenças
ateroscleróticas degenerativas da aorta intratorácica, dilatação aneurismática,
dissecção ou ruptura, deformidades congênitas, arritmias cardíacas e tumores
cardíacos.41
Para iniciar a intervenção cirúrgica é necessário o procedimento de
anestesia geral, pela condição do tamanho do trauma cirúrgico e também por ser
uma cirurgia de alta complexidade. A anestesia geral gera uma perda da
consciência fazendo com que os estímulos dolorosos sejam imperceptíveis, uma
vez que a anestesia tem ação no sistema nervoso central. A deficiência funcional
dos sistemas, tais como o respiratório e cardiovascular é inevitável em cirurgias
desse porte, procedendo assim modificações fisiológicas, pois inibem a
vasoconstrição pulmonar com consequente hipoxemia.41,42
A despeito dos aperfeiçoamentos e avanços com as técnicas
cirúrgicas, e seus cuidados com o PRÉ-OP e PO, as CC possuem altos índices
de morbi-mortalidade.8
Fatores relacionados com a anestesia geral afetam a função
pulmonar, fatores estes, como o decúbito dorsal prolongado que gera um
deslocamento do diafragma no sentido cefálico, a alteração da complacência
pulmonar, a alteração da ventilação-perfusão e a fração de shunt pulmonar
anormal, a alteração da distribuição de gases, levando também à redução da
frequência respiratória, a mobilidade da caixa torácica, consequentemente
ocasionando uma diminuição da CV da capacidade residual funcional (CRF) e
do VC, todos fatores de complicações no PO de CC.41,43
A esternotomia mediana é o procedimento mais comumente
utilizado para realização CC e caracteriza-se pela secção longitudinal do osso
esterno, comprometendo a aponeurose pré-esternal e o músculo peitoral
maior.44
Diversos fatores que favorecem as complicações PO podem estar
associados a esternotomia mediana, tais como a idade avançada, doenças
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pulmonares pré-existentes, hábito tabágico, mal estado nutricional, números de
enxertos, duração da CEC, e comorbidades associadas, as quais podem
aumentar o risco para desenvolvimento de complicações pulmonares no PO,
dentre outros fatores que se fazem presentes no pré-operatório.26
Podemos destacar dentre os procedimentos das intervenções de
CC, as Trocas Valvares e a RM com o uso do enxerto da veia safena ou da
artéria torácica interna (ATI).25
A CEC é uma ferramenta muito utilizada durante a CC apesar de
apresentar algumas limitações fisiológicas, riscos e efeitos potencialmente
deletérios como a síndrome de isquemia de reperfusão, resultando na liberação
de enzimas proteolíticas e radicais livres, podendo ocasionar lesão tecidual.45
Durante a CEC, devido ao contato do sangue com material artificial,
administração de heparina-protamina, isquemia cardiopulmonar e parada
ventilatória pulmonar, reações inflamatórias podem ser desencadeadas,
causando deterioração da função respiratória pós-operatória.46,47
A resposta inflamatória sistêmica associada com a CEC gera
complicações como desordens de coagulação devido a defeitos das plaquetas e
disfunção respiratória em função da ativação plasmática e do sequestro e
degranulação de neutrófilos.46
2.2.1. Revascularização do miocárdio
A cirurgia de RM consiste na utilização de enxerto arterial por meio
da ATI direita ou esquerda ou enxerto venoso, utilizando-se a veia safena para
levar aporte sanguíneo a uma lesão obstrutiva até o segmento coronariano distal,
com o objetivo de corrigir a isquemia causada pela obstrução. A cirurgia de RM
é um tratamento efetivo da doença arterial coronariana, tendo sido aprimorada
ao longo dos anos desde a sua introdução, há cerca de quatro décadas.48,49
A melhora na sobrevivência a longo-prazo e a maior taxa de
patência da artéria mamária interna, quando comparada com o enxerto da veia
safena, tem tornado o implante de artéria mamária a técnica escolhida na cirurgia
de RM, levando muitos cirurgiões a usá-la rotineiramente nesse tipo de

21
procedimento.50
Sua utilização também traz problemas tais como maior duração da
cirurgia, tração do osso esterno, dano na parede do tórax e prejuízo na
integridade pleural durante a preparação de um pedículo extenso da ATI, com
tecido adjacente e parte da fáscia endotorácica, com influência na perda de
sangue e dor PO, podendo causar maior prejuízo à função respiratória.51
Embora a cirurgia de RM tenha se tornado um procedimento
rotineiro em todo o mundo a morbidade e mortalidade dos pacientes, devido às
complicações do período PO, ainda são relativamente altas.52
2.2.2. Troca valvar
As enfermidades que comprometem as valvas cardíacas (valva
aórtica, mitral, tricúspide e pulmonar) são responsáveis por um grande número
de procedimentos cirúrgicos corretivos. As causas são variadas, sendo elas,
principalmente, as doenças reumáticas, degenerativas e infecciosas.53
Durante as últimas décadas, grandes avanços ocorreram nas
técnicas de diagnóstico, no entendimento da história natural e nos
procedimentos cirúrgicos das lesões valvares. Houve uma expansão das
informações, o que permitiu a tomada de condutas clínicas mais adequadas,
explicitando pontos ainda controversos ou incertos como a escolha da prótese
ideal.54
A CC com o emprego de CEC e substituição valvar por prótese
mecânica ou biológica é o procedimento escolhido nos casos de insuficiência
valvar.55
2.3. Disfunção respiratória pós-operatória em cirurgia cardíaca
As disfunções respiratórias são mais frequentes após as cirurgias
de grande porte como as cirurgias torácicas e abdominais altas do que após
cirurgias em qualquer outra parte do corpo e continuam sendo o maior fator de
utilização de recursos e de permanência hospitalar.23
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Para a maioria dos pacientes submetidos à CC, são esperadas
alterações como redução importante dos volumes pulmonares, prejuízos na
mecânica respiratória, diminuição na complacência pulmonar e aumento do
trabalho respiratório.1,56
A etiologia da disfunção respiratória após CC é considerada
multifatorial, ocorrendo como resultado de efeitos combinados. Muitas variáveis
PRÉ-OP relacionadas ao paciente ou relacionadas à CC têm impacto na função
respiratória PO de CC.44,57
Conhecer os principais fatores que interferem na função
respiratória no contexto da CC é útil para o entendimento da relação entre a
patogênese da anormalidade na troca gasosa e mecânica pulmonar e a
manifestação patológica subsequente associada com a disfunção, o que
favorece a monitorização dos problemas e o planejamento de métodos para
reduzi-los, por meio de estratégias preventivas e tratamentos eficazes,
diminuindo, assim, os custos com cuidados médicos.19,58
O ponto em que as disfunções respiratórias tornam-se CPP não
está claro e frequentemente é difícil de ser estabelecido, pois o diagnóstico de
CPP requer uma associação de achados clínicos que reúnem critérios
específicos de diagnóstico.19
As CPP mais comuns encontradas no período PO de CC incluem
a infecção traqueobrônquica, pneumonia, atelectasia, derrame pleural,
broncoespasmo e insuficiência respiratória aguda.23,59
2.3.1. Principais fatores não relacionados à cirurgia cardíaca que interferem
na função respiratória pré-operatória.
O conhecimento das doenças pulmonares ou disfunções que
podem acompanhar a história prévia dos pacientes, tais como a doença
pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), tabagismo, obesidade e idade, são
importantes fatores a serem observados, e o sucesso para recuperação no
período PO depende da avaliação da condição PRÉ-OP que estima o risco
cirúrgico do paciente.33
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O tabagismo é um fator de grande importância na avaliação PRÉOP, pois o cigarro tem efeito nocivo, o que aumenta as chances de complicações
pulmonares. Portanto, a cessação do consumo tabágico deve ocorrer no mínimo
oito semanas antes da cirurgia, a fim de reduzir esses efeitos.60
A média de idade dos pacientes submetidos à CC tem aumentado
nos últimos anos devido a vários fatores, incluindo a melhora da eficácia
terapêutica.61
Os efeitos do envelhecimento sobre a função respiratória levam à
diminuição da elasticidade, da complacência pulmonar e volumes pulmonares e
à diminuição dos reflexos das vias aéreas superiores,62 tornando os pacientes
idosos mais suscetíveis às CPP devido à maior fragilidade dos sistemas
orgânicos, presença de comorbidades e doença arterial coronariana difusa,
geralmente mais intensa nos idosos do que nos pacientes mais jovens.61,63
A DPOC é definida pela limitação do fluxo aéreo, geralmente
progressiva e associada a uma resposta inflamatória anormal dos pulmões à
inalação de partículas e gases tóxicos.64 Apesar da DPOC ser caracterizada
principalmente pelas alterações nos pulmões, esta também apresenta alterações
sistêmicas importantes.65 Dentre elas, a redução da capacidade de exercício,
que ocorre principalmente devido à limitação ventilatória, anormalidades
nutricionais, disfunção muscular periférica e respiratória,66 contribui para a
sensação de dispneia e fadiga e, consequentemente, para a redução da
qualidade de vida destes indivíduos.64
2.3.2. Principais fatores relacionados à cirurgia cardíaca que interferem na
função respiratória pós-operatória
O grau de alteração funcional respiratória depende de vários
fatores relacionados à CC como o tipo de cirurgia, a intensidade da manipulação
cirúrgica, o número de drenos pleurais colocados e o tempo de cirurgia, entre
outros.44,67 A indução anestésica também é apontada como um fator causal de
distúrbios de ventilação-perfusão, provavelmente, secundários ao fechamento
das vias aéreas e atelectasia.57

