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RESUMO 
Monografia de Especialização 

Curso de Especialização em Reabilitação Físico-Motora 
Universidade Federal de Santa Maria 

 

PRÁTICA FISIOTERAPÊUTICA NO PÓS-OPERATÓRIO 
DE CIRURGIA CARDÍACA: REVISÃO DE LITERATURA 

(REVISÃO) 
AUTOR: ALINE PEREIRA DE ARRUDA RECH 

ORIENTADOR: MSC. SANDRA REGINA CORTELINI TREVISAN 
CO-ORIENTADOR: DR. ANTÔNIO MARCOS VARGAS DA SILVA 

Data e Local da Defesa: Santa Maria, 03 de julho de 2012. 
 
 

O objetivo desta revisão bibliográfica é avaliar relatos de artigos científicos originais 

que envolveram fisioterapia no pós-operatório de cirurgia cardíaca e estabelecer um 

paralelo comparativo com o protocolo adotado no Hospital de Caridade Dr. 

Astrogildo de Azevedo (HCAA) de Santa Maria, RS. Foram analisados artigos 

científicos publicados em língua portuguesa e inglesa, entre 2006 e 2012, adotando-

se os seguintes descritores em ambos os idomas: cirurgia cardíaca, fisioterapia, fase 

1, reabilitação pós-operatória, reabilitação cardíaca, terapia física e todas as suas 

combinações. A consulta foi realizada nas bases de dados Pubmed/Medline, 

BIREME, SciELO Brazil, LILACS. Foram selecionados 14 estudos dos quais 43% 

utilizaram espirometria de incentivo; 57%, exercícios respiratórios; 36%, 

deambulação; 50%, fisioterapia motora; 21%, RPPI; 21%, VNI (BIPAP); 29%, EPAP; 

14%, TENS; e 7%, treinamento muscular respiratório. Os diversos programas de 

reabilitação que foram compelidos neste estudo servirão para apoiar e respaldar 

possíveis mudanças no protocolo adotado no HCAA. 

 
Palavras-chave: Fisioterapia. Cirurgia cardíaca. Cuidados pós-operatórios. 
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ABSTRACT 
Specialization Monograph 

Specialization in Physical and Motor Rehabilitation 
Federal University of Santa Maria 

 
PHYSIOTHERAPEUTIC PRACTICE IN POSTOPERATIVE 

CARDIAC SURGERY: REVIEW OF LITERATURE 
(REVIEW) 

AUTHOR: ALINE PEREIRA DE ARRUDA RECH  
ADVISOR: MSC. SANDRA REGINA CORTELINI TREVISAN 
CO-ADVISOR: DR. ANTÔNIO MARCOS VARGAS DA SILVA 
Date and Place of Defense: Santa Maria, July 3, 2012. 

 
The aim of review was to evaluate reports of original scientific articles involving 

physiotherapy in post-cardiac surgery and to establish a parallel comparison with the 

protocol adopted at Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo (HCAA) in Santa 

Maria, Brazil. We have analyzed scientific papers published in Portuguese and 

English between 2006 and 2012 by adopting the following descriptors in both 

languages: cardiac surgery, physiotherapy, phase 1, postoperative rehabilitation, 

cardiac rehabilitation, physical therapy and all the combinations. The corpus was got 

from the databases PubMed / Medline, BIREME, SciELO Brazil, LILACS. We have 

selected 14 studies from which 43% used incentive spirometry; 57%, breathing 

exercises; 36%, deambulation; 50%, physical therapy; 21%, IPPB; 21%, NIV 

(BiPAP); 29%, EPAP; 14% TENS; and 7%, respiratory muscle training. The several 

rehabilitation programs that have been compelled in this study may serve to support 

and endorse possible changes in the protocol adopted at HCAA. 

 
Keywords: Physiotherapy. Cardiac surgery. Postoperative care. 
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FR: Frequência Respiratória 
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PA: Pressão Arterial 
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INTRODUÇÃO 

A Fisioterapia vem sendo amplamente realizada no pós-operatório de cirurgia 

cardíaca (CC). Por ser uma cirurgia de grande porte, requer cuidados e estudos em 

relação às técnicas fisioterapêuticas para não causar prejuízo aos pacientes, e sim, 

uma recuperação rápida, diminuindo possíveis complicações e tempo de internação. 

Sendo assim, o presente estudo teve como objetivo realizar uma revisão de 

literatura com artigos científicos originais atuais, para compelir as técnicas 

fisioterapêuticas utilizadas no Hospital de Caridade Astrogildo de Azevedo conforme 

o protocolo de Trevisan (2006), a fim de atualizá-las. 

As doenças cardiovasculares estão entre as principais causas de morte no 

mundo desenvolvido, e sua ocorrência tem aumentado de forma epidêmica nos 

países em desenvolvimento (GARBOSSA et al., 2009). Essas doenças, na realidade 

brasileira, ocupam a liderança das causas de morte e de internação hospitalar, 

correspondendo a 32,6% dos óbitos de causa determinada (RENAULT et al., 2008). 

A causa da disfunção pulmonar após a CC resulta da associação multifatorial 

entre a anestesia, o trauma cirúrgico, a circulação extracorpórea (CEC), a parada 

cardíaca, o tempo de cirurgia, o tempo de ventilação mecânica e a dor, causando, 

portanto, diminuição da capacidade funcional residual (CFR), aumento do shunt 

intrapulmonar e alargamento da diferença alvéolo-arterial de oxigênio (O2) 

(LUCHESA et al., 2009). Pacientes submetidos à CC desenvolvem, em sua maioria, 

disfunção pulmonar pós-operatória (PO) com redução importante dos volumes 

pulmonares, prejuízos na mecânica respiratória, diminuição na complacência 

pulmonar e aumento do trabalho respiratório (WESTERDAHL et al., 2005).  A 

redução dos volumes e capacidades pulmonares contribui para alterações nas 

trocas gasosas, resultando em hipoxemia e diminuição na capacidade de difusão 

(RENAULT et al., 2008). 

Atelectasia e hipoxemia encontram-se entre as principais complicações 

pulmonares no pós-operatório de CC (GUIZILINI et al., 2005), porém, outras 

complicações, como tosse seca ou produtiva, dispnéia, broncoespasmo, 

hipercapnia, derrame pleural, pneumonia, pneumotórax, reintubação e insuficiência 

ventilatória também são observadas (FELTRIM et al., 2007). Além disso, conforme 

Leguisamo et al. (2007), o tempo de internação hospitalar para esse tipo de 

procedimento geralmente causa desconforto, estresse, depressão, inquietação, 
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tédio, exacerbação da dor e da ansiedade tanto no pré como no pós-operatório, o 

que pode afetar o transporte de O2 favorecendo o desenvolvimento das 

complicações pós-operatórias. 

Tendo em vista o quadro de disfunção pulmonar 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 (WESTERDAHL et al., 2005). Dentro desse contexto, a fisioterapia 

respiratória tem sido cada vez mais requisitada já que utiliza técnicas capazes de 

melhorar a mecânica respiratória, a reexpansão pulmonar e a higiene brônquica, 

sendo  frequentemente utilizada na prevenção e no tratamento de complicações 

pós-operatórias, como retenção de secreções, atelectasias e pneumonia, bem como 

a fisioterapia motora que visa à mobilidade do paciente. Conforme Cavenaghi et al., 

(2011), a fisioterapia respiratória é parte integrante na gestão dos cuidados do 

paciente cardiopata tanto no pré quanto no pós-operatório, contribuindo  para um 

melhor prognóstico desses pacientes. Atua no pré-operatório com técnicas que 

visam à prevenção das complicações pulmonares e, no pós-operatório, com 

manobras de higiene e reexpansão pulmonar. 
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ARTIGO 

PRÁTICA FISIOTERAPÊUTICA NO PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIA 

CARDÍACA: REVISÃO DE LITERATURA ( *1) 

Arruda, A. P.; Silva, A. V.; Trevisan, S. C. 

