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Franco SS. Efetividade das técnicas de fisioterapia respiratória na 

recuperação da função pulmonar em pós-operatório de cirurgia valvar mitral: 

estudo comparativo entre exercícios respiratórios e incentivador inspiratório 

[tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2015. 

 

INTRODUÇÃO: Técnicas de expansão pulmonar são empregadas 

rotineiramente na recuperação da função pulmonar no pós-operatório de 

cirurgia cardíaca valvar. Nossa hipótese é que as técnicas de exercícios 

respiratórios e incentivador inspiratório apresentam efeitos de não 

inferioridade na função pulmonar quando aplicadas em pacientes avaliados 

por um escore de risco, que apresentam características de disfunção 

pulmonar pós-operatória e foram classificados em nível 1 de assistência 

fisioterapêutica. OBJETIVOS: a) comparar a função pulmonar de pacientes 

com disfunção pulmonar pós-operatória, submetidos às técnicas de 

exercícios respiratórios e de incentivador inspiratório no pós-operatório de 

cirurgia valvar mitral; b) estudar a influência do tipo de lesão valvar mitral, 

estenose e insuficiência, na evolução da função pulmonar c) comparar a 

evolução da função pulmonar entre pacientes com hipertensão arterial 

pulmonar grave e não grave.  MÉTODOS: Dados foram coletados no pré-

operatório, no dia do retorno do paciente à Enfermaria (pós-operatório) e 5 

dias após a aplicação das técnicas de expansão pulmonar. Os pacientes 

foram randomizados para os grupos EXE (exercícios respiratórios) e IS 

(incentivador inspiratório) realizando três séries de exercícios com 10 

repetições, seguidas de tosse, exercícios de mobilização e deambulação. A 

função pulmonar foi avaliada pela espirometria, oxigenação, pressões 

musculares respiratórias máximas e presença de colapso pulmonar 

utilizando radiografias de tórax. Análise estatística utilizou ANOVA para 

medidas repetidas, teste qui-quadrado ou de Fisher, teste t-Student para 

nível de significância p <0,05. RESULTADOS: De 153 pacientes 116 foram 

incluídos e classificados como nível 1 da assistência fisioterapêutica com 59 

pacientes (51%) no grupo de EXE e 57 (49%) no grupo IS. Não houve 

diferenças estatisticamente significantes entre os grupos, exceto para o 
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movimento toracoabdominal que no grupo EXE apresentou um maior 

número de casos com recuperação mais precoce. A função pulmonar 

reduziu significantemente no pós-operatório, com recuperação parcial no 

5ºdia (p<0,05). Frequências cardíaca e respiratória mantiveram-se elevadas 

(p<0,05). As taxas de colapso pulmonar antes e após o estudo foram de 

61% e 43% no grupo EXE e de 51% e 35% no grupo de IS. Não houve 

diferenças estatisticamente significantes quando se comparou os pacientes 

com estenose e insuficiência mitral. Pacientes com PAP≥50 mmHg (n=55) 

apresentaram padrão ventilatório restritivo leve e menor oxigenação no pré-

operatório. CONCLUSÕES: A evolução da função pulmonar dos grupos EXE 

e IS demonstra não inferioridade entre as técnicas no pós-operatório de 

cirurgia valvar mitral com disfunção pulmonar, classificados por um sistema 

de avaliação fisioterapêutica. A recuperação da função pulmonar não 

apresentou diferenças entre estenose e insuficiência mitral. A presença de 

hipertensão pulmonar grave não influenciou a evolução da função pulmonar 

dos pacientes em pós-operatório de cirurgia valvar mitral. 

 

 

Descritores: Cirurgia Torácica; Exercícios Respiratórios; Atelectasia 

Pulmonar; Modalidades de Fisioterapia; Capacidade Vital. 
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Franco SS. The effectiveness of chest physiotherapy techniques in 

pulmonary function recovery after mitral valve surgery: comparative study 

between breathing exercises and incentive spirometry [thesis]. São Paulo: 

“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2015. 
 