24
A anestesia causa relaxamento da parede torácica e redução do
tônus do músculo diafragma que, em combinação com a posição decúbito dorsal,
acarretam um deslocamento cefálico daquele músculo, com ou sem paralisia
muscular, em decorrência do peso das vísceras abdominais, precipitando perda
de volume pulmonar, diminuição da CRF, alteração da complacência da parede
torácica e alteração no volume sanguíneo do tórax em relação ao abdômen.57
A inalação de anestésicos inibe a vasoconstrição pulmonar
hipóxica, e os fármacos usados para a indução anestésica reduzem o comando
ventilatório hipóxico e hipercápnico, além de predispor o paciente a um aumento
do gradiente alvéolo-arterial de oxigênio e atelectasias.19
A VM, durante o procedimento cirúrgico, pode causar lesão
pulmonar por hiperdistensão alveolar, além de ser um fator predisponente para
o desenvolvimento de infecção pulmonar, até mesmo em curto prazo, como
durante a anestesia.68
A esternotomia mediana é o acesso mais utilizado para a CC por
reduzir o tempo do procedimento, fornecer excelente exposição do coração e
diminuir o trauma respiratório. Entretanto, pode contribuir para a deterioração do
sistema pulmonar ao diminuir a estabilidade e a complacência da parede
torácica, reduzindo sua mobilidade em mais de 80% durante sete dias após a
cirurgia, o que poderá favorecer a ocorrência de atelectasia, por redução da
complacência pulmonar dinâmica.69,70
A utilização de técnica minimamente invasiva pode resultar em
redução da necessidade de transfusão sanguínea, da permanência hospitalar e
dos custos, com retorno mais rápido do paciente ao trabalho.70
Muitas vezes a CEC é combinada com estratégias intra operatórias
específicas para assegurar a proteção miocárdica, como a hipotermia sistêmica
moderada que permite um período transitório, curto e seguro de perfusão com
baixo fluxo, para melhorar a visibilidade ou para oferecer um período breve de
parada circulatória segura e a hipotermia miocárdica profunda, com irrigação do
espaço pericárdico, com solução fria para preservação do miocárdio durante a
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CEC.57
A exposição à hipotermia durante a CEC também causa efeitos
desfavoráveis na função respiratória, prejudicando o endotélio pulmonar,
podendo ainda causar injúria do nervo frênico.19,67
Diante das consequências conhecidas da CEC para a disfunção
respiratória pós-operatória, procedimentos de CC sem a CEC podem ser
utilizados quando possível, com o intuito de minimizar tais efeitos. Porém, essa
possibilidade requer investigações adicionais.71
A dissecção da ATI representa maior risco de extravasamento de
líquido para o espaço pleural e lesão direta do nervo frênico por contato do
eletrocautério ou por perda da irrigação do nervo frênico, com subsequentes
CPP.51
Os drenos mediastinais são introduzidos como rotina no PO de CC
para auxiliar a retirada do sangue do espaço pericárdico e para evitar o
tamponamento cardíaco, importante causa de morte pós-operatória. Entretanto,
com a pleurotomia é necessária também a colocação de dreno pleural.26
A pleurotomia adiciona trauma ao tórax, perfura os músculos
intercostais e a pleura parietal, interferindo nos movimentos respiratórios,
funcionando como um fator adicional de deterioração da mecânica respiratória,
aumento do tempo de internação hospitalar.6,51
A incisão na região da pleura gera um impacto negativo com a
perda sanguínea, o que contribui para maior desconforto do paciente, sendo
importante causa de dor pós-operatória; contudo, uma cavidade íntegra da
pleura tem um impacto positivo tanto na função pulmonar como no tempo de
internação hospitalar no período PO. 6,26,51
2.4. Pressão inspiratória máxima
A mensuração das pressões máximas consiste em uma técnica
não-invasiva muito utilizado para avaliar a capacidade de força dos músculos
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inspiratórios. Esses valores pressóricos apresentam grande importância para
detectar a fadiga muscular em pacientes que são submetidos ao procedimento
cirúrgico e na adaptação funcional desses músculos quando um indivíduo é
submetido à ventilação mecânica, auxiliando no desmame ventilatório.15,16
Os músculos respiratórios, em especial o diafragma, apresentam
uma função fundamental no processo da respiração. A cardiopatia causa
prejuízo na função muscular, incluindo a dos músculos respiratórios,
apresentando uma diminuição de força e resistência e consequente piora da
dispneia.72
O conceito de força muscular máxima refere-se à maior tensão que
um músculo ou grupamento muscular é capaz de gerar em situações
experimentais padronizadas. Fisiologicamente o grau de força máxima gerada
por um indivíduo é dependente do maior número de pontes cruzadas dos
filamentos constituintes da fibra muscular que voluntariamente pode ser
recrutado.73
Portanto, os principais determinantes que influenciam nesse grau
de tensão são a área de secção transversa e o número de fibras musculares
recrutadas, sendo essa, dependente da coordenação intramuscular e da eficácia
do recrutamento neuromuscular.73
As modificações do desempenho muscular no cardiopata estão
associadas a características histológicas combinadas e do metabolismo celular.
Dentre as inúmeras alterações apresentadas pode-se indicar a redução no
tamanho das fibras musculares tanto do tipo I quanto a do tipo II, sendo o prejuízo
mais pronunciado nas fibras do tipo II, ou seja, as fibras glicolíticas responsáveis
pela produção de força muscular. No entanto, ainda que as fibras do tipo I não
sofram comprometimento na mesma magnitude, nessas fibras há alterações
morfológicas e bioquímicas que comprometem o metabolismo aeróbio e a
resistência à fadiga.74
Tem-se analisado que em pacientes cardiopatas, ocorrem
modificações nas estruturas mitocondriais, contribuindo para a maior
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participação do metabolismo anaeróbio para a obtenção de energia durante o
esforço físico. Contudo, o aumento do metabolismo anaeróbio está atrelado ao
aparecimento de sintomas comuns nesses pacientes como fadiga precoce e
dispneia.75
As disfunções respiratórias no PO de CC são por vezes
multifatoriais e podem se fazer presentes, pois as cirurgias de RM, são
realizadas em pacientes diagnosticados como de alto risco, estando associadas
ao avanço da idade e com tendências às limitações de reserva funcional
respiratória.76,77
Forgiarini Jr. et al78 avaliaram as classes funcionais dos pacientes
com IC, sendo que as classes funcionais II e III apresentaram alteração na força
muscular respiratória (FMR) e na função pulmonar, apontando que o prejuízo
maior foi em pacientes com classe funcional III.
Guedes et al79 sugerem que a PImáx acima de 75% do valor
previsto pode ser um fator a ser considerado na redução do tempo de internação
no PO. Valores significativamente menores da PImáx estão sendo verificados e
comparados aos valores PRÉ-OP e com os valores de PO de CC. Esta redução
ocorre devido às alterações nas propriedades mecânicas das paredes torácica
e do pulmão.8
O pico de disfunção do músculo diafragma, com diminuição de sua
força, ocorre entre duas e oito horas após a CC, e o retorno aos valores préoperatórios ocorre dentro de aproximadamente duas semanas. Essas alterações
acontecem em resposta aos procedimentos cirúrgicos e podem resultar em
complicações respiratórias relacionadas à capacidade de contração do músculo
diafragma, representada pelo decréscimo da PImáx.80
A mensuração da PImáx no período PRE-OP de CC é útil, pois a
função dos músculos inspiratórios pode estar afetada na presença de doenças
relacionadas ao coração, situação em que os pacientes podem apresentar
fraqueza e falência da musculatura respiratória.78
Para avaliação, a mensuração da PImáx tem sido utilizado, com
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frequência, a manovacuometria, por ser de fácil acesso para execução por
apresentar os valores de forma simples e ser de baixo custo. Para tal
mensuração, são necessários o entendimento e a participação ativa do paciente
durante as manobras. Portanto, o bom desempenho durante os testes pode ser
afetado pela ansiedade ou desinteresse do paciente em colaborar no período
PRE-OP ou pela dor no PO, podendo influenciar nos valores obtidos.81
Vários estudos têm sido realizados para graduar a PImáx para
poder identificar a fraqueza muscular respiratória, pois esta pode prejudicar a
mecânica respiratória tendo, como consequência, uma maior dificuldade na
reabilitação destes pacientes.44,82,83
Pesquisas realizadas com o intuito de demonstrar a diminuição da
FMR são evidenciadas pela mensuração das pressões respiratórias máximas,
podendo ser classificadas em PImáx e PEmáx. Os valores das pressões
previstos para PImáx e PEmáx são relacionados de acordo com idade e sexo,
utilizando equações propostas por Neder et al.84
No estudo de Neto et al,85 onde avaliaram PImáx em pacientes com
IC, os autores observaram que 66% apresentaram fraqueza muscular
respiratória, diagnosticada pelo valor abaixo de 70% do predito. Já Hammond et
al,86 em seu estudo, encontraram uma redução de 50% da PImáx, em pacientes
com IC biventricular dm em comparação com indivíduos normais.
Para Tobin,87 a fraqueza da musculatura responsável pela
mecânica respiratória parece ser a causa mais comum de falha no desmame
ventilatório.
2.5. Ventilação mecânica
A VM, procedimento que pode ser tanto não invasivo como
invasivo, deve ser utilizada de maneira adequada e segura, para assim serem
evitadas lesões pulmonares induzidas por ela. A VM substitui a ventilação
espontânea total ou parcialmente, sendo indicada na insuficiência respiratória
aguda (podendo ser por indução anestésica) ou crônica agudizada.88,89
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Na VM ocorre diminuição do trabalho respiratório e melhora das
trocas gasosas, e poderá ser feita de forma não invasiva por meio de uma
interface externa, ou de maneira invasiva, utilizando-se um tubo endotraqueal ou
cânula de traqueostomia.88
No