RESUMO  

 O objetivo desta revisão bibliográfica foi avaliar relatos de artigos científicos 
originais que envolveram fisioterapia no pós-operatório de cirurgia cardíaca e 
estabelecer um paralelo comparativo com o protocolo adotado no Hospital de 
Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo (HCAA) de Santa Maria, RS. Foram analisados 
artigos científicos publicados em língua portuguesa e inglesa, entre 2006 e 2012, 
adotando-se os seguintes descritores em ambos os idomas: cirurgia cardíaca, 
fisioterapia, fase 1, reabilitação pós-operatória, reabilitação cardíaca, terapia física e 
todas as suas combinações. A consulta foi realizada nas bases de dados 
Pubmed/Medline, BIREME, SciELO Brazil, LILACS. Foram selecionados 14 estudos 
dos quais 43% utilizaram espirometria de incentivo; 57%, exercícios respiratórios; 
36%, deambulação; 50%, fisioterapia motora; 21%, RPPI; 21%, VNI (BIPAP); 29%, 
EPAP; 14%, TENS; e 7%, treinamento muscular respiratório. Os diversos programas 
de reabilitação que foram compelidos neste estudo servirão para apoiar e respaldar 
possíveis mudanças no protocolo adotado no HCAA. 

 
 

Descritores: Fisioterapia, Cirurgia cardíaca, Cuidados Pós-Operatórios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1* Artigo produzido no Curso de Especialização em Reabilitação Físico- Motora – UFSM 



10 

 

ABSTRACT 

 

PHYSIOTHERAPEUTIC PRACTICE IN POSTOPERATIVE CARDIAC 
SURGERY: REVIEW OF LITERATURE 

 
 

The aim of review was to evaluate reports of original scientific articles involving 
physiotherapy in post-cardiac surgery and to establish a parallel comparison with the 
protocol adopted at Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo (HCAA) in Santa 
Maria, Brazil. We have analyzed scientific papers published in Portuguese and 
English between 2006 and 2012 by adopting the following descriptors in both 
languages: cardiac surgery, physiotherapy, phase 1, postoperative rehabilitation, 
cardiac rehabilitation, physical therapy and all the combinations. The corpus was got 
from the databases PubMed / Medline, BIREME, SciELO Brazil, LILACS. We have 
selected 14 studies from which 43% used incentive spirometry; 57%, breathing 
exercises; 36%, deambulation; 50%, physical therapy; 21%, IPPB; 21%, NIV 
(BiPAP); 29%, EPAP; 14% TENS; and 7%, respiratory muscle training. The several 
rehabilitation programs that have been compelled in this study may serve to support 
and endorse possible changes in the protocol adopted at HCAA. 
 
DESCRIPTORS: Physiotherapy. Cardiac surgery. Postoperative care. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A cirurgia cardíaca (CC) é um procedimento que propicia a remissão dos 

sintomas e contribui para o aumento da sobrevida e melhora da qualidade de vida 

de indivíduos portadores de cardiopatias.1 No entanto, as disfunções pulmonares 

são frequentes em pacientes no pós-operatório de CC e resultam da associação 

multifatorial entre a anestesia,  trauma cirúrgico,  circulação extracorpórea (CEC),  

tempo de cirurgia, tempo de ventilação mecânica e  dor, acarretando  diminuição da 

capacidade residual funcional (CRF), aumento do shunt intrapulmonar e da diferença 

alvéolo-arterial de oxigênio.2 Pacientes submetidos à CC desenvolvem, em sua 

maioria, disfunção pulmonar no período pós-operatório (PO), com redução 

importante dos volumes pulmonares, prejuízos na mecânica respiratória, diminuição 

na complacência pulmonar e aumento do trabalho respiratório,3 que resulta em 

hipoxemia e diminuição na capacidade de difusão.4 

Tendo em vista o quadro de disfunção pulmonar associado à CC e suas 

possíveis repercussões, torna-se fundamental um melhor entendimento e a 

ampliação de relatos acerca dos recursos fisioterapêuticos disponíveis na 

atualidade. Nesse contexto, a fisioterapia respiratória vem se expandindo a partir da 

utilização de técnicas capazes de melhorar a mecânica respiratória, a reexpansão 

pulmonar e a higiene brônquica, sendo frequentemente utilizada na prevenção e 

tratamento de complicações pós-operatórias como retenção de secreções 

pulmonares, atelectasias, pneumonia e distúrbios vasculares relacionados à 

sedação e imobilidade no leito. A fisioterapia respiratória é parte integrante na 

gestão dos cuidados do paciente cardiopata tanto no pré quanto no pós-operatório, 

pois contribui para um melhor prognóstico desses pacientes, atuando no pré-

operatório com técnicas que visam à prevenção das complicações pulmonares e, no 

pós-operatório, com manobras de higiene brônquica e reexpansão pulmonar.5 

O serviço do Hospital de Caridade Astrogildo de Azevedo (HCAA) é 

considerado referência em cardiologia e cirurgia cardíaca na região centro do estado 

do Rio Grande do Sul, onde as cirurgias cardíacas vêm sendo realizadas desde 

1996, com média de três cirurgias semanais e um total de 2.300 cirurgias até o 

momento. Apresenta condições de diagnóstico, preparo da equipe clínica e cirúrgica, 

unidade de terapia intensiva (UTI) equipada com monitorização avançada, equipe 

multidisciplinar treinada, incluindo fisioterapeutas, e estrutura hospitalar adequada. 
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O protocolo adotado pelo Serviço de Fisioterapia do HCAA6 envolve técnicas 

de higiene brônquica, reexpansão pulmonar e mobilidade geral no pós-operatório de 

CC, as quais serão descritas neste estudo com intuito de compartilhar tais 

informações e aprimorar as atividades dos serviços de fisioterapia voltados a 

reabilitação cardíaca intra-hospitalar. 

Diante disso, este trabalho teve como objetivo realizar uma revisão 

bibliográfica de artigos científicos originais que envolveram a fisioterapia no pós-

operatório de cirurgia cardíaca, compelir as técnicas fisioterapêuticas mais utilizadas 

e estabelecer um paralelo comparativo com o protocolo adotado no HCAA. 

 

METODOLOGIA 

 

Foram analisados artigos científicos publicados em língua portuguesa e 

inglesa, entre 2006 e 2012, sobre a atuação da fisioterapia no pós-operatório de 

cirurgia cardíaca, adotando-se os seguintes descritores: cirurgia cardíaca (cardiac 

surgery), fisioterapia (physiotherapy), fase 1 (phase 1), reabilitação pós-operatória 

(post-operative rehabilitation), reabilitação cardíaca (cardiac rehabilitation), terapia 

física (physical therapy) e todas as suas combinações. 

A consulta foi realizada nas bases de dados Pubmed/Medline, BIREME, 

SciELO Brazil, LILACS. Foram incluídos estudos que tenham referido a utilização de 

técnicas de fisioterapia ou reabilitação física na fase 1 da reabilitação cardíaca (fase 

pós-operatória no ambiente hospitalar), que relatem claramente a população de 

sujeitos em idade adulta, de ambos os sexos e que tenham sido submetidos à CC 

do tipo cirurgia de revascularização do miocárdio e/ou troca valvar. Não foram 

considerados estudos de caso, estudos experimentais e artigos de revisão 

bibliográfica. 

Foram aceitas como técnicas fisioterapêuticas ou de reabilitação física no 

pós-operatório de CC os seguintes termos: manobras desobstrutivas, manobras de 

reexpansão pulmonar, exercícios metabólicos de membros inferiores e superiores, 

exercícios ativo-assistidos, ativos e resistidos de membros superiores e membros 

inferiores, deambulação assistida, eletroestimulação, ventilação não invasiva, 

fortalecimento muscular respiratório. 

A seleção dos estudos foi inicialmente conduzida através da análise dos 

títulos e resumos dos artigos. A partir dos estudos selecionados foi realizada a 



13 

 

revisão detalhada de cada artigo. A decisão para inserção do artigo foi conduzida 

por dois revisores independentes e os desacordos foram resolvidos por consenso. 

 

RESULTADOS 

  

 A figura 1 demonstra os artigos avaliados nesta revisão. 