INTRODUCTION: Pulmonary expansion techniques are routinely used in the 

recovery of pulmonary function in the postoperative period of heart valve 

surgery. Our hypothesis is that the techniques of breathing exercises and 

incentive spirometry present effects of non-inferiority in pulmonary function 

when applied in patients evaluated by a risk score, which present 

postoperative pulmonary dysfunction features and were classified as level 1 

of physiotherapeutic assistance. OBJECTIVES: a) to compare the pulmonary 

function of patients with postoperative pulmonary dysfunction, submitted to 

the techniques of breathing exercises and incentive spirometry in the 

postoperative mitral valve surgery; b) to study the influence of the type of 

mitral valve disease, stenosis and regurgitation in the pulmonary function 

evolution; c) to compare the pulmonary function evolution between patients 

with severe and non-severe pulmonary arterial hypertension. METHODS: 

The data were collected in the preoperative, on the return to the patient's 

ward (postoperative) and 5 days after intervention of the techniques of lung 

expansion. The patients were randomized to the EXE group (breathing 

exercises) and IS group (incentive spirometry) performed three sets of 

exercises with 10 repetitions, followed by cough, mobilization exercises and 

ambulation. Pulmonary function was assessed by spirometry, oxygenation, 

maximal respiratory muscle pressures and pulmonary collapse using chest 

X-rays. The statistical analysis ANOVA for repeated measures, chi-square 

test or Fisher, Student's t-test for significance level of p <0.05. RESULTS: Of 

153 patients 116 were included and classified as level 1 physiotherapeutic 

assistance with 59 patients (51%) in the EXE group and 57 (49%) in the IS 

group. There were no statistically significant differences between groups, 

except for the thoracoabdominal motion in the EXE group had a greater 

number of cases with earlier recovery. Lung function decreased significantly 
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in the postoperative period, with partial recovery at 5th day of intervention (p 

<0.05). Heart and respiratory rate remained high (p <0.05). The lung collapse 

rates before and after the study were 61% and 43% in the EXE group and 

51% and 35% in IS group. There were no statistically significant differences 

when we compared the patients with stenosis and mitral regurgitation. 

PAP≥50mmHg patients (n= 55) had mild restrictive ventilatory pattern and 

reduced oxygenation in the pre-operative. CONCLUSIONS: The evolution of 

pulmonary function of EXE and IS groups with pulmonary dysfunction, 

classified by physiotherapeutic assessment system showed non-inferiority 

between techniques in the mitral valve surgery postoperative. The recovery 

of pulmonary function was not different between mitral stenosis and 

regurgitation. The presence of severe pulmonary hypertension no affects the 

evolution of pulmonary function in patients in the postoperative mitral valve 

surgery.  

 

 

Descriptors: Thoracic Surgery; Breathing Exercises; Pulmonary Atelectasis; 

Physical Therapy Modalities; Vital Capacity. 
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No Brasil, a doença valvar representa uma significativa parcela das 

internações por doença cardiovascular. Diferentemente de países mais 

desenvolvidos, a febre reumática (FR) é a principal etiologia das valvopatias 

no território brasileiro, responsável por até 70% dos casos1.  

A FR é a complicação não supurativa da faringoamigdalite, causada 

pelo estreptococo beta-hemolítico do grupo A, e decorre de resposta imune 

tardia a esta infecção em populações geneticamente predispostas2-3. Essa é 

uma doença frequentemente associada à pobreza e às más condições de 

vida afetando, especialmente, crianças e adultos jovens. A cardite é a 

manifestação mais grave da FR, pois é a única que pode deixar sequelas e 

acarretar óbito4. Estudos realizados na população de escolares, em algumas 

capitais brasileiras, estimaram a prevalência de cardite reumática entre 1 e 7 

casos/1.000, enquanto nos Estados Unidos a prevalência está entre 0,1 e 

0,4 casos/1.000 escolares1,4. 

O acometimento cardíaco é caracterizado pela pancardite, 

entretanto são as lesões valvares as responsáveis pelo quadro clínico e pelo 

prognóstico. Apesar das evidências histológicas e imunológicas do 

envolvimento do miocárdio, a insuficiência cardíaca é causada pela lesão 

valvar (valvite) e não pelo acometimento miocárdico5,6. O acometimento do 

endocárdio (endocardite/valvite) constitui a marca diagnóstica da cardite, 

envolvendo com maior frequência as valvas mitral e aórtica. Na fase aguda 

se formam pequenos trombos no fechamento valvar, enquanto na fase 
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crônica ocorrem espessamento e fibrose, resultando em estenose ou, menos 

comum, insuficiência ou regurgitação7. 