entanto,

esse

procedimento

pode

causar

mudanças

significativas tanto na função pulmonar como na estrutura. A lesão pulmonar
durante a utilização da VM ocorre com a indução inflamatória, podendo se
espalhar para órgãos distantes. A lesão induzida pela VM, poderá resultar em
inflamação pulmonar de trauma que pode ser tanto mecânico como
biológico.26,90
Muitos fatores afetam a função pulmonar durante a CC, exercendo
um papel inflamatório, incluindo a intervenção cirúrgica, lesões por isquemia –
reperfusão e a CEC.91
No que diz respeito aos traumas decorrentes da lesão pela VM,
entre eles o trauma mecânico, estão envolvidos o volutrauma e o barotrauma,
sendo que no barotrauma os danos são atribuídos às altas pressões nas vias
aéreas; o volutrauma é a superdistensão alveolar que utiliza grandes volumes
correntes. Traumas mecânicos como estes causam um estresse na estrutura
anatômica do pulmão levando à perda da integridade epitelial e lesão epitelial.92
O trauma biológico é a reação ao estresse da VM onde altos
volumes correntes induzem a liberação de mediadores inflamatórios, assim
contribuindo para o biotrauma e estimulando as respostas inflamatórias
sistêmicas e locais. Isto irá provocar mediadores inflamatórios solúveis, liberação
de citocinas e ativação de leucócitos, células endoteliais, resultando na alteração
da função dos órgãos e tecidos, portanto, alterando as vias celulares.68
A atelectasia é um fator de desenvolvimento de inflamação
pulmonar, uma das principais causas de disfunção pulmonar no PO, estando
esta, relacionada com a baixa pressão expiratória final (PEEP). O seu
desenvolvimento está relacionado com a perda de surfactante, abertura cíclica
e colapsos pulmonares, características que podem ser promovidas pela
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ventilação inadequada e ventilação com zero de PEEP.93
2.5.1. Desmame e extubação da ventilação mecânica no pósoperatório de cirurgia cardíaca.
O sucesso na tentativa de retirada do paciente da VM pode ser
mais difícil e trabalhoso do que mantê-la, portanto, a retirada da VM é uma
medida importante na terapia intensiva.94,95
O desmame é o processo de transição da ventilação artificial para
a espontânea do paciente. Para a interrupção da ventilação artificial é necessária
a realização do teste de respiração espontânea (TER), estando este entre os
mais eficazes no desmame.95
Define-se como extubação endotraqueal a retirada do tubo
endotraqueal (TET). Recomenda-se que esta extubação em CC deva ocorrer
ainda nas primeiras horas de PO, de preferência antes de 6 horas após a
chegada na UTI.96 É considerada prolongamento no processo de extubação
endotraqueal, ou seja, retardo na extubação, a permanência do TET por mais de
6 horas, embora possa variar de 6 a 48 horas pós cirurgia.2,97-9
Para iniciar-se a interrupção da VM são necessárias uma
minuciosa atenção e avaliação. Tendo em vista que, para ser realizado o TER
alguns critérios devem ser seguidos, o paciente deve apresentar melhora clínica,
oxigenação adequada e estar hemodinamicamente estável.88,95 O paciente deve
apresentar uma estabilidade hemodinâmica satisfatória, boa perfusão tecidual,
ausência

de

insuficiência

coronariana

ou

arritmias

com

repercussão

hemodinâmica, e ainda, deverá ter uma boa troca gasosa (PaO2 ≥ 60 mmHg
com FIO2 ≤ 0,4 e PEEP ≤ 5 a 8 cmH2 O), e ser capaz de iniciar os esforços
respiratórios satisfatórios.88,95,100
Ainda tendo como base para o sucesso de um desmame e
extubação, alguns fatores devem ser considerados para realizar tal conduta:
nível de consciência, grau de colaboração do paciente e capacidade de tossir
para eliminar secreção das vias aéreas.99
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Os pacientes que falharem no TER devem retornar para a VM e
permanecer até 24h em modo ventilatório que traga conforto, de forma que haja
recuperação funcional do sistema respiratório e reversão de outras causas que
possam ter levado à fadiga muscular respiratória. O principal distúrbio fisiológico
existente na insuficiência respiratória pode ser o desequilíbrio da carga imposta
ao sistema e sua habilidade em responder adequadamente.88,95,101
A retirada da VM deve ser gradual, podendo ser realizada a
ventilação por pressão de suporte (PSV). A ventilação com suporte pressórico
resultou no menor tempo de desmame e no menor índice de insucessos, sendo
o modo mais utilizado em pacientes submetidos a CC.88,95
No período PO de CC é comum ocorrerem mudanças no padrão
respiratório, incoordenação muscular e diminuição da complacência pulmonar
devido às alterações nas propriedades mecânicas do pulmão e da parede
torácica. Esses elementos se somam para diminuir a PImáx de maneira a
comprometer a recuperação do paciente, pois a manutenção da FMI adequada
é essencial para a ventilação pulmonar.102
2.6. Fisioterapia em cirurgia cardíaca
Tendo em vista o quadro de disfunção respiratória associado à CC
e suas possíveis repercussões, torna-se fundamental melhor entendimento e
maior investigação a respeito dos recursos disponíveis na atualidade para
reverter tal quadro. Dentro desse contexto, a fisioterapia respiratória tem sido
cada vez mais requisitada nos períodos PRE-OP e PO com o intuito reverter ou
amenizar tal quadro, evitando o desenvolvimento de CPP, com a utilização de
grande variedade de técnicas.103
Maior atenção aos pacientes no período PRE-OP pode levar a uma
recuperação mais rápida no período PO. Os pacientes devem receber
informações sobre a cirurgia, no período imediato após a cirurgia, e sobre a
importância dos exercícios respiratórios e a deambulação precoce.6
Vários estudos têm relatado o benefício do treinamento muscular
inspiratório com o objetivo de se obter a FMI (PImax) aumentada ou restaurada
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e o aumento da capacidade vital forçada (CVF), consequentemente, a
diminuição da incidência de pneumonia e atelectasias, diminuição da
permanência e tempo de internação hospitalar.9,104-6
A melhor recuperação da função respiratória depende de uma
avaliação PRÉ-OP apropriada para determinar o risco cirúrgico.80 A importância
da fisioterapia PRÉ-OP na melhora da qualidade do cuidado, recuperação PO e
função respiratória é documentada na literatura ainda que haja limitação de
dados sobre sua eficácia. Entretanto sabe-se que quando a intervenção
fisioterapêutica está associada nos períodos PRE-OP e PO obtém-se melhor
resultado na redução de CPP e melhora da qualidade de vida.107
A fisioterapia respiratória é frequentemente utilizada no período PO
de CC, tanto para a retirada da VM utilizando técnicas de desmame ventilatório
e na manutenção do paciente em ventilação espontânea após a extubação,95,108
como para a prevenção de CPP, minimizando a retenção de secreções
traqueobrônquicas,

melhorando

a

oxigenação

e

re-expandindo

áreas

pulmonares atelectasiadas, restaurando, assim, a função respiratória e a
capacidade funcional dos pacientes.109,110
Cuidados fisioterapêuticos após a CC incluem a admissão do
paciente na UTI, avaliação e monitorização respiratória para ajustes ventilatórios
e intervenção fisioterapêutica durante a recuperação anestésica, desmame
ventilatório e extubação.98
O tratamento fisioterapêutico no período PO engloba a utilização
de VM não invasiva, estimulação da tosse, deambulação precoce, cinesioterapia
e posicionamento, além dos exercícios respiratórios, de padrão ventilatório e
respiração profunda, que aumentam a coordenação e eficiência dos músculos
respiratórios, mobilizam a caixa torácica, melhoram os volumes pulmonares e
facilitam a remoção de secreção.80,108
Entretanto, algum grau de disfunção respiratória de causa
multifatorial é esperado nos pacientes submetidos à CC. Dentro desse contexto,
a fisioterapia respiratória faz parte do tratamento desses pacientes, com o intuito
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de reverter ou amenizar tal quadro, evitando o desenvolvimento de CPP e,
consequentemente, reduzindo as taxas de morbidade e mortalidade associadas
à CC.