 

Figura 1 – Fluxograma 

Quatorze artigos foi incluído nessa revisão, envolveram um total de 702 

pacientes. A tabela 1 resume as características dos estudos quanto as subdivisão 

dos pacientes em grupos e os protocolos utilizados através de diferentes técnicas 

fisioterapêuticas. Os artigos encontrados são 7% de 2006; 7% de 2007; 21% de 

2008; 21% de 2009; 14% de 2010; e 29% de 2011. Dentre esses estudos, 100% dos 

artigos são do tipo ensaio clínico randomizado.  

 

Tabela 1 – Características dos estudos incluídos na revisão 

Autor/ano  Pacientes(n) Grupos Protocolo 
Mendes et al, 
2006 

8/13 RPPI/R Rotina: 1°PO: Manobras desobstrutivas; auxílio da tosse  
(aproximadamente 10 min), exercícios respiratórios de reeducação 
diafragmática (3 séries de 20 repetições), inspiração em 3 tempos 
(2 séries de 20 repetições). Exercícios ativo assistidos de 
extremidades (tornozelos e punhos, com 3 séries de 10 
repetições;2°PO: Manobras desobstrutivas, auxílio da tosse  
(aproximadamente 10 min); exercícios respiratórios de reeducação 
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diafragmática (3 séries de 20 repetições) e inspiração em 3 tempos 
(2 séries de 20 repetições) na posição sentada, exercícios ativo-
assistidos de membros superiores associados à respiração: 1) 
flexo-extensão do cotovelo e elevação dos braços,(2 séries de 10 
repetições); flexo-extensão do joelho (2 séries 10X);3°PO: 
Manobras desobstrutivas(aproximadamente 10 min) e auxílio da 
tosse + exercícios respiratório 2°PO,exercícios ativos livres de 
membros superiores e inferiores associados à respiração; 
ortostatismo e marcha estática 5 min.);4ºPO: além dos exercícios 
do 3ºPO+deambulação 10minutos;5ºPO:exercícios 4ºPO mais 
subida e descida escada; 2x/dia; 8±2 dias. 
RPPI: R + RPPI com 3 séries de 20 repetições, PI: 20-30 cmH2O, 
PE=10 cmH2O, FiO2:40%; 2x/dia; 6,8±1 dias. Respirador ciclado 
por pressão Bird Mark-7 

Romanini et 
al,2007 

20/20 RPPI/EI RPPI: reanimador de Muller(máscara facial de borracha ) 2 series 
10min c/ intervalo  5min. 
EI: marca Voldyne modelo 5000, mesmo tempo e intervalo. 

Lopes et al,2008 
 

50/50 BIPAP/C BIPAP:;IPAP p/  VC≥5ml/Kg. EPAP 5cmH2O.30min pós-extubação 
Sat O2 ≥95% 
C: óculos nasal 5l/min 

Herdy et al 2008 29/27 Reabilitação/
C 

Reabilitação: Inspiromêtro de Incentivo, RPPI, rotina (exercícios 
progressivos, com  movimentos passivos sobre o 1ºPO  a andar  e, 
finalmente, a subir dois lances de escada no quinto dia).5/dia 
C: não receberam intervenção fisioterapêutica; 

Hirschhorn et al 
2008 

32/31/30 Intervenção 
Padrão/ 
Exercício+C
aminhada/ 
Exercícios+C
aminhada+E
xercícios 
Respiratórios 

 Intervenção Padrão: mobilização leve 1ºPO: sentar na 
cama;2ºPO:deambulação assistida 10metros manhã e 
tarde;3ºPO:deambulação assistida 30metros manhã e tarde;4ºPO: 
deambulação assistida, subida e descida de escadas quando 
considerado clinicamente apropriado. Orientações para o período 
de 4 semanas após a alta hospitalar. 2Xdia. 
Exercício, caminhada: 1ºPO: 3X 1min deambulação, 2ºPO: 
deambulação assistida 100metros; 3ºPO deambulação assistida 
5min; 4ºPO: aumentando 2,5min de deambulação até 
10min,quando paciente estiver clinicamente estável, subir e descer 
escadas. Orientações sobre  exercícios após alta hospitalar. 2Xdia 
Exercícios caminhada, exercícios respiratórios: 
1º,2º,3º,4ºPO:deambulação assistida associada a respiração, 
utilizou-se  espirometria de incentivo (Smiths Medical ônibus2, 
Keene, EUA) 5 series 4 repetições , respiração profunda associada 
a MMSS 10 repetições;2Xdia 

Ferraz et al, 
2009 

10/10 Tens/P Tens Convencional :F= 110Hz e T= 50µs, com pulso bipolar 
assimétrico ; 20min;1ªPO. 
Placebo: 20min; 1ºPO. 

Renault et al 
2009 

18/18 ERP/EI ERP: VNI(2 níveis de pressão) 2x/dia,30min, ERP 3 series 10 rep, 
respiração diafragmática, mobilização precoce, huffing(expiração 
forçada com a glote aberta), tosse assistida. 
EI:VNI (2 níveis de pressão) 2x/dia,30min, Inspiração lenta a partir 
da CRF até nível desejável,  Inspiromêtro 
(RESPIRON®),mobilização precoce, huffing, tosse assistida. 

Stein et al,2009 10/10 C/EPAP C:não foram expostas a qualquer respiratória específica ou 
intervenção física motora; 
EPAP intervenção: máscara de pressão positiva expiratória nas 
vias aéreas 1ºPO 3 a 5 cmH2O, demais dias 5 a 8mH20 3 a 12min 
, higiene brônquica, exercícios respiratórios ,exercícios ativos  de 
MMII,MMSS,3ºPOdeambulação,5ºPO+escada,2Xdia 

Barros et al, 
2010 

15/23 TMR/C TMR: fisioterapia convencional, TresholdIMT®  3 series de 
10repetições1X/dia,40%PIMÁX 
C: fisioterapia convencional com manobras de higiene brônquica, 
2X/dia.  

Ferreira et 
al,2010 

8/8 C/EI+EPAP C: somente orientações sobre técnica de tosse, mobilização 
precoce e exercícios de respiração profunda. 
EI-EPAP: construído utilizando um bocal, conectado a uma peça 
em T que tinha em uma de suas extremidades uma válvula 
unidirecional inspiratória e estava conectada a um tubo corrugado 
do EI e na outra extremidade, a peça em T estava conectada a 
uma válvula expiratória de mola para graduar o nível de EPAP 1° e 
2° dia de PO (5 cmH2O); 3° dia de PO (6 cmH2O); 4° e 5° dia de 
PO (8 cmH2O); 6° e 7° dia de PO (10 cmH2O),2xdiac/Fisio e 
2xdia/sozinho,15min cada. 

Urell et al, 2011 89/92 GT/ C Grupo Tratamento: 3x10repetições; Peep: 10 a 15 cmH2O a cada 
hora.(EPAP). 
C: 1x10 repetições; Peep: 10 a 15 cmH2O a cada hora.(EPAP). 

Franco et al, 
2011 

13/13 BIPAP/C BIPAP: IPAP de 8 a 12 cmH2O,  EPAP de 6 cmH2O; 30min2X/dia;  
C: Higiene brônquica, reexpansão pulmonar, exercícios físicos. 

Lima et al, 2011 10/10 Tens/C Tens convencional: F=80 a 110 Hz e T=50 e 80 µs; 
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3x/dia;30min;1ªPO. 
C: rotina habitual de analgésico e fisioterapia. 

Dias et al, 2011 11/12/12 C/EI/EPAP C: Fisioterapia respiratória de rotina; huffing (expiração forçada 
com a glote aberta); tosse com apoio; mobilização (inclusive 
exercícios ativos de membros); sentar-se (fora da cama) e 
deambulação (iniciada no 3ºPO se o paciente fosse extubado no 
2ºPO pós-operatório 2xdia,5dia 3series,5repetições. 
EI: Fisioterapia respiratória de rotina mais inspirações lentas e 
profundas utilizando um espirômetro de incentivo (Voldyne 5000™; 
Sherwood Medical, St. Louis, MO, EUA), 2xdia,5dia,3series, 5 
repetições. 
EPAP: Fisioterapia respiratória de rotina e esforços inspiratórios 
utilizando máscara facial acoplada a uma válvula unidirecional, 20 
segundos, 2xdia,5 dias,3 series,5 repetições. 