A estenose mitral (EM) é uma doença progressiva com período de 

latência de 20 a 40 anos da ocorrência da FR com os sintomas se 

manifestando entre a 2ª e a 5ª décadas de vida1. Aproximadamente 2/3 de 

todos os pacientes com EM reumática são do gênero feminino. A EM 

caracteriza-se pela obstrução ao fluxo sanguíneo transmitral em razão do 

espessamento e da imobilidade dos folhetos valvares8; outros achados 

anatomopatológicos incluem áreas de calcificação, fusão comissural e 

encurtamento de cordoalhas9. Na avaliação diagnóstica, o eletrocardiograma 

(ECG) poderá mostrar sobrecarga atrial esquerda nos casos com lesão 

moderada a importante. Em presença de hipertensão arterial pulmonar 

(HAP), poderá haver desvio do eixo elétrico cardíaco à direita e sinais de 

aumento das câmaras direitas, sendo frequente a presença de fibrilação 

atrial (FA). A radiografia de tórax mostra aumento do átrio esquerdo e 

dilatação da artéria pulmonar e das cavidades direitas1. 

A insuficiência mitral (IM) ocorre quando há regurgitação sanguínea 

para o átrio esquerdo durante a sístole ventricular, podendo ser decorrente 

de anormalidades em diferentes locais do aparelho valvar. Etiologicamente, 

a IM pode ser classificada em primária, quando resulta de deformidade 

estrutural valvar como nos casos de prolapso, endocardite infecciosa, FR, 

traumas e deformidades congênitas; secundária, quando relacionada à outra 

doença cardíaca como isquemia miocárdica, cardiomiopatia hipertrófica e 

disfunção ventricular esquerda do tipo sistólica1. Na avaliação o ECG do 
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paciente com IM crônica pode apresentar sobrecarga de câmaras 

esquerdas, assim como sinais de sobrecarga de câmaras direitas nos casos 

com HAP. Pode haver área inativa ou bloqueio de ramo relacionado ao 

comprometimento ventricular. Na radiografia de tórax podem estar presentes 

aumento das câmaras esquerdas e sinais de congestão pulmonar1. 

A ecocardiografia com Doppler colorido é uma técnica diagnóstica 

fundamental na avaliação e prognóstico dos pacientes com doença valvar 

permitindo analisar a etiologia, os mecanismos envolvidos e a anatomia 

funcional das lesões de estenose e de insuficiência, que facilitam a decisão 

terapêutica e o eventual procedimento cirúrgico6. Comumente, a via de 

acesso é a transtorácica – Ecocardiografia Transtorácica (ETT), mas em 

situações específicas realiza-se a Ecocardiografia Transesofágica (ETE). 

Com as diferentes técnicas de Doppler espectral, pulsátil e contínuo, e de 

mapeamento de fluxo em cores a sensibilidade para detecção de estenose 

ou refluxo valvar é alta10. Pelo ecocardiograma mede-se o tamanho do 

orifício da área valvar, sendo que a mitral do adulto normal varia entre 4 e 6 

cm², o gradiente diastólico transvalvar, o escore valvar de Wilkins (utilizado 

para determinar a viabilidade da estrutura da valva mitral para a 

valvoplastia), estimar a pressão arterial pulmonar (PAP), além de verificar 

presença de trombos em átrio esquerdo e insuficiência tricúspide (IT)8,11. O 

exame permite ainda analisar a repercussão funcional da lesão sobre as 

câmaras cardíacas e a função ventricular. Utilizando os valores de área 

valvar e gradiente pressórico médio é possível classificar a EM em discreta, 

moderada e grave. Frequentemente, as medidas realizadas pelo Doppler de 
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área valvar, gradiente mitral e PAP têm boa correlação entre si. Na IM as 

medidas que definem a gravidade da lesão são a área do jato de refluxo, o 

diâmetro da vena contracta e cálculos da área do orifício e o volume de 

refluxo10. Além desses parâmetros, medidas dos diâmetros ou volumes 

ventriculares e cavidades atriais, da fração de ejeção do ventrículo esquerdo 

(FEVE) e da PAP são importantes no prognóstico e decisão terapêutica dos 

pacientes com ou sem sintomas8.  

Com o advento da ecocardiografia com Doppler, em geral não há 

mais necessidade de cateterismo na maioria dos pacientes com EM. O 

cateterismo está indicado quando existe discrepância entres as medidas 

ecocardiográficas e a situação clínica do paciente sintomático. A manometria 

dos átrios esquerdo e direito deve ser obtida no estudo hemodinâmico 

quando houver elevação desproporcional da PAP em relação ao gradiente 

pressórico transvalvar e à área mitral8,11. 