34
3. ARTIGO
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RESUMO
As cirurgias cardíacas são consideradas procedimentos de grande porte. A
redução na força muscular inspiratória, promove alterações no trabalho
respiratório e na capacidade de gerar força inspiratória, o que pode levar a um
maior tempo de permanência na ventilação mecânica. Este trabalho busca
avaliar a influência da redução da pressão inspiratória máxima no tempo de
permanência na ventilação mecânica em pacientes submetidos à cirurgia
cardíaca. Estudo do tipo transversal. Foram realizadas avaliações da pressão
inspiratória máxima por meio da manovacuometria e para função pulmonar a
espirometria. O resultado desse estudo mostrou uma correlação negativa e
significativa (p=0,0001; r=-0,473) em relação à pressão inspiratória máxima e o
tempo de permanência na ventilação mecânica, assim como, uma associação
com a permanência na ventilação mecânica por mais de seis horas (p=0,038)
em relação à pressão inspiratória máxima. A idade também apresentou uma
correlação negativa e significativa em relação a à pressão inspiratória máxima
(p=0,045; r= -0,186), bem como, o retorno para a ventilação mecânica (p=0,019).
Também houve uma associação de pressão inspiratória máxima com a
ocorrência de complicações pulmonares (p=0,011) e com o tipo de procedimento
cirúrgico realizado (p=0,048). Concluímos que indivíduos que são submetidos à
cirurgia cardíaca, apresentam pressão inspiratória máxima reduzida, o que pode
resultar em uma dificuldade no processo de extubação, propiciando um maior
tempo de permanência na ventilação mecânica, maior incidência de
complicações pulmonares e retorno para ventilação mecânica.
Palavra-chave: Ventilação mecânica, força muscular, cirurgia cardíaca, tempo
de permanência
ABSTRACT
Cardiac surgeries are considered to be large procedures and among them. The
reduction in inspiratory muscle strength, promotes changes in respiratory work
and in the capacity to generate inspiratory power, which may lead to a longer stay
in mechanical ventilation. This study aims to evaluate the influence of the
reduction of maximal inspiratory pressure on the time of permanence in
mechanical ventilation of patients submitted to cardiac surgery. A cross-sectional
study was performed. Evaluations of maximal inspiratory pressure using
manovacuometry and spirometry were performed for pulmonary function. The
results of our study showed a negative and significant correlation (p = 0,0001; r=0,473) with respect to the maximal inspiratory pressure and the time of
permanence in the mechanical ventilation, as well as an association with the
permanence in the mechanical ventilation for more than six hours (p = 0,038) as
regards to maximal inspiratory pressure. Age also had a negative and significant
correlation with maximal inspiratory pressure (p = 0,045; r=-0,186), as well as the
return to mechanical ventilation (p = 0,019). There was also an association of
maximal inspiratory pressure both with the occurrence of pulmonary
complications (p = 0,011) and the type of surgical procedure performed (p =
0,048).The conclusions that individuals who undergo cardiac surgery, have
reduced maximal inspiratory pressure, which may result in a difficulty in the
extubation process, providing a longer stay in mechanical ventilation, a higher
incidence of pulmonary complications and return for mechanical ventilation.
Key words: Mechanical ventilation, muscle strength, cardiac surgery, length of
stay
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INTRODUÇÃO
As cirurgias cardíacas (CC) são consideradas procedimentos de
grande porte, e dentre elas destaca-se, principalmente, a revascularização do
miocárdio (RM) e as trocas valvares,1 o que pode ser prejudicial na função
pulmonar, por apresentarem altos índices de morbidade e mortalidade, sendo
necessário maiores cuidados no pós-operatório (PO).2
Devido à indução anestésica que deprime o centro respiratório, a
ventilação mecânica (VM) invasiva se faz necessária no PO de CC.3Porém, este
procedimento pode gerar piora na capacidade pulmonar e redução da força
muscular.4
Recomenda-se que a extubação em CC deva ocorrer ainda nas
primeiras horas de PO, de preferência antes de 6 horas após a chegada à
unidade de terapia intensiva (UTI).5 É considerado prolongamento no processo
de extubação endotraqueal, ou seja, retardo na extubação, a permanência do
tubo endotraqueal por mais de 6 horas, embora possa variar de 6 a 48 horas pós
cirurgia.6,7
O acompanhamento com avaliação fisioterapêutica no período préoperatório (PRÉ-OP) é importante, pois possibilita a identificação da condição
física e respiratória dos pacientes e, quando necessário, a realização de
intervenção precoce na recuperação da função pulmonar, estimulação de
atividade física, e consequentemente, a melhora da qualidade de vida.8
Os músculos respiratórios são de extrema importância, em especial
o diafragma, que tem um papel fundamental na respiração. Durante a
esternotomia mediana os músculos podem ser afetados, levando ao
desequilíbrio da parede torácica, o que contribui para a alteração do
desempenho da função pulmonar e força muscular respiratória (FMR),
desenvolvendo disfunções respiratórias, podendo, assim, prolongar o uso da
VM. 8 A manovacuometria é uma técnica de avaliação que busca identificar a
presença da redução da FMR, amplamente utilizada e estudada por ser de fácil
execução e de baixo custo.
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De acordo com American Thoracic Society/European Respiratory
Society (ATS/ERS),9 a pressão inspiratória máxima (PImáx) de ≥-80 cm H2O
exclui importante fraqueza muscular inspiratória. Valores menos negativos do
que este são difíceis de interpretar e, dessa forma, seria apropriado realizar
estudos mais detalhados. Uma pressão expiratória máxima (PEmáx) normal
com um baixo PImáx sugere fraqueza muscular diafragmática isolada, pois
contribui para a alteração da mecânica respiratória e complicações no PO,
podendo dificultar o desmame ventilatório nos pacientes submetidos a
intervenções cirúrgicas.8 Sendo assim, pacientes com FMR reduzida no PRÉOP podem permanecer mais tempo na ventilação mecânica após CC.
Se por um lado o conhecimento na literatura descreve que
pacientes com insuficiência cardíaca (IC) possuem uma redução de força
muscular esquelética, incluindo a respiratória;10,11 tais alterações podem
predispor o paciente a um maior tempo de permanência na VM. Com isso
justifica-se o estudo sobre avaliação da PImáx no PRÉ-OP e sua relação com o
tempo de permanência na ventilação mecânica no PO de cirurgia cardíaca.
Este trabalho tem por objetivo avaliar a influência de redução da
PImáx no tempo de permanência na VM em pacientes submetidos a cirurgia
cardíaca.
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METODOLOGIA
O estudo foi do tipo Transversal, desenvolvido no Hospital Santa
Casa de Londrina, Londrina-PR, Brasil, no período entre abril 2013 a dezembro
2014. O projeto de pesquisa deste estudo foi aprovado em seus aspectos éticos
e metodológicos pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Irmandade Santa Casa de
Londrina PP/113932/12, e todos os pacientes foram informados sobre o estudo
e assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido.
A amostra foi composta por pacientes submetidos à CC eletiva, de
acordo com os critérios: com programação para cirurgia de RM e/ou troca valvar;
com idade acima de 18 anos; que tivessem sido encaminhados para o estudo
pelas equipes cirúrgicas e que apresentassem boa compreensão. As avaliações
foram realizadas no PRÉ-OP, quando identificada a internação pela equipe de
CC.
Foram excluídos os indivíduos com comprometimento cognitivo
que impedisse a execução da manovacuometria (PImáx e PEmáx), idade abaixo
de 18 anos; cirurgia de emergência, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC)
diagnosticada pela história clínica e pela espirometria (Capacidade vital forçada
(CVF) <80% do predito e/ou Volume expiratório forçado no primeiro segundo
(VEF1) <70% do predito)12 e aqueles que não concordaram em participar do
estudo e não assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido.
Procedimentos
Inicialmente foram coletadas informações no pré-operatório com
relação aos dados antropométricos, sociodemográficos, bem como sobre as
comorbidades. Além disso, o hábito tabágico também foi questionado através de
questionários padronizados.
Questionamentos foram feitos quanto à infecção respiratória nas
últimas três semanas tais como: gripe, resfriado, bronquite e pneumonia, as
quais podem alterar a função pulmonar ou levar à hiper-responsividade
brônquica.
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Avaliação da força muscular respiratória
A FMR foi realizada medindo a PImáx e a PEmáx, avaliadas no préoperatório, utilizando-se o manovacuômetro Digital MVD 300, Marca:
GLOBALMED, escalonado em -300 a +300 cmH2O a partir da mensuração da
pressão inspiratória máxima (PImáx) e da pressão expiratória máxima (PEmáx),
de acordo com a ATS/ERS.9 Os valores obtidos em cada voluntário foram
comparados aos respectivos valores previstos para a população brasileira, de
acordo com as equações de predição propostas por Neder et al.13
O paciente permaneceu sentado, e as mãos segurando firmemente
o bocal do aparelho na boca. Para a avaliação da PImáx o paciente foi orientado
a realizar uma expiração máxima, até o volume residual (VR) e, em seguida, foi
realizada uma inspiração forçada. Para avaliar a pressão expiratória máxima
(PEmáx) foi solicitado ao indivíduo que iniciasse a partir da capacidade pulmonar
total (CPT) ou seja, a partir de uma inspiração máxima, seguida pela realização
de expiração forçada, observando-se se o equipamento estava adequadamente
posicionado na boca do paciente, com fixação das bochechas, e adicionando-se
uma presilha nasal para evitar escape aéreo.
Para ambas as pressões foram realizadas três manobras
aceitáveis, sem vazamentos, e com duração de pelo menos dois segundos,
anotando-se o valor mais alto após o primeiro segundo e, entre as manobras
aceitáveis, pelo menos duas manobras reprodutíveis com valores de diferenças
≤ 5% do valor mais elevado.
Avaliação da Função Pulmonar
Foi realizada a espirometria para identificar pacientes que
apresentassem DPOC, o qual foi critério de exclusão.
Para a avaliação da função pulmonar foi realizada a espirometria,
a qual teve o intuito de mensurar a CVF, o VEF1 e a razão CVF/VEF1. O
espirômetro utilizado foi o Pony Fx® (Cosmed, Roma, Italy). Instruções ou
observações foram feitas antes da realização do exame para que não houvesse
interferência nos resultados.
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O exame foi realizado em um ambiente calmo e privado, onde o
indivíduo permaneceu em repouso por cinco a 10 minutos antes do teste, como
preconizado pela Sociedade Brasileira de Pneumologia.14 O teste foi realizado
na posição sentada e utilizando clipe nasal. O procedimento foi descrito de forma
cuidadosa, com ênfase na necessidade de evitar vazamentos em torno da peça
bucal e da necessidade de inspiração máxima seguida de expiração rápida e
sustentada, denominada Capacidade Vital Forçada (CVF). Foi considerado o
número mínimo de três tentativas com três curvas aceitáveis e duas
reprodutíveis; de acordo com os critérios de reprodutibilidade os dois maiores
valores de VEF1 e CVF devem diferir menos de 5% ou de 0,15L (ATS/ERS).12
Os valores de referência para população brasileira foram descritos por Pereira
et al.15
Hábito de fumar
O hábito de fumar foi inicialmente avaliado de acordo com os
critérios da “World Health Organization: 16 Nunca fumantes: Indivíduos que nunca
tivessem fumado ou fumaram menos de 100 cigarros durante toda a vida. Exfumantes: Todo indivíduo que tendo sido fumante, não tenha fumado qualquer
tipo ou quantidade de tabaco nos últimos seis meses ou aqueles que já fumaram
pelo menos 100 cigarros durante a vida, mas haviam parado de fumar há pelo
menos seis meses. Fumantes atuais: indivíduos que por ocasião do inquérito
fumassem qualquer tipo ou quantidade de tabaco, diariamente, por pelo menos
6 meses ou aqueles que já fumaram 100 ou mais cigarros.16
Tempo de permanência na ventilação mecânica
Os pacientes foram acompanhados desde o momento da admissão
na UTI até a realização da extubação, sendo avaliado o tempo de permanência
em horas/minutos na VM.
Desfechos clínicos
As complicações pulmonares foram identificadas por um médico da
equipe de CC, independente (cego), de acordo com os seguintes critérios:
Infecção respiratória aguda,17,18 pneumonia, atelectasia, insuficiência respiratória
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aguda, quadro clínico resultante do intercâmbio gasoso pulmonar agudamente
deficiente, com necessidade de reentubação e assistência ventilatória mecânica.
A permanência hospitalar foi identificada pelo tempo em dias de permanência na
UTI e tempo total de permanência hospitalar. As mortalidades foram atribuídas
pela inferência médica.
ANÁLISE ESTATÍSTICA
A análise estatística foi realizada usando o programa SPSS versão
20.0 para Windows (SPSS Inc, Chicago, EUA). Antes da análise inferencial todos
os dados foram testados quanto à normalidade e homogeneidade por meio do
teste de normalidade Kolmogoroff-Smirnoff. As variáveis que apresentaram
distribuição normal foram apresentadas em média e desvio padrão, enquanto
que aquelas que não apresentaram normalidade foram expostas em mediana e
1º e 3º Quartil. Análises das associações foram realizadas pelo teste de FisherFreeman Halton, nos casos onde as tabelas eram maiores que 2 x 2 ou com
número inferior a 10 em cada subcategoria. Também foi utilizada a correlação
por meio do coeficiente de correlação de Spearman para avalição das variáveis
nominais em relação às contínuas. Foi considerado o nível de significância
p<0,05.
RESULTADOS
Inicialmente foram avaliados 159 indivíduos, entretanto, 43 foram
excluídos:
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por