RPPI: respiração por pressão positiva intermitente; R :rotina; EI: espirometria de incentivo; BIPAP: pressão positiva nas vias aéreas com dois níveis de pressão; 
C:controle; TENS: estimulação elétrica nervosa transcutânea;  P:placebo; ERP: exercícios de respiração profunda; EPAP: pressão positiva expiratória nas vias aéreas; 
IPAP: pressão positiva inspiratória nas vias aéreas; PI: pressão inspiratória; PE: pressão expiratória; PO: pós-operatório; FiO2: fração inspirada de oxigênio    T: pulso; F: 
frequência; CRF: capacidade residual funcional; Peep: pressão expiratória final nas vias aéreas; SatO2: saturação de oxigênio 

Dentre as publicações encontradas, 43% referiram a utilização da 

espirometria de incentivo no pós-operatório de CC,7,8,9,10,11,12 sendo que um dos 

estudos utilizou o incentivador respiratório a fluxo10, dois utilizaram a volume12,7 e 

três não referiram.8,9,11 

Quanto aos exercícios respiratórios, foram citados por 57% dos estudos, que 

incluíram exercícios de reexpansão pulmonar (respiração diafragmática, inspiração 

em tempos associadas a membros superiores), higiene brônquica e tosse 

assistida.8,910,12,13,14,15,16 

 A deambulação foi citada em 36% dos artigos,8,9,12,13,14 a qual iniciava com 

marcha estacionária e no decorrer do período pós-operatório evoluía quanto à 

duração da caminhada, subida e descida de escadas. A fisioterapia motora que 

incluiu mobilização precoce do paciente, ortostatismo, exercícios metabólicos de 

membro superiores e inferiores (MMII, MMSS) e exercícios ativo-assistidos de 

MMSS e MMII foi citada em 50% das publicações.8,9,10,12,13,14,16 

A técnica de respiração por pressão positiva intermitente (RPPI) foi citada em 

21% dos estudos, sendo que dois utilizaram protocolos de intervenção diferentes e 

um dos estudos não relatou o protocolo.7,8,13  

A utilização de ventilação não-invasiva(VNI) também foi citada no pós-

operatório de CC em 21% das publicações, sendo que foi utilizada sob a forma de 

pressão positiva nas vias aéreas com dois níveis de pressão (BiPAP),10,16,17 através 

de protocolos distintos. A utilização da máscara de pressão positiva na via aérea 

(EPAP) foi citada em 29% dos estudos com variação dos parâmetros 

utilizados.11,12,14,18 
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A utilização do TENS foi citada em 14% dos relatos19,20 com diferentes 

protocolos de aplicação. O treinamento da musculatura respiratória foi utilizada em 

7% dos estudos15. 

As técnicas fisioterapêuticas utilizadas atualmente no Hospital de Caridade 

Astrogildo de Azevedo (HCAA)6 (Tabela 2) e permitem que a maioria dos pacientes 

tenham alta hospitalar precocemente após a cirurgia cardíaca sem perda da 

capacidade funcional. 

 
Tabela 2 – Protocolo utilizado HCAA6 
Técnicas Protocolo 
Manobras desobstrutivas: drenagem postural (evitando posição de 
Tredelenburg, pelo risco de arritmias); tapotagem, vibrocompressão; 
técnica de expiração forçada. 

 

Reeducação diafragmática 5 vezes 
Técnicas Reexpansivas  
Inspiração em 3tempos 5 series de 4-5 vezes 
Expiração Abreviada 3series de 4 vezes 
Soluços inspiratórios 3 series de 4 vezes 
Inspiração sustentada 3 segundos de apnéia 4 vezes 
Incentivador respiratório a volume (Voldyme) 10r 3 vezes intercalada com pausa 
Auxilio tosse Com travesseiro dando suporte 
Exercícios ativos de MMSS associados  
respiração(elevando no máximo a 90°) 

3 séries de 3-4 vezes). 

Exercícios passivos de MMII(somente 1 dia PO) flexo-extensão da coxofemoral e joelho 
10 vezes, abdução e adução 
coxofemoral 10 vezes 

Exercícios ativo-assistidos 
de MMSS(metabólicos) 

Abrir e fechar as mãos 10vezes 

Exercícios ativo-assistidos de MMII (metabólicos) Flexo-extensão de tornozelos 10 vezes. 
Circundação dos tornozelos 10 vezes 
Flexo-extensão de joelhos e coxofemoral 
(10 vezes cada perna),  
Abdução e adução da coxofemoral (10 
vezes cada perna); 

Marcha estacionaria  
Deambulação assistida  3PO:deambulação no quarto;  

4PO:deambulação em solo nivelado por 
seis minutos;  
5PO: deambulação em solo nivelado e 
rampa por seis minutos;  
6PO:deambulação em solo nivelado e 
um lance de escada por seis minuto  

 

Com relação ao protocolo utilizado no período pós-operatório imediato, 

quando o paciente está entubado, em ventilação mecânica, o fisioterapeuta prepara 

os parâmetros ventilatórios para receber o paciente na Unidade Coronariana, que 

devem ser adotados de modo que garantam a saturação maior ou igual a 96%, 

fração inspirada de oxigênio (FiO2) de 60% ou maior, volume corrente (VC) de 8 a 

10ml/kg, frequência respiratória (FR) de 12 a 14 rpm, PEEP igual a 5cmH2O, modo 

assistido controlado.  

O fisioterapeuta aguarda a estabilização hemodinâmica do paciente e inicia a 

assistência fisioterapêutica, em que são realizadas manobras de higiene brônquica 
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com a utilização de vibração e vibrocompressão, bem como manobras de expansão 

pulmonar com estímulo diafragmático. Também são realizados exercícios 

metabólicos de extremidades, finalizando o atendimento com a aspiração do tubo 

endotraqueal. Conforme o resultado da gasometria arterial  o modo ventilatório é 

modificado para SIMV/CPAP com pressão de suporte e FIO2  menor ou igual a 40%, 

desmamando-se com PEEP igual a 5cmH2O e pressão suporte até 10cmH2O, 

diminuição da frequência de ciclos assistidos 2/2 pelo ventilador, até ficar totalmente 

sob controle do paciente, após procede-se a extubação. As manobras utilizadas são 

mostradas na tabela 2. 

Quanto ao posicionamento do paciente, considera-se o que proporcione a ele 

melhor conforto e alívio das dores incisionais. Nas mudanças de decúbito, deve-se 

ter cuidado especial com sondas, drenos e catéteres, para não provocar 

deslocamentos. A posição em decúbito elevado ajuda a manutenção da boa 

ventilação alveolar e favorece a drenagem do líquido pleural ou mediastinal. Para a 

realização de cinesioterapia na unidade de internação (após o paciente dar alta da 

Unidade Coronariana), deve ser observado o aparecimento de alguns sinais e 

sintomas que indiquem intolerância ao esforço, tais como fadiga, cianose, palidez, 

náusea, sudorese ou aumento da frequência cardíaca (FC) acima de 20 bpm em 

relação à frequência cardíaca basal, o que pode implicar a interrupção da sessão. 

Pode-se trabalhar o paciente em decúbito dorsal, sentado ou em pé.  

Com o paciente em posição ortostática é realizado alongamento ativo de MMII 

e marcha estacionária. Posteriormente aos exercícios, é realizada a deambulação 

assistida com aumento progressivo da distância, respeitando-se os limites 

individuais de cada paciente. A progressão do esforço deve obedecer alguns 

critérios: manutenção da estabilidade clínica, adequada resposta da FC e pressão 

arterial (PA), boa disposição do paciente.  

Durante os atendimentos na unidade de internação são realizadas 

orientações das atividades de vida diária, como cuidados para não colocar peso nos 

MMSS, orientações para que as mudanças de decúbitos sejam frequentes, 

procurando não forçar MMSS e utilizando a força de MMII, a maneira de levantar do 

leito, ou seja, que o paciente fique em decúbito lateral, para o lado que for sair do 

leito, e ao mesmo tempo em que baixar MMII, elevar o tronco com ajuda de uma 

pessoa que auxilie colocando a mão na região do ombro contralateral para fazer a 

elevação. Ele nunca deve ser puxado pelos braços para levantar. A maneira de 
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sentar e levantar da poltrona ou cadeira deve ser realizada com a inclinação do 

tronco para frente, e que a força de impulsão seja feita nos MMII, e nunca nos 

MMSS.  