Na EM, a obstrução ao fluxo atrial gera aumento do gradiente 

pressórico entre o átrio e o ventrículo esquerdos. A elevação da pressão 

atrial esquerda transmite-se de maneira retrógrada ao leito vascular 

pulmonar com transudação do fluido no intersticio pulmonar, o que acarreta 

congestão pulmonar e, consequente, surgimento da dispneia aos esforços e 

desenvolvimento progressivo de sintomas de insuficiência cardíaca 

congestiva (ICC)12.  

O aumento da pressão arterial pulmonar acima de 25 mmHg (PAPm 

≥ 25mmHg) e da pressão capilar pulmonar acima de 15 mmHg (PCP ≥ 

15mmHg) caracteriza a presença de hipertensão pulmonar pós-capilar 
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encontrada nas doenças valvares. A HAP pós-capilar pode ser dividida em 

passiva, quando o gradiente de pressão transpulmonar (PAPm-PCP) for 

<12mmHg, e reativa quando o gradiente for ≥ 12mmHg13. Na HAP pós-

capilar passiva, o gradiente pressórico transpulmonar e a resistência 

vascular pulmonar estão normais, enquanto na HAP reativa, o aumento da 

PAPm é maior do que o aumento da PCP, com consequente aumento do 

gradiente pressórico transpulmonar e da resistência vascular pulmonar, 

sugerindo alterações intrínsecas pulmonares associadas14. 

A presença de HAP é um problema comum nas valvopatias e piora o 

prognóstico desses pacientes. Naqueles com EM PAP ≥ 50mmHg pode ser 

prevalente em 40% dos casos15  e constitui o pior fator prognóstico, levando 

a sobrevida média de 2,9 anos nos que não são submetidos ao tratamento 

cirúrgico16. 

Na IM ocorre uma adaptação das câmaras cardíacas esquerdas 

(hipertrofia excêntrica), as quais passam a acomodar o volume de sangue 

regurgitado. Nesta fase compensada, o paciente geralmente está 

assintomático ou apresenta intolerância aos esforços. Com a progressão da 

doença, a dilatação ventricular atinge seu limite e inicia-se o processo 

progressivo de disfunção. Observa-se, então, diminuição do débito cardíaco 

e FEVE, e o aparecimento de fraqueza, fadiga e dispneia progressiva17. 

Nestes pacientes, cria-se uma situação de descompressão sistólica do 

ventrículo esquerdo por permitir seu esvaziamento para uma câmara de 

baixa pressão, o átrio esquerdo. Tal situação permite manutenção, e até 

aumento, dos índices sistólicos de contratilidade. Assim, o paciente tolera 
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por muito mais tempo a grave regurgitação mitral. No entanto, esse 

mecanismo adaptativo inicial não é inelástico, e, posteriormente, há 

dilatação, hipertrofia, fibrose e, por fim, redução dos índices sistólicos17,18. 

Em pacientes com IM, a prevalência de HAP importante é de, 

aproximadamente, 25% tendo como preditores idade, diâmetro do átrio 

esquerdo, presença de FA e classe funcional (CF) III ou IV19. 

Em alguns pacientes, após a correção cirúrgica, ocorre diminuição 

imediata dos níveis de HAP por causa da diminuição da pressão do AE 

(HAP passiva) e reversão da vasoconstrição pulmonar em alguns 

pacientes20. Entretanto, nos pacientes com alterações intrínsecas das 

arteríolas pulmonares (HAP reativa), a redução da resistência vascular 

pulmonar pode ocorrer ao longo de meses, retornando aos níveis 

pressóricos normais na maioria dos casos21,22. 