apresentarem

comprometimento

pulmonar

(DPOC)

diagnosticado pela espirometria (CVF/VEF1 ≤ 70% com ou sem redução da CVF
e do VEF1 ≤ 70% do valor predito)12, 5 por não concluírem as avaliações e 10
por terem recebido alta hospitalar sem realizar a cirurgia. Finalizaram o estudo
116 pacientes (Fíg.1). A idade média dos indivíduos incluídos foi de 60,6±10,3
(alcance, 32–83), 64,7% (75/116) eram do sexo masculino, 71,6% (83/116)
tabagistas e ex-tabagistas e 77,6% (90/116) realizaram como procedimento
cirúrgico a RM. (tabela 1)
O resultado do nosso estudo mostrou uma correlação negativa e
significante (p=0,0001; r=-0,473) em relação à PImáx e o tempo de permanência
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na VM, assim como, uma associação com a permanência na VM por mais de
seis horas (p=0,038) em relação à PImáx. A idade também apresentou uma
correlação negativa e significativa em relação à PImáx (p=0,045; r=-0,186), bem
como para o retorno para a VM, que teve uma associação significativa (p=0,019).
(tabela 2)
Também houve uma associação da PImáx com a ocorrência de
complicações pulmonares (p=0,011) e com o tipo de procedimento cirúrgico
executado (p=0,048), onde 77,6% (90/116) dos indivíduos realizaram como
procedimento a RM (tabela 2). Desses indivíduos, 73,3% (63/90) apresentaram
PImáx abaixo de 80% do valor predito.
Entretanto, não houve correlação significante da PImáx no que diz
respeito ao tempo de internação (Hospitalar (p=0,08; r= -0,48); UTI (p=0,234; r=
-0,111) e nem mesmo associação em relação aos óbitos (p=0,118).
DISCUSSÃO
A mensuração da PImáx no período PRE-OP de cirurgia cardíaca
é útil, pois a função dos músculos respiratórios pode estar afetada na presença
de doenças relacionadas ao coração, situação em que os pacientes podem
apresentar fraqueza e falência da musculatura respiratória.19
Baseado nesses dados, o presente estudo buscou verificar o
impacto da PImáx PRÉ-OP no tempo de permanência na VM em pacientes
submetidos á CC. Estudos em humanos e animais comprovaram que indivíduos
com cardiopatias, principalmente com IC, estão mais propensos a desenvolver
disfunções musculares respiratórias, apesar desse mecanismo ainda não estar
bem elucidado na literatura.19-21
Nossos resultados mostraram que o tempo de permanência na VM
apresentou uma correlação positiva e significante com a PImáx abaixo de 80%
do valor predito de acordo com a idade e sexo, e uma associação da
permanência na VM por mais de 6 horas. Entretanto, pacientes submetidos à CC
mostraram em nosso estudo que a PImáx encontra-se alterada, o que pode ter
comprometido a extubação e favorecido a permanência por mais tempo na VM.
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Para Tobin,22 a fraqueza da musculatura, responsável pela alteração da
mecânica respiratória, parece ser a causa mais comum de falha no desmame
ventilatório.
A idade dos pacientes submetidos a CC é um dos preditivos do
desenvolvimento de complicações pulmonares pós-operatórias (CPP), estando
relacionada aos fatores de risco no PRÉ-OP. Milani et al23 mostraram em seu
estudo um maior índice de pacientes com idade acima de 70 anos, justificando
o fato pelo aumento da população idosa no Brasil nos últimos anos. Sendo
assim, a idade avançada ao longo dos anos tem sido considerada como um fator
de morbimortalidade em CC.
Como apresentado em nosso estudo, a população estudada tinha
uma idade média de 60,6±10,3 anos, o que demonstrou uma correlação positiva
com a PImáx e o retorno para a VM, justificando, assim, que os pacientes com
idade avançada têm uma maior predisposição para apresentarem uma redução
na PImáx que, conforme relatado acima, pode aumentar o tempo de
permanência na VM e também aumentar a dificuldade de re-expansão das áreas
de atelectasia, contribuindo para maior ocorrência de CPP após a CC.24
Em um estudo realizado por Bastos et al,25 47,5% dos pacientes
com IC, confirmados pelos critérios de Boston, apresentaram disfunção muscular
respiratória inspiratória verificada pela PImáx em pacientes com IC submetidos
à cirurgia cardíaca. Essa incidência foi bem menor do que a encontrada por
Meyer et al,26 que verificaram a redução da PImáx em todos os 244 pacientes
com IC avaliados. Além disso, eles observaram que as 57 (25%) pessoas que
faleceram no período de acompanhamento do estudo tinham uma redução ainda
maior desses valores, e consideraram a avaliação dessa variável como fator
preditor independente na IC.
Segundo Borges,27 os valores de PImáx menores do que 70% do
valor previsto, de acordo com a idade e sexo, podem ser considerados como um
fator de risco para o desenvolvimento de complicações pulmonares PO. Em
nossa pesquisa, 77,6% dos incluídos realizaram cirurgia de RM e 73,3% dessa
amostra apresentaram PImáx abaixo de 80% do valor predito. Dos pacientes
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submetidos a RM, 70% (63/90) tinham PImáx abaixo de 80% do valor predito.
Entretanto não houve uma associação da PImáx em relação aos óbitos, mas
sim, em relação às CPP. A presença de complicações pulmonares tem sido
descrita na literatura como a principal causa de morbimortalidade no PO de CC
e sua incidência pode variar de 10 a 90%.28,29,30-2Também é de conhecimento
que pacientes com IC estão mais propensos a apresentar redução da FMR e,
principalmente, a inspiratória (PImáx).19,33
A taxa de CPP encontrada em nosso estudo foi de 79,3%, onde as
mais prevalentes foram pneumonia e atelectasia com o diagnóstico dado pela
inferência médica e exame radiológico. Ortiz et al,31 encontraram uma incidência
de 87% de CPP de CC, sendo que 65% apresentaram atelectasia e 84%
derrame pleural. Porém, os autores afirmam na sua discussão que essa alta
porcentagem se deu porque o critério utilizado para estabelecer CPP foi muito
abrangente sem necessariamente considerar a relevância clínica.
Resultado semelhante foi encontrado por Jensen & Yang34 que
tiveram uma prevalência de 99,4% de CPP no pós-operatório de RM.
Atelectasias e derrame pleural foram as complicações mais frequentes e o
diagnóstico era dado apenas pelo exame radiológico.
Também não foi observado nesse estudo uma associação
significativa quanto ao tempo de permanência hospitalar total e em UTI e a
PImáx. Corroborando os nossos resultados, Schnaider,35 também não verificou
essa diferença quando comparou pacientes com disfunção muscular
respiratória, submetidos à RM, em relação ao grupo controle. Entretanto,
Bellinetti & Thomson36 encontraram resultados opostos. Eles observaram visível
diferença nas médias do número de dias, embora essa diferença tenha sido
estatisticamente significativa somente no número total de dias de internação.
Akdur et al37 observaram que entre os pacientes submetidos à CC
com alterações respiratórias, os que permaneceram entubados por mais de 24
horas necessitaram de um período maior de internação e recuperação, quando
comparados com pacientes que foram retirados da VM em um período inferior a
24 horas. Outros autores recomendam a necessidade da extubação nas
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primeiras horas de PO, preferencialmente, antes da 6ª hora após a chegada na
UTI. Entretanto, é considerado prolongamento no processo da entubação ou
retardo da extubação quando o procedimento for mantido por mais de 6 a 48
horas PO, resultando em possíveis complicações.5,38,39 Em nosso estudo,
pacientes que apresentaram PImáx reduzida permaneceram mais tempo na na
VM. Esse resultado confirma que, quanto menor a PImáx, maior o tempo para
extubação.
No presente estudo, a maioria da população foi constituída de
indivíduos do sexo masculino. De acordo com Olmos et al 40 e Sasseron et al,41
foi encontrada uma prevalência do gênero masculino nos pacientes submetidos
à CC. Esses dados estão de acordo com a literatura que mostra a predominância
da doença isquêmica miocárdica nos indivíduos do sexo masculino, tanto nos
países desenvolvidos quanto naqueles em desenvolvimento, como é o caso do
Brasil.
Diante da importância do tema e da divergência dos resultados, é
de grande relevância a realização de outras pesquisas que investiguem o
impacto da redução da PImáx no PRÉ-OP como fator de risco para maior tempo
de permanência na VM e desenvolvimento de CPP. Portanto, observa-se a
necessidade de intervenções fisioterapêuticas com treinamentos muscularrespiratórios com ênfase na musculatura inspiratória, no preparo dos pacientes
para a CC. Pelo fato de haver uma escassez de trabalhos na literatura a esse
respeito, recomenda-se a realização de estudos complementares. A maioria dos
relatos está relacionada ao atendimento fisioterapêutico no PO.
CONCLUSÃO
Sendo assim, concluímos em nosso estudo que, indivíduos que são
submetidos a cirurgia cardíaca, principalmente à revascularização do miocárdio,
apresentam pressão inspiratória máxima reduzida, o que pode resultar em uma
dificuldade no processo de extubação, propiciando a um maior tempo de
permanência na ventilação mecânica, maior incidência de complicações
pulmonares e retorno para ventilação mecânica.
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Elegíveis
(N=159)