Na alta hospitalar do paciente, são feitas orientações, como cuidados nas 

atividades da vida diária (como levantar da cama, da poltrona, vestir-se, não levantar 

peso); exercícios metabólicos de MMSS e MII; cinesioterapia de MMII (flexo-

extensão de joelhos e coxo-femural); exercícios respiratórios diafragmáticos e de 

mobilização do tórax, associados com movimentos de MMSS, e caminhadas 

realizadas em terreno plano. 

 

DISCUSSÃO 

 

Ao analisar os 14 estudos científicos observaram-se que 6 técnicas  

fisioterapêuticas utilizadas no pós-operatório de CC e que não são empregadas no 

protocolo utilizado no HCAA. Dentre elas, estão a RPPI, a ventilação não invasiva 

(VNI), a máscara de EPAP, a espirometria de incentivo a fluxo, o TENS e o 

treinamento da musculatura inspiratória. 

O RPPI13 compara dois grupos (RPPI e fisioterapia de rotina) e concluiu que 

não houve diferença significativa entre os grupos. Comparando-se a RPPI com o 

incentivador respiratório a volume (Voldyne), demonstrou-se o benefício da RPPI em 

reverter mais precocemente a hipoxemia, enquanto a espirometria de incentivo (EI) 

foi vantajosa para a melhora da força muscular respiratória.7 Comparando-se RPPI, 

EI, fisioterapia motora com um grupo que não recebeu intervenção fisioterapêutica e 

concluiu que a reabilitação cardiopulmonar  pós-operatório  leva a uma taxa reduzida 

de complicações pós-operatórias e menor tempo de hospitalização.8  

Os estudos que envolveram a VNI apresentaram diferentes protocolos de 

utilização através de dois modos ventilatórios, o EPAP e o BIPAP, o que dificultou a 

análise dos dados. O uso da VNI (BIPAP) por 30 minutos após extubação produziu 

melhora na oxigenação dos pacientes em pós-operatório imediato de CC.17 Relatou-

se que a associação da fisioterapia convencional ao BIPAP (IPAP de 8 a 12 cm H2O, 

EPAP de 6 cm H2O; 30min, 2X/dia) promoveu o reestabelecimento da função 

pulmonar, principalmente da capacidade vital, de forma segura, com maior conforto 

quanto à sensação de dor referida e com boa aceitação pelos pacientes.16 



19 

 

No estudo da espirometria de incentivo a fluxo não foram observadas 

diferenças significativas nas pressões respiratórias máximas, variáveis 

espirométricas e saturação de oxigênio entre pacientes submetidos a exercícios de 

respiração profunda e espirometria de incentivo no pós-operatório de cirurgia de 

revascularização do miocárdio (CRM).10 

O uso da TENS foi referido com redução no quadro álgico e aumento das 

forças musculares respiratórias no 1º PO de CRM.19 Porém, o TENS e o placebo 

apresentam resultados similares na redução da queixa álgica no 1º PO de CC.20 

Esses dois trabalhos diferem na dosagem e tempo de intervenção com o TENS. 

O treinamento muscular respiratório se mostrou eficaz em restaurar os 

seguintes parâmetros: PImáx, PEmáx, pico de fluxo expiratório (PFE) e volume 

corrente, no pós-operatório de CC.15 Porém, foi encontrado somente um estudo 

utilizando esse tipo de intervenção, o que demonstra a escassez de referencial 

bibliográfico. 

Os estudos que citaram que a utilização de exercícios respiratórios(57%) 

demonstram grande importância na sua utilização. No entanto, nenhum trabalho 

referiu com exatidão as técnicas de higiene brônquica, inviabilizando a comparação 

com o protocolo adotado no HCAA, o qual menciona o uso de vibrocompressão e de 

tapotagem. As técnicas reexpansivas citadas nos diferentes estudos já estão 

incluídas no protocolo utilizado no HCAA. 

Com relação à fisioterapia motora e a deambulação, houve um alto índice de 

citação nos trabalhos analisados, o que vem a comprovar a utilização nos serviços 

de reabilitação cardíaca e a corroborar com o descrito no protocolo do HCAA. 

 

CONCLUSÃO 

           

A literatura mostra que ocorre diversificação de técnicas fisioterapêuticas 

utilizadas no pós-operatório de CC, e que não existe um único protocolo de 

atendimento. 

Foram encontrados diversos programas de reabilitação, que vêm sendo 

desenvolvidos com vistas a proporcionar aos pacientes um retorno mais precoce às 

atividades diárias e com melhor qualidade de vida. A grande heterogeneidade nos 

programas de reabilitação cardíaca fase 1 que foram compelidos nesta revisão, 

apresentou técnicas que não estão incluídas no protocolo utilizado no HCAA que 
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são RPPI, VNI, máscara de EPAP, espirometria de incentivo a fluxo e treinamento 

da musculatura respiratória. A partir desta constatação, será feita uma remodelação 

do protocolo no HCAA ,  para inserção destas no programa diário de atendimentos.  
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CONCLUSÃO 

A literatura mostra que ocorre diversificação de técnicas fisioterapêuticas 

utilizadas no pós-operatório de CC, e que não existe um único protocolo de 

atendimento. 

Neste trabalho, foram encontrados diversos programas de reabilitação, que 

vêm sendo desenvolvidos com vistas a proporcionar aos pacientes um retorno mais 

precoce às atividades diárias e com melhor qualidade de vida. A grande 

heterogeneidade nos programas de reabilitação cardíaca fase 1 que foram 

compelidos nesta revisão, apresentou técnicas que não estão incluídas no protocolo 

utilizado no HCAA que são RPPI, VNI, máscara de EPAP, espirometria de incentivo 

a fluxo e treinamento da musculatura respiratória. A partir desta constatação, será 

feita uma remodelação do protocolo no HCAA, para inserção destas no programa 

diário de atendimentos. 

Apesar das limitações, o estudo atingiu o objetivo proposto, que foi compelir 

técnicas fisioterapêuticas utilizadas em pós-operatório de CC com a literatura atual. 

A contribuição que este trabalho traz ao serviço de fisioterapia do HCAA foi a 

constatação de que seis técnicas serão implantadas ao protocolo utilizado, o que 

tornará mais efetiva a fisioterapia e, consequentemente, a rápida recuperação do 

paciente.  Porém houve dificuldade na leitura dos estudos, pois  não há 

padronização das nomenclaturas que descrevem as técnicas fisioterapêuticas. 

Atualmente, diversos programas de reabilitação cardíaca vêm sendo 

desenvolvidos com o propósito de proporcionar aos pacientes um retorno precoce às 

atividades diárias e com melhor qualidade de vida, objetivando a prática regular dos 

exercícios físicos com segurança e baixos custos. É de grande importância que 

continue sendo desenvolvidas pesquisas nessa área da fisioterapia, bem como o 

desenvolvimento de protocolos, de projetos e de programas de reabilitação cardíaca. 

 

 

 

. 

 

 

 



24 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BARROS, G. F. et al. Treinamento muscular respiratório  na revascularização do 
miocárdio. Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, v. 25, n. 4, p. 483-490, 
2010. 
 
 
BELUDA, F. A; BERNASCONI, R. Relação entre força muscular respiratória e 
circulação extracorpórea com complicações pulmonares no pós-operatório de 
cirurgia cardíaca. Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado De São Paulo. 
5, Supl A, p. 1-9, 2004. 
 
 
BRAUNWALD, D. Tratado de medicina cardiovascular. 5. ed. São Paulo, v.2, 
p.1489-502, 1999.  
 
 
CAVENAGHI, S. et al. Fisioterapia respiratória no pré e pós operatório de cirurgia de 
revascularização do miocárdio. Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, v. 
26, n. 3, p. 455-461, 2011. 
 
 
COERTJENS, P. C. et al. Avaliação dos níveis de dor após sessões de ultra-
sonoterapia em pacientes cirúrgicos cardiovasculares. Revista Brasileira de 
Fisioterapia, v. 9, n. 1, p. 25-31, 2005. 
 