Excluídos
-DPOC (n= 28)
-Falta de avaliação (n=5)
-Não realizaram cirurgia (n=10)
(n=43)

Inclusos
- Indivíduos internados no Hospital Santa
Casa de Londrina e submetidos à Cirurgia
cardíaca eletiva com CEC
(n=116)

Finalizaram o estudo
(n=116)

Figura 1 – Fluxograma dos pacientes no estudo
DPOC: Doença pulmonar obstrutiva crônica; CEC: Circulação extra-corpórea
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Tabela 1.

Característica da amostra pacientes incluídos (N=116)

Variáveis
Idade (anos) Média DP(±)
Alcance
IMC (Kg/m2) mediana (1ºQ-3ºQ)
Gênero n(%)
Masculino
Feminino
Estado Civil n(%)
Casado
Solteiro
Divorciado
Outros
Hábito de fumar (n %)
Nunca tabagista
Ex-tabagista
Tabagista atual
Complicações Pulmonares n(%)
Sim
Não
Retorno VM n(%)
Sim %
Não %
Permanência Média DP(±)
UTI (dias)
Total (dias)
VM (minutos)

N=116
60,6±10,3
32 - 83
27,3 (24,3-29,4)
75(64,7)
41(35,3)
91 (78,)
04 (3,4)
10 (8,6)
11 (9,5)

43 (37,1)
40 (34,5)
33(28,4)
67 (57,8)
72 (62,1)
05 (4,3)
111 (95,7)
4,3 ±3,5
18,6 ±8,9
624,8 ±313,2

Ocorrências n(%)
Alta
Óbito

104 (89,7)
12 (10,3)

Tipo de cirurgia n(%)
RM
Tr V. Ao
Tr V Mt
RM + Tr V Ao

90 (77,6)
13 (11,2)
10 (8,6)
03 (2,6)

Espirometria (Perc Pred) (%) Média DP(±)
VEF1/CVF
CVF
VEF1

78,1 ± 5,7
86,5 ± 18,8
84,0 ± 16,8

PImax (Perc Pred) (%) Média DP(±)

68,0± 22,3

IMC=índice de massa corpórea; PImax=Pressão inspiratória máxima; PEmax=Pressão expiratória
máxima; VM= ventilação mecânica; UTI= unidade de terapia intensiva, DP=desvio padrão, 1ºQ=1º Quartil;
3ºQ=3º Quartil; VEF1/CVF=Relação do volume expiratório forçado no 1º segundo pela capacidade vital
forçada; CVF=Capacidade vital forçada; VEF1= Volume expiratório forçado no 1º segundo;
RM=Revascularização do miocárdio; Tr V Ao=Troca de válvula Aórtica; Tr V Mt-Troca de válvula mitral.
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Tabela 2.

Associação da PImax com as variáveis relacionadas
PImax (Perc Pred) (%)
≥ 80
79 - 60
59 - 30
≤ 29
Tempo de permanência na
VM (Acima de 6 horas) n (%)
Sim
7 (22,6)
12 (30,8)
8 (20,0)
01 (16,7)
Não
24 (77,4)
27 (69,2
32 (80,0)
05 (83,3)

p

0,038*
Complicações pulmonares –
n (%)
Sim
Não

18 (58,1)
13 (41,9)

33 (84,6)
06 (15,4)

35 (87,5)
05 (12,5

06 (100,0)
00 ( 00,0)

Retorno para VM– n (%)
Sim
Não

0 (0,0)
31 (100,0)

01 (2,6)
38 (97,4)

02 (5,0)
38 (95,0)

02 (33,3)
04 (66,7)

Ocorrência–n (%)
Alta
Óbito

29 (93,5)
02 (6,5)

37 (94,9)
02 (5,1)

34 (85,0)
06 (15,0)

04 ( 66,7)
02 (33,3)

0,118

Hábito de fumar–n (%)
Nunca fumante
Ex-fumante
Fumante atual

12 (38,7)
12 (38,7)
07 (22,6)

16 (41,0)
09 (23,1)
14 (35,9)

14 (35,0)
14 (35,0)
12 (30,0)

01 (16,7)
05 (83,3)
00 (00,0)

0,202

Tipo de cirurgia n(%)
RM
Tr V. Ao
Tr V Mt
RM + Tr V Ao

27 (87,1)
02 (6,5)
02 (6,5)
00 (0,0)

29 (74,4)
04 (10,3)
06 (15,4)
00 (0,0)

31 (77,5)
04 (10,0
02 (5,0)
03 (7,5)

03 (50,0)
03 (50,0)
00 (00,0)
00 (00,0)

0,011*

0,019*

0,048*

*=Significância estatística; VM= ventilação mecânica; PEmáx=pressão expiratória máxima; PImáx=
pressão inspiratória máxima; Perc Pred= percentual do predito; VM= ventilação mecânica; IMC= índice
de massa corpórea; RM=Revascularização do miocárdio; Tr V Ao=Troca de válvula Aórtica; Tr V Mt-Troca
de válvula mitral.
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CONCLUSÃO GERAL

Sendo assim, concluímos em nosso estudo que indivíduos que são
submetidos a cirurgia cardíaca, principalmente a revascularização do miocárdio,
apresentam pressão inspiratória máxima reduzida, o que pode resultar em uma
dificuldade no processo de extubação, propiciando a um maior tempo de
permanência na ventilação mecânica, maior incidência de complicações
pulmonares e retorno para ventilação mecânica. Entretanto, novas estratégias e
protocolos para desmame deverão ser elaborados visando abreviar o tempo de
ventilação mecânica.
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APÊNDICE A
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLAREIDO
Eu Jéssica de Moraes Fernandes, fisioterapeuta da Irmandade da Santa
Casa de Londrina (ISCAL) estou realizando uma pesquisa com o título: “O
IMPACTO DA PRESSÃO INSPIRATÓRIA MÁXIMA NO PRÉ-OPERATÓRIO NA VENTILAÇÃO
MECÂNICA EM PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA CARDÍACA”.