 
DIAS, C. M. et al .Três protocolos de tratamento fisioterapêutico: efeitos sobre os 
volumes pulmonares após cirurgia cardíaca. Jornal Brasileiro de Pneumologia, v. 
37, n. 1, p. 54-60, 2011. 
 
FELTRIM, M. I. Z.; JATENE, F. B.; BERNARDO, W. M. Em pacientes de alto risco, 
submetidos à revascularização do miocárdio, a fisioterapia respiratória pré-
operatória previne as complicações pulmonares? Revista da Associação Médica 
Brasileira, v. 53, n. 1, p. 1-12, 2007. 
 
 
FERRAZ, F.S.; MOREIRA, C. M. C. Eletroanalgesia com utilização do Tens no pós-
operatório de cirurgia cardíaca. Revista Fisioterapia em Movimento, v. 22, n. 1, p. 
133-139, 2009. 
 
 
FERREIRA, G. M. et al. Espirometria de incentivo com pressão expiratória positiva 
traz benefícios após a revascularização do miocárdio. Arquivos Brasileiros de 
Cardiologia, v.94, n. 2, p. 230-5, 2010. 
 
 
FRANCO, A.M. et al. Avaliação da ventilação não-invasiva com dois níveis de 
pressão positiva nas vias aéreas após cirurgia cardíaca. Revista Brasileira de 
Cirurgia Cardiovascular, v. 26, n. 4, p. 582-90, 2011. 



25 

 

 
 
GARBOSSA, A. et al. Effects of physiotherapeutic instructions on anxiety of CABG 
patients. Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, v. 24, n. 3, p. 359-66, 
2009.  
 
 
GUIZILINI, S. et al. Avaliação da função pulmonar em pacientes submetidos à 
cirurgia de revascularização do miocárdio com e sem utilização de circulação 
extracorpórea. Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, v. 20, n. 3, p. 310-6, 
2005. 
 
 
HERDY, A. H. et al. Pre- and postoperative cardiopulmonary rehabilitation in 
hospitalized patients undergoing coronary artery bypass surgery: a randomized 
controlled trial. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, v. 87, n. 
9, p. 714-9, 2008.   
 
 
HIRSCHHORN, A. D. et al. Supervised moderate intensity exercise improves 
distance walked at hospital discharge following coronary artery bypass graft surgery--
a randomised controlled trial. Heart, Lung and Circulation, v. 17, n. 2, p. 129-38, 
2008. 
 
 
LEGUISAMO, C. P. et al. Avaliação da dor e da função pulmonar em pacientes 
submetidos à cirurgia de revascularização miocárdica. Fisioterapia Brasil., v. 8, n. 
1, p. 14-8, 2007. 
 
 
LIMA, P. M. B. et al. Estimulação elétrica nervosa transcutânea após cirurgia de 
revascularização miocárdica. Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, v. 26, 
n. 4, p. 591-6, 2011. 
 
 
LOPES, C. R. et al. Benefícios da ventilação não-invasiva após extubação no pós-
operatório de cirurgia cardíaca. Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular., v. 
23, n. 3, p. 344-350, 2008. 
 
 
LUCHESA, C. A. et al. The role of electroanalgesia in patients undergoing coronary 
artery bypass surgery. Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, v. 24, n. 3, 
p. 391-6, 2009. 
 
 
MENDES, R. G.; BORGHI-SILVA, A. Eficácia da intervenção fisioterapêutica 
associada ou não a respiração por pressão positiva intermitente (RPPI) após cirurgia 
cardíaca com circulação extracorpórea. Fisioterapia em Movimento, Curitiba, v.19, 
n.4, p. 73-82, out./dez., 2006. 
 



26 

 

RENAULT, J. A.; COSTA-VAL, R.; ROSSETTI, M. B. Respiratory physiotherapy in 
the pulmonary dysfunction after cardiac surgery. Revista Brasileira de Cirurgia 
Cardiovascular, v. 23, n. 4, p. 562-9, 2008. 
 
 
RENAULT, J.A. et al.Comparação entre exercícios de respiração profunda e 
espirometria de incentivo no pós-operatório de cirurgia de revascularização do 
miocárdio. Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, v. 24, n. 2, p. 165-172, 
2009. 
 
ROMANINI, W. et al. Os Efeitos da Pressão Positiva Intermitente e do Incentivador 
Respiratório no Pós-Operatório de Revascularização Miocárdica. Arquivos 
Brasileiros de Cardiologia, v. 89, n. 2, p. 105-110, 2007. 
 
 
STEIN, R. et al. Inspiratory muscle strength as a determinant of functional capacity 
early after coronary artery bypass graft surgery. Archives of Physical Medicine and 
Rehabilitation, v. 90, n. 10, p. 1685-91, 2009. 
 
 
TREVISAN, S.R.C. Modelo gerencial por processo no atendimento 
fisioterapêutico em cirurgia de revascularização do miocárdio. 2006. 113 f. 
Dissertação (Mestrado em Engenharia da Produção) – UFSM, Santa Maria, 2006. 
 
 
TIMERMAN, A.;  CESAR, L. A. M. Manual de cardiologia: Sociedade de 
Cardiologia do Estado de São Paulo. São Paulo: Atheneu; 2000. 
 
 
URELL, C. et al. Deep breathing exercises with positive expiratory pressure at a 
higher rate improve oxygenation in the early period after cardiac surgery--a 
randomised controlled trial. European Journal of Cardio-Thoracic Surgery, v. 40, 
n. 1, p. 162-7, 2011. 
 
 
WESTERDAHL, E. et al. Deep-breathing exercises reduce atelectasis and improve 
pulmonary function after coronary artery bypass surgery. Chest, v. 128, n. 5, p. 
3482-8, 2005.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 

 

ANEXO A – Normas da Revista (Saúde Santa Maria) 

 

Revista Saúde Santa Maria: Diretrizes para Autores 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

Os artigos para publicação devem ser enviados exclusivamente à Revista 

Saúde da Universidade Federal de Santa Maria, não sendo permitida a 

apresentação simultânea a outro periódico, quer na íntegra ou parcialmente, exceto 

resumos ou relatórios preliminares publicados em anais de reuniões científicas.  

Os manuscritos poderão ser encaminhados em português, espanhol ou 

inglês. Na Revista podem ser publicados artigos escritos por especialistas de outras 

áreas, desde que o tema seja de interesse para a área da Saúde. 

A submissão dos artigos é online no site: Todos os autores deverão ser cadastrados 

na página da Revista Saúde da UFSM.  

A Revista Saúde não cobra taxas para a submissão de artigos. O nome 

completo de cada autor, instituição de origem, país, e-mail devem ser informados 

apenas nos metadados.  

O encaminhamento do manuscrito, anexos e o preenchimento de todos os 

dados, são de inteira responsabilidade do autor que está submetendo o manuscrito. 

Os agradecimentos por ajuda financeira, assistência técnica e outros auxílios 

para a execução do trabalho não deverão ser mencionados no momento da 

submissão. Quando do aceite do trabalho, os autores serão orientados sobre a 

forma de proceder para realizar a sua inserção. 

Opiniões e conceitos emitidos nos manuscritos são de exclusiva 

responsabilidade dos autores, bem como a exatidão e procedência das citações, 

não refletindo necessariamente a posição/opinião do Conselho Diretor e Conselho 

Editorial da Revista Saúde. A Revista não assume a responsabilidade por equívocos 

gramaticais, e se dá, portanto, ao direito de solicitar a revisão de português aos 

autores.  

Os manuscritos resultantes de estudos que envolvem seres humanos deverão 

indicar os procedimentos adotados para atender o constante da Resolução 196/96 

do Conselho Nacional de Saúde e indicar o número do protocolo de aprovação do 

projeto de pesquisa e a data da aprovação no Comitê. Para os artigos oriundos de 
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outros países os procedimentos adotados serão os   constantes na Declaração de 

Helsink (1975 e revisada em 1983). 

Conflitos de interesses podem surgir quando autores, revisores ou editores possuem 

interesses que não são completamente aparentes, mas que podem influenciar seus 

julgamentos sobre o que é publicado. O conflito de interesses pode ser de ordem 

pessoal, comercial, político, acadêmico ou financeiro. Quando os autores submetem 

um manuscrito, seja um artigo ou carta, eles são responsáveis por reconhecer e 

revelar conflitos que possam influenciar seu trabalho.  