O objetivo desse estudo é avaliar a influência da força muscular respiratória
pré-operatória em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca por esternotomia e
sua influência na função pulmonar.
Não existirão despesas ou compensações pessoais para o participante.
Também não haverá compensações financeiras relacionadas à sua participação.
Nós nos comprometemos a preservar sua identidade, resguardando o seu
nome, endereço e filiação, fazendo uso da sua participação dentro dos princípios
éticos que devem nortear a pesquisa e a nossa profissão.
Informo que o senhor (a) tem a garantia de acesso ao estudo e qualquer
esclarecimento de eventuais dúvidas.
Gostaria também de esclarecer que, caso não deseje participar, tem a
liberdade de se expressar, sem nenhum prejuízo para sua pessoa.
Desta forma solicito o seu consentimento para incluí-lo em meu estudo e
asseguro manter sigilo, fazendo uso da sua participação somente para avaliação
científica desse trabalho.
Agradeço sua valiosa colaboração e coloco-me à disposição para maiores
esclarecimentos, pessoalmente ou pelos telefones 3158-3295 / 9970-3518
Declaro que fui informado sobre a pesquisa e concordo em participar
Londrina-PR ____ / ____________ / 20__
___________________________________

Data ____ / ____ / ____

Assinatura do paciente/representante legal

___________________________________

Data ____ / ____ / ____

Assinatura da testemunha
___________________________________
Assinatura do responsável pelo estudo
Jéssica de Moraes Fernandes - Crefito -8782-F

Data ____ / ____ / ____
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APÊNDICE B
AVALIAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA
Quarto _________ Leito ________

Data: _____ / ____ / ____

Paciente:_______________________________________________________
Idade: ___________ Nº Atendimento: _________________
Profissão: _____________________________
Sexo:

M

F

Est. Civil:

Casado

Solteiro

Separado

Divorciado

Viúvo
Diagnóstico

clínico:

_______________________________________________________________
Médico

responsável:

______________________________________________________________
Dados Antecedentes:
Tabagismo:

Ex – tabagista

Tabagista passivo

tabagista atual

Quem

Nunca tabagista

da

Família?

__________________________
Parou há quanto tempo? ______________

Fuma há quanto tempo?

_______________
Peso: _____________

Altura: _______________

IMC:

_____________
Doença

Pulmonar

Prévia:

__________________________________________________
Teve

Caso

na

Família

que

realizou

CC?

_____________________________________

Dados da cirurgia:
Tipo
de
cirurgia:________________________________________________________
Tempo
de
anestesia:_____________________________________________________
Com CEC

Sem CEC
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OCORRÊNCIA
Data da admissão:
Óbito na UTI
Alta da UTI
Alta do Setor
Óbito no setor
Retorno para UTI
Permanência VM
Retorno VM
Data Entubação
Data Extubação
Reentubação

DATA
___ / ___ / ____
___ / ___ / ____
___ / ___ / ____
___ / ___ / ____
___ / ___ / ____
___ / ___ / ____
___ / ___ / ____
___ / ___ / ____
___ / ___ / ____
___ / ___ / ____
___ / ___ / ____

OBS

Função Pulmonar (Espirometria)
VEF1 % Predito (Medido)
CVF % Predito (Medido)
VEF1/CVF (%) Medido
Interpretação
Complicações Pulmonares
Pneumonia

Atelectasia

Força muscular respiratória (Manovacuometria)
PRÉ-OPERATÓRIO

PÓS-OPERATÓRIO

PI MÁX

PE MÁX

PI MÁX

PE MÁX

1-

1-

1-

1-

2-

2-

2-

2-

3-

3-

3-

3-

4-

4-

4-

4-

5-

5-

5-

5-
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ANEXO A
Pareceres do Comitê de Ética em Pesquisa
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ANEXO B
Normas de formatação da Revista Fisioterapia e Pesquisa

Instruções aos Autores
Escopo e política
As submissões que atendem aos padrões estabelecidos e apresentados na Política
Editorial da Fisioterapia & Pesquisa (F&P) serão encaminhadas aos Editores Associados,
que irão realizar uma avaliação inicial para determinar se os manuscritos devem ser
revisados. Os critérios utilizados para a análise inicial do Editor Associado incluem:
originalidade, pertinência, metodologia e relevância clínica.O manuscrito que não tem
mérito ou não esteja em conformidade com apolítica editorial será rejeitado na fase de préanálise, independentemente da adequação do texto e qualidade metodológica.Portanto, o
manuscrito pode ser rejeitado com base unicamente na recomendação do editor de área,
sem a necessidade de nova revisão. Nesse caso, a decisão não é passível de recurso.Os
manuscritos aprovados na pré-análise serão submetidos a revisão por especialistas, que
irão trabalhar de forma independente.Os revisores permanecerão anônimos aos autores,
assim como os autores para os revisores.Os Editores Associados irão coordenar o
intercâmbio entre autores e revisores e encaminharam o pré parecer ao Editor Chefe que
tomará a decisão final sobre a publicação dos manuscritos, com base nas recomendações
dos revisores e Editores Associados.Se aceito para publicação, os artigos podem estar
sujeitos a pequenas alterações que não afetarão o estilo do autor, nem o conteúdo
científico.Se um artigo for rejeitado, os autores receberão uma carta do Editor com as
justificativas.Ao final, toda a documentação referente ao processo de revisão será
arquivada para possíveis consultas que se fizerem necessárias na ocorrência de
processos éticos.
Todo manuscrito enviado para FISIOTERAPIA & PESQUISA será examinado pela
secretaria e pelos Editores Associados, para consideração de sua adequação às normas e
à política editorial da revista. O manuscrito que não estiver de acordo com as normas
serão devolvidos aos autores para adequação antes de serem submetidos à apreciação
dos pares. Cabem aos Editores Chefes, com base no parecer dos Editores Associados, a
responsabilidade e autoridade para encaminhar o manuscrito para a análise dos
especialistas com base na sua qualidade e originalidade, prezando pelo anonimato dos
autores e pela isenção do conflito de interesse com os artigos aceitos ou rejeitados.
Em seguida, o manuscrito é apreciado por dois pareceristas, especialistas na temática no
manuscrito, que não apresentem conflito de interesse com a pesquisa, autores ou
financiadores do estudo, apresentando reconhecida competência acadêmica na temática
abordada, garantindo-se o anonimato e a confidencialidade da avaliação. As decisões
emitidas pelos pareceristas são pautadas em comentários claros e objetivos. Dependendo
dos pareceres recebidos, os autores podem ser solicitados a fazerem ajustes que serão
reexaminados. Na ocorrência de um parecerista negar e o outro aceitar a publicação do
manuscrito, o mesmo será encaminhado a um terceiro parecerista. Uma vez aceito pelo
Editor, o manuscrito é submetido à edição de texto, podendo ocorrer nova solicitação de
ajustes formais, sem no entanto interferir no seu conteúdo científico. O não cumprimento
dos prazos de ajuste será considerado desistência, sendo o artigo retirado da pauta da
revista FISIOTERAPIA & PESQUISA. Os manuscritos aprovados são publicados de
acordo com a ordem cronológica do aceite.
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Responsabilidade e ética
O conteúdo e as opiniões expressas no manuscrito são de inteira responsabilidade dos
autores, não podendo ocorrer plágio, autoplágio, verbatim ou dados fraudulentos, devendo
ser apresentada a lista completa de referências e os financiamentos e colaborações
recebidas. Ressalta-se ainda que a submissão do manuscrito à revista FISIOTERAPIA &
PESQUISA implica que o trabalho na íntegra ou parte(s) dele não tenha sido publicado em
outra fonte ou veículo de comunicação e que não esteja sob análise em outro periódico
para publicação.
Os autores devem estar aptos a se submeterem ao processo de revisão por pares e,
quando necessário, realizar as correções e ou justificativas com base no parecer emitido,
dentro do tempo estabelecido pelo Editor. Além disso, é de responsabilidade dos autores a
veracidade e autenticidade dos dados apresentados nos artigos. Com relação aos critérios
de autoria, só é considerado autor do manuscrito aquele pesquisador que apresentar
significativa contribuição para a pesquisa. No caso de aceite do manuscrito e posterior
publicação, é obrigação dos autores, mediante solicitação do Editor, apresentar possíveis
retratações ou correções caso sejam encontrados erros nos artigos após a publicação.
Conflitos éticos serão abordados seguindo as diretrizes do Comittee on Publication Ethics
(COPE). Os autores devem consultar as diretrizes do International Committee of Medical
Journal Editors (www.icmje.org) e da Comissão de Integridade na Atividade Científica do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq
(www.cnpq.br/web/guest/diretrizes) ou do Committee on Publication Ethics – COPE
(www.publicationethics.org).
Artigos de pesquisa envolvendo seres humanos devem indicar, na seção Metodologia, sua
expressa concordância com os padrões éticos e com o devido consentimento livre e
esclarecido dos participantes.As pesquisas com humanos devem trazer na folha de rosto o
número do parecer de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. Os estudos brasileiros
devem estar de acordo com a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde do
Ministério da Saúde (Brasil), que trata do Código de Ética para Pesquisa em Seres
Humanos e, para estudos fora do Brasil, devem estar de acordo com a Declaração de
Helsinque.
Estudos envolvendo animais devem explicitar o acordo com os princípios éticos
internacionais (por exemplo, Committee for Research and Ethical Issues of the
International Association for the Study of Pain, publicada em PAIN, 16:109-110, 1983) e
instruções nacionais (Leis 6638/79, 9605/98, Decreto 24665/34) que regulamentam
pesquisas com animais e trazer na folha de rosto o número do parecer de aprovação da
Comissão de Ética em Pesquisa Animal.
Reserva-se à revista FISIOTERAPIA & PESQUISA o direito de não publicar trabalhos que
não obedeçam às normas legais e éticas para pesquisas em seres humanos e para os
experimentos em animais.
Para os ensaios clínicos, é obrigatória a apresentação do número do registro do ensaio
clínico na folha do rosto no momento da submissão. A revista FISIOTERAPIA &
PESQUISA aceita qualquer registro que satisfaça o Comitê Internacional de Editores de
Revistas Médicas (por ex. http://clinicaltrials.gov). A lista completa de todos os registros de
ensaios clínicos pode ser encontrada no seguinte endereço:
http://www.who.int/ictrp/network/primary/en/index.html.
O uso de iniciais, nomes ou números de registros hospitalares dos pacientes deve ser
evitado. Um paciente não poderá ser identificado por fotografias, exceto com
consentimento expresso, por escrito, acompanhando o trabalho original no momento da
submissão.
A menção a instrumentos, materiais ou substâncias de propriedade privada deve ser
acompanhada da indicação de seus fabricantes. A reprodução de imagens ou outros
elementos de autoria de terceiros, que já tiverem sido publicados, deve vir acompanhada
da autorização de reprodução pelos detentores dos direitos autorais; se não
acompanhados dessa indicação, tais elementos serão considerados originais dos autores
do manuscrito.
A revista FISIOTERAPIA & PESQUISA publica, preferencialmente, Artigos Originais,
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Artigos de Revisão Sistemática e Metanálises e Artigos Metodológicos, sendo que as
Revisões Narrativas só serão recebidas, quando os autores forem convidados pelos
Editores. Além disso, publica Editoriais, Carta ao Editor e Resumos de Eventos como
Suplemento.