O Conselho Diretor assegura o anonimato dos autores no processo de 

avaliação por pares, bem como o anonimato dos avaliadores e sigilo quanto à 

participação, o que lhes garante liberdade para julgamento. 

Processo de julgamento dos manuscritos: 

Os artigos enviados serão primeiramente analisados pela Comissão de 

Editoração em relação à adequação à linha editorial e às normas da revista, 

podendo, inclusive, apresentar sugestões aos autores para alterações que julgar 

necessárias. Nesse caso, o referido artigo será reavaliado. A decisão desta análise 

será comunicada aos autores. 

Posteriormente, a avaliação do artigo é realizada por dois consultores, 

membros do Conselho Editorial ou Ad-Hoc, convidados pela Comissão de 

Editoração. Os pareceres são apreciados pela Comissão de Editoração que emite o 

parecer final, ou no caso de divergência entre os pareceres, solicita um terceiro 

parecer. 

Após a devolução dos manuscritos, pelos dois consultores, a equipe da 

Revista analisa os pareceres efetuados e, com base no "parecer conclusivo", 

prossegue com os demais encaminhamentos. 

Para publicação, além do atendimento às normas, serão considerados: atualidade, 

originalidade e relevância do tema, consistência científica e respeito às normas 

éticas.  

Os pareceres dos avaliadores serão disponibilizados online para o autor 

responsável pela submissão que terá o prazo de 30 (trinta) dias para atender as 

solicitações. Caso contrário, o manuscrito será ARQUIVADO, após envio de 

comunicado para todos os autores, por entender-se que não houve interesse em 

atender a solicitação para ajustes. Porém, se houver interesse ainda em publicá-lo, o 

artigo deverá ser submetido novamente, sendo iniciado novo processo de 
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julgamento por pares. Os autores deverão manter seus e-mails atualizados para 

receber todas as comunicações. 

O autor, identificando a necessidade de solicitar uma errata, deverá enviá-la à 

Revista no prazo máximo de 30 dias após a publicação do artigo, e ficará a critério 

da Revista a decisão sobre sua relevância e possível divulgação. 

Tipos de trabalhos aceitos para publicação e critérios adotados para seleção 

Artigos originais: são contribuições destinadas a divulgar resultados de pesquisa 

científica, original, inédita e concluída. O conteúdo do manuscrito deve ser 

apresentado da seguinte forma:  

INTRODUÇÃO deve ser breve, apresentar a questão norteadora, justificativa, 

revisão da literatura (pertinente e relevante) e objetivos coerentes com a proposta do 

estudo.  

METODOLOGIA: indicar os métodos empregados, a população estudada, a fonte de 

dados e os critérios de seleção, os quais devem ser descritos de forma objetiva e 

completa. Inserir o número do protocolo e data de aprovação do projeto de pesquisa 

no Comitê de Ética em Pesquisa.  Deve também referir que a pesquisa foi conduzida 

de acordo com os padrões éticos exigidos.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados devem ser descritos em sequência 

lógica. Quando apresentar tabelas e ilustrações, o texto deve complementar e não 

repetir o que está descrito nestas. A discussão, que pode ser redigida junto com os 

resultados, deve conter comparação dos resultados com a literatura e a 

interpretação dos autores.  

CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS: As conclusões ou considerações 

finais devem destacar os achados mais importantes comentar as limitações e 

implicações para novas pesquisas.  

Devem obedecer ao limite de 20 páginas no total do artigo. 

AGRADECIMENTOS, APOIO FINANCEIRO OU TÉCNICO, DECLARAÇÃO DE 

CONFLITO DE INTERESSE FINANCEIRO E/OU DE AFILIAÇÃO. É 

responsabilidade dos autores as informações e autorizações relativas aos itens 

mencionados acima. 

  

Artigos de revisão: compreende avaliação crítica, sistematizada da literatura sobre 

temas específicos. Deve incluir uma seção que descreva os métodos utilizados para 
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localizar, selecionar, extrair e sintetizar os dados e conclusões. Devem obedecer ao 

limite de 20 páginas no total do artigo.  

Resenhas: espaço destinado à síntese ou análise crítica de obras recentemente 

publicadas (últimos 12 meses). Não devem exceder a 3 páginas no total da análise. 

Deve apresentar referência conforme o estilo "Vancouver", da obra analisada. 

Nota prévia: estudos avaliativos, originais ou notas prévias de pesquisa contendo 

dados inéditos e relevantes para a área de abrangência da Revista. A apresentação 

pode acompanhar as mesmas normas exigidas para artigos originais. Espaço 

destinado à síntese de Dissertação ou Tese em processo final de elaboração. 

Deverá conter todas as etapas do estudo. Devem obedecer ao limite de 3 páginas 

no total do artigo. 

Editorial: de responsabilidade do Conselho Diretor da Revista, que poderá convidar 

autoridades para escrevê-lo. Limite de 2 páginas. 

Cartas ao editor: correspondência dirigida ao editor sobre manuscrito publicado na 

Revista no último ano ou relato de pesquisas ou achados significativos para a área 

da Saúde ou áreas afins e poderão ser enviadas contendo comentários e reflexões a 

respeito desse material publicado. Serão publicadas a critério da Comissão Editorial. 

Não devem exceder a 1 página no total.  

PREPARO DOS MANUSCRITOS 

Os trabalhos devem ser redigidos de acordo com o Estilo Vancouver, norma 

elaborada pelo ICMJE (http://www.icmje.org). Devem ser encaminhados em Word for 

Windows, fonte Arial 12, espaçamento 1,5, com todas as páginas numeradas, 

configurados em papel A4 e com as quatro margens de 2,5 cm. 

QUANTO À REDAÇÃO: os manuscritos devem ser redigidos de maneira 

objetiva, mantendo linguagem adequada ao estudo, bem como ressaltando a 

terminologia científica condizente. Recomenda-se que o(s) autor(es) busque(m) 

assessoria linguística profissional (revisores e/ou tradutores certificados nos idiomas 

português, inglês e espanhol) antes de submeter(em) os manuscritos que possam 

conter incorreções e/ou inadequações morfológicas, sintáticas, idiomáticas ou de 

estilo. Devem ainda evitar o uso da primeira pessoa do singular “meu estudo...”, ou 

da primeira pessoa do plural “percebemos...”, pois em texto científico o discurso 

deve ser impessoal, sem juízo de valor. Os títulos das seções textuais devem ser 

destacados gradativamente, sem numeração. 
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O título do artigo e resumo em maiúsculas e negrito; resumen e abstract em 

maiúsculas, negrito e itálico; seção primária em maiúsculas e negrito; e seção 

secundária em minúsculas e negrito. Ex.: TÍTULO; RESUMO; RESUMEN; 

ABSTRACT; RESULTADOS (seção primária); Princípios do cuidado de enfermagem 

(seção secundária). Evitar o uso de marcadores ao longo do texto. 

Os manuscritos devem conter: 

Título (inédito) que identifique o conteúdo, em até 15 palavras e apresentá-lo nas 

versões que contemplem dois idiomas que a Revista adota: Português (Título), 

Espanhol (Título), e Inglês (Title). –  

Em caso do manuscrito ter origem em tese, dissertação, ou disciplina de 

programa de pós-graduação, deverá conter asterisco (*) ao final do título e a 

respectiva informação em nota de rodapé na primeira página. Essa indicação deverá 

ser informada somente na última versão do manuscrito, evitando a identificação da 

autoria. 

Resumo: conciso, em até 150 palavras, elaborado em parágrafo único, 

acompanhado ou da de sua versão para o Espanhol (Resumen) e para o Inglês 

(Abstract). Devem ser apresentados começando pelo mesmo idioma do trabalho. 

Deve conter objetivo da pesquisa, metodologia adotada, procedimentos de seleção 

dos sujeitos do estudo, principais resultados e as conclusões. Deverão ser 

destacados os novos e mais importantes aspectos do estudo. 