Forma e preparação dos manuscritos
1 – Apresentação:
O texto deve ser digitado em processador de texto Word ou compatível, em tamanho A4,
com espaçamento de linhas e tamanho de letra que permitam plena legibilidade. O texto
completo, incluindo páginas de rosto e de referências, tabelas e legendas de figuras, deve
conter no máximo 25 mil caracteres com espaços.

2 – A página de rosto deve conter:
a) título do trabalho (preciso e conciso) e sua versão para o inglês;
b) título condensado (máximo de 50 caracteres);
c) nome completo dos autores, com números sobrescritos remetendo à afiliação
institucional e vínculo, no número máximo de 6 (casos excepcionais onde será
considerado o tipo e a complexidade do estudo, poderão ser analisados pelo Editor,
quando solicitado pelo autor principal, onde deverá constar a contribuição detalhada de
cada autor);
d) instituição que sediou, ou em que foi desenvolvido o estudo (curso, laboratório,
departamento, hospital, clínica, universidade, etc.), cidade, estado e país;
e) afiliação institucional dos autores (com respectivos números sobrescritos); no caso de
docência, informar título; se em instituição diferente da que sediou o estudo, fornecer
informação completa, como em “d)”; no caso de não-inserção institucional atual, indicar
área de formação e eventual título;
f) endereço postal e eletrônico do autor correspondente;
g) indicação de órgão financiador de parte ou todo o estudo se for o caso;
f) indicação de eventual apresentação em evento científico;
h) no caso de estudos com seres humanos ou animais, indicação do parecer de aprovação
pelo comitê de ética; no caso de ensaio clínico, o número de registro do Registro Brasileiro
de Ensaios Clínicos-REBEC (http://www.ensaiosclinicos.gov.br) ou no Clinical Trials
(http://clinicaltrials.gov).
OBS: A partir de 01/01/2014 a FISIOTERAPIA & PESQUISA adotará a política sugerida
pela Sociedade Internacional de Editores de Revistas em Fisioterapia e exigirá na
submissão do manuscrito o registro retrospectivo, ou seja, ensaios clínicos que iniciaram
recrutamento a partir dessa data deverão registrar o estudo ANTES do recrutamento do
primeiro paciente. Para os estudos que iniciaram recrutamento até 31/12/2013, a revista
aceitará o seu registro ainda que de forma prospectiva.

3 – Resumo, abstract, descritores e keywords:
A segunda página deve conter os resumos em português e inglês (máximo de 250
palavras). O resumo e o abstract devem ser redigidos em um único parágrafo, buscandose o máximo de precisão e concisão; seu conteúdo deve seguir a estrutura formal do texto,
ou seja, indicar objetivo, procedimentos básicos, resultados mais importantes e principais
conclusões. São seguidos, respectivamente, da lista de até cinco descritores e keywords
(sugere-se a consulta aos DeCS – Descritores em Ciências da Saúde da Biblioteca Virtual
em Saúde do Lilacs (http://decs.bvs.br) e ao MeSH – Medical Subject Headings do Medline
(http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html).
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4 – Estrutura do texto:
Sugere-se que os trabalhos sejam organizados mediante a seguinte estrutura formal:
a) Introdução – justificar a relevância do estudo frente ao estado atual em que se encontra
o objeto investigado e estabelecer o objetivo do artigo;
b) Metodologia – descrever em detalhe a seleção da amostra, os procedimentos e
materiais utilizados, de modo a permitir a reprodução dos resultados, além dos métodos
usados na análise estatística;
c) Resultados – sucinta exposição factual da observação, em seqüência lógica, em geral
com apoio em tabelas e gráficos. Deve-se ter o cuidado para não repetir no texto todos os
dados das tabelas e/ou gráficos;
d) Discussão – comentar os achados mais importantes, discutindo os resultados
alcançados comparando-os com os de estudos anteriores. Quando houver, apresentar as
limitações do estudo;
e) Conclusão – sumarizar as deduções lógicas e fundamentadas dos Resultados.

5 – Tabelas, gráficos, quadros, figuras e diagramas:
Tabelas, gráficos, quadros, figuras e diagramas são considerados elementos gráficos. Só
serão apreciados manuscritos contendo no máximo cinco desses elementos. Recomendase especial cuidado em sua seleção e pertinência, bem como rigor e precisão nas
legendas, as quais devem permitir o entendimento do elemento gráfico, sem a
necessidade de consultar o texto. Note que os gráficos só se justificam para permitir rápida
compreensão das variáveis complexas, e não para ilustrar, por exemplo, diferença entre
duas variáveis. Todos devem ser fornecidos no final do texto, mantendo-se neste, marcas
indicando os pontos de sua inserção ideal. As tabelas (títulos na parte superior) devem ser
montadas no próprio processador de texto e numeradas (em arábicos) na ordem de
menção no texto; decimais são separados por vírgula; eventuais abreviações devem ser
explicitadas por extenso na legenda.
Figuras, gráficos, fotografias e diagramas trazem os títulos na parte inferior, devendo ser
igualmente numerados (em arábicos) na ordem de inserção. Abreviações e outras
informações devem ser inseridas na legenda, a seguir ao título.

6 – Referências bibliográficas:
AAs referências bibliográficas devem ser organizadas em seqüência numérica, de acordo
com a ordem em que forem mencionadas pela primeira vez no texto, seguindo os
Requisitos Uniformizados para Manuscritos Submetidos a Jornais Biomédicos, elaborados
pelo Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas – ICMJE
(http://www.icmje.org/index.html).

7 – Agradecimentos:
Quando pertinentes, dirigidos a pessoas ou instituições que contribuíram para a
elaboração do trabalho, são apresentados ao final das referências.
O texto do manuscrito deverá ser encaminhado em dois arquivos, sendo o primeiro com
todas as informações solicitadas nos itens acima e o segundo uma cópia cegada, onde
todas as informações que possam identificar os autores ou o local onde a pesquisa foi
realizada devem ser excluídas.
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Envio dos manuscritos
Os autores devem encaminhar dois arquivos que contenham o manuscrito (texto + tabelas
+ figuras) sendo o primeiro com todas as informações solicitadas nos itens acima e o
segundo uma cópia cegada, onde todas as informações que possam identificar os autores
ou o local onde a pesquisa foi realizada devem ser excluídas.
Para a submissão do manuscrito, o autor deve acessar a Homepage da SciELO
(http://submission.scielo.br/index.php/fp/login), ou link disponibilizado abaixo, com o seu
login e senha. No primeiro acesso, o autor deve realizar o cadastro dos seus dados.
Juntamente com o manuscrito, devem ser enviados no item 4 do processo de submissão –
TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTOS SUPLEMENTARES, os três arquivos listados
abaixo (Download), devidamente preenchidos e assinados, bem como o comprovante de
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa.
a) Carta de Encaminhamento (Download) – informações básicas sobre o manuscrito.
b) Declaração de Responsabilidade e Conflito de Interesses (Download) – é declarada
a responsabilidade dos autores na elaboração do manuscrito, bem como existência ou não
de eventuais conflitos de interesse profissional, financeiro ou benefícios diretos ou
indiretos que possam influenciar os resultados da pesquisa.
c) Declaração de Transferência de Direitos Autorais (Download)- é transferido o direito
autoral do manuscrito para a Revista Fisioterapia & Pesquisa / Physical Therapy &
Research, devendo constar a assinatura de todos os autores.
Enviar
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