Descritores: abaixo do resumo incluir 2 a 5 descritores segundo o índice dos 

Descritores em Ciências da Saúde - DeCS (http://decs.bvs.br). Não usar os termos: 

Palavras-chave, Keywords e Palabras-clave. Usar: Descritores,  Descriptors e 

Descriptores, respectivamente.  

Citações: utilizar sistema numérico para identificar as obras citadas. Representá-las 

no texto com os números correspondentes sem parênteses e sobrescritos, após o 

ponto, sem mencionar o nome dos autores. Quando se tratar de citação sequencial, 

separar os números por hífen, quando intercaladas devem ser separadas por 

vírgula. Em caso de transcrição de palavras, frases ou parágrafo com palavras do 

autor (citação direta), devem ser utilizadas aspas na sequência do texto, até três 

linhas (sem itálico) e referência correspondente conforme exemplo: 13:4 (autor e 

página); com mais de três linhas, usar o recuo de 4 cm, letra tamanho 12 e espaço 

duplo entre linhas (sem aspas e sem itálico), seguindo a indicação do número 
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correspondente ao autor e à página. Supressões devem ser indicadas pelo uso das 

reticências entre colchetes “[...]” Recomenda-se a utilização criteriosa deste recurso.  

Exemplos: 

Pesquisas evidenciam que... 1-4 

Autores referem que... 1,4,5 

“[...] quando impossibilitado de se autocuidar”. 5:27 

Depoimentos: na transliteração de comentários ou de respostas, seguir as mesmas 

regras das citações, porém em itálico, com o código que representar cada depoente 

entre parênteses.  As intervenções dos autores ao que foi dito pelos participantes do 

estudo devem ser apresentadas entre colchetes. 

Referências: A Reufsm adota os "Requisitos Uniformes para Manuscritos 

Submetidos a Revistas Biomédicas", publicado pelo Comitê Internacional de 

Editores de Revistas Médicas ? Estilo Vancouver, disponível no site: 

http://www.icmje.org ou http://www.bu.ufsc.br/ccsm/vancouver.html  (versão 

traduzida em português). 

Os títulos de periódicos devem ser referidos abreviados, de acordo com o 

Index Medicus: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=journals . Para 

abreviatura dos títulos de periódicos nacionais e latino-americanos, consultar o site:  

http://portal.revistas.bvs.br eliminando os pontos da abreviatura, com exceção do 

último ponto para separar do ano.   

As referências devem ser numeradas e normalizadas de acordo com o Estilo 

Vancouver. Na lista de referências, as referências devem ser numeradas 

consecutivamente, conforme a ordem que forem mencionadas pela primeira vez no 

texto. Referencia-se o(s) autor(e)s pelo  sobrenome, apenas a letra inicial é em 

maiúscula, seguida do(s) nome(s) abreviado(s) e sem o ponto.  

Quando o documento possui de um até seis autores, citar todos os autores, 

separados por vírgula; quando possui mais de seis autores, citar todos os seis 

primeiros autores seguidos da expressão latina  “et al”.   

Com relação a abreviatura dos meses dos periódicos - em inglês e alemão, 

abrevia-se os meses iniciando por maiúsculas; em português, espanhol, francês e 

italiano, em minúsculas. Ambos serão sem ponto como recomenda o Estilo 

Vancouver. 

Os trabalhos poderão ainda conter: 



33 

 

Ilustrações: poderão ser incluídas até cinco (gráficos, quadros e tabelas), em preto e 

branco, conforme as especificações a seguir: 

Tabelas: devem ser elaboradas para reprodução direta pelo editor de layout, em 

preto e branco, inseridas no texto, com a primeira letra da legenda em maiúscula 

descrita na parte superior, numeradas consecutivamente com algarismos arábicos 

na ordem em que foram citadas no texto, conteúdo em fonte 12 com a primeira letra 

em maiúscula, apresentadas em tamanho máximo de 14 x 21 cm (padrão da revista) 

e comprimento não deve exceder 55 linhas, incluindo título.  

Se usar dados de outra fonte, publicada ou não, obter permissão e indicar a 

fonte por completo. Não usar linhas horizontais ou verticais internas. Empregar em 

cada coluna um título curto ou abreviado. Colocar material explicativo em notas 

abaixo da tabela, não no título. Explicar em notas todas as abreviaturas não 

padronizadas usadas em cada tabela. 

Ilustrações: fotografias, desenhos, gráficos e quadros são considerados Figuras, as 

quais devem ser elaboradas para reprodução pelo editor de layout de acordo com o 

formato da Revista Saúde UFSM inseridos no texto, com a primeira letra da legenda 

em maiúscula descrita na parte inferior e sem grifo, numeradas consecutivamente 

com algarismos arábicos na ordem em que foram citadas no texto. As figuras devem 

ser enviadas na forma de Documento Suplementar em formato GIF ou JPG. 

Símbolos, abreviaturas e siglas: Usar somente abreviaturas padronizadas. A não ser 

no caso das unidades de medida padrão, todos os termos abreviados devem ser 

escritos por extenso, seguidos de sua abreviatura entre parênteses, na primeira vez 

que aparecem no texto, mesmo que já tenha sido informado no resumo. 

Utilizar itálico para palavras estrangeiras. 

Deve ser evitada a apresentação de apêndices (elaborados pelos autores) e anexos 

(apenas incluídos, sem intervenção dos autores). 

 

APRESENTAÇÃO DAS REFERÊNCIAS  

 

Disponibilizamos abaixo exemplos de apresentação de referências, baseados 

no estilo Vancouver. Para outros exemplos consultar o site: 

www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html. 

Para pesquisar o título abreviado do periódico consulte o site 

www.ccn.ibict.br/busca.jsf. 
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Artigos de periódicos  

Os títulos dos periódicos devem ser abreviados de acordo com o estilo usado 

no Index Medicus (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/journals). Para os periódicos que não 

se encontram nessa listagem, poderá ser utilizado como referência o Catálogo 

Coletivo Nacional de Publicações Seriadas do IBICT (http://ccn.ibict.br).  

Até 6 autores, indicar todos; 7 autores ou mais, indicar os 6 primeiros e 

acrescentar et al.  

1 Artigo Padrão 

Costa MCS, Rossi LA, Lopes LM, Cioffi CL. Significados de qualidade de vida: 

análise interpretativa baseada na experiência de pessoas em processo de 

reabilitação de queimaduras. Rev Latino-Am Enfermagem. 2008;16(2):252-9. 

2 Com mais de seis autores 

Brunello MEF, Ponce MAZ, Assis EG, Andrade RL P, Scatena LM, Palha PF et al . O 

vínculo na atenção à saúde: revisão sistematizada na literatura, Brasil (1998-2007). 

Acta paul. enferm.  2010 ;  23(1): 131-135.  

3 Instituição como autor 

Center for Disease Control. Protection against viral hepatitis. Recomendations of the 

immunization. Practices Advisory Committee. MMWR 1990;39(RR-21):1-27. 

4 Múltiplas instituições como autor 

Guidelines of the American College of Cardiology; American Heart Association 2007 

for the Management of Patients With Unstable Angina/Non-ST-Elevation Myocardial 

Infarction. Part VII. Kardiologiia. 2008;48(10):74-96. Russian. 

5  Artigo de autoria pessoal e organizacional 

Franks PW, Jablonski KA, Delahanty LM, McAteer JB, Kahn SE, Knowler WC, Florez 

JC; Diabetes Prevention Program Research Group. Assessing gene-treatment 

interactions at the FTO and INSIG2 loci on obesity-related traits in the Diabetes 

Prevention Program. Diabetologia. 2008;51(12):2214-23. Epub 2008 Oct 7. 

6 Sem indicação de autoria 

 Best practice for managing patients' postoperative pain. Nurs Times. 

2005;101(11):34-7. 

7 Volume com suplemento 

Travassos C, Martins M. Uma revisão sobre os conceitos de acesso e utilização de 

serviços de saúde. Cad Saúde Pública. 2004;20 Supl 2:190-8. 

8 Fascículo com suplemento 
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de Leon-Casasola O. Implementing therapy with opioids in patients with cancer. 

[Review]. Oncol Nurs Forum. 2008;35 Suppl:7-12. 

9 Volume em parte  
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