A função pulmonar nos pacientes com valvopatia mitral tende a ser 

normal ao repouso. No entanto, à medida que a doença avança e os 

sintomas aumentam, as alterações tornam-se acentuadas com diminuição 

progressiva de volumes e fluxos pulmonares, da complacência dinâmica, da 

capacidade de difusão do monóxido de carbono (DLCO) em repouso e da 

tensão arterial de O2; por outro lado, a resistência de vias aéreas e o 

gradiente Alvéolo-arterial de oxigênio (D(A-a)O2) aumentam. Estas 

alterações, caracterizadas como distúrbio ventilatório restritivo, estão 

diretamente relacionadas ao aumento da pressão de artéria pulmonar e da 

resistência vascular pulmonar9,23-26. 
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O restabelecimento da função valvar é realizado por técnicas 

cirúrgicas reconstrutivas (plásticas valvares) ou, por substituição da valva 

lesada (próteses mecânicas ou biológicas). A indicação cirúrgica é para 

pacientes sintomáticos classificados nos níveis de classe funcional III e IV da 

New York Heart Association. Atualmente, a plástica valvar é o procedimento 

de escolha para a maioria dos pacientes, pois preserva as estruturas da 

valva nativa, mantendo a forma e volume do ventrículo esquerdo e a função 

ventricular no pós-operatório, com maiores taxas de sobrevivência1.  

A troca valvar mitral com reimplante das estruturas subvalvares 

permite recuperação precoce da função ventricular e previne a progressiva 

dilatação do VE. Também contribui para reduzir tanto a morbimortalidade 

hospitalar quanto a mortalidade em longo prazo27. A mortalidade relacionada 

à troca valvar oscila entre 3% e 10%, sendo influenciada por idade, classe 

funcional, HAP e presença de doença arterial coronariana concomitante28.  

Durante o procedimento cirúrgico os pacientes são submetidos à 

circulação extracorpórea (CEC) e à anestesia que, associados ao trauma 

operatório, geram importantes alterações na mecânica pulmonar com 

diminuição da capacidade residual funcional29-33. À CEC são atribuídos 

efeitos deletérios à função pulmonar, uma vez que a passagem do sangue 

por um circuito artificial altera o regime do fluxo sanguíneo, aumenta o 

gradiente de temperatura e estresse mecânico sobre os elementos figurados 

do sangue, induz resposta inflamatória que lesiona o endotélio e o 

parênquima deste órgão. Esses elementos contribuem para o surgimento de 

colapsos pulmonares (atelectasias), aumento do shunt e diminuição da 
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difusão dos gases30-33. A indução anestésica constitui o fator causal de 

distúrbios na relação ventilação-perfusão (V/Q), secundário à atelectasias e 

fechamento de vias aéreas29-31. As incisões cirúrgicas mais utilizadas são a 

toracotomia e a esternotomia, sendo que a última é a abordagem de escolha 

devido à maior exposição da região, promovendo maior instabilidade do 

tórax34. Neste contexto, a dor e presença de drenos estão diretamente 

envolvidos na manutenção de baixos volumes pulmonares35. 

De fato, o colapso pulmonar é a alteração pulmonar mais comum no 

pós-operatório de cirurgia cardíaca, seja por redução de volume ou por 

compressão do tecido adjacente às alterações pleurais como nos casos de 

derrame. Estudos com pacientes submetidos à revascularização do 

miocárdio (RM) mostram taxas elevadas de colapso pulmonar. Wilcox et al.36 

relatam incidência de atelectasia de 87,7% no primeiro dia de pós-operatório 

(PO) e de 30,4% no 6ºPO. Daganou37 registrou 51% de pacientes com 

atelectasia no 1ºPO e 25% no 4ºPO. Em nosso meio, Vargas et al38 

mostraram taxas de incidência de 86% nos dois primeiros dias de pós-

operatório, com persistência de 26% de atelectasia do lobo inferior direito, e 

manutenção de 76% do esquerdo após 7 dias. Em pacientes valvares a 

incidência de atelectasia no pós-operatório foi de 35%39. 

Os parâmetros de função pulmonar encontram-se significativamente 

diminuídos mesmo após sete dias de troca de valva mitral com retorno aos 

níveis de pré-operatório somente após três meses23. Pacientes com doença 

valvar mitral menos grave cursam no pós-operatório com função pulmonar 

dentro dos limites da normalidade. Aqueles com hipertensão pulmonar 
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melhoram o distúrbio restritivo presente previamente em consequência da 

melhora da congestão pulmonar e da constrição arteriolar pulmonar. 

Pacientes com disfunção mitral complicada por regurgitação mitral e 

hipertensão pulmonar mostram disfunções pulmonares importantes, que não 

melhoram mesmo após o tratamento cirúrgico40. 

Na literatura, as alterações pulmonares são frequentemente 

referidas com os termos disfunção e complicação. A disfunção pulmonar 

pós-operatória (DPP) expressa as alterações pulmonares esperadas após o 

evento cirúrgico. Essas alterações estão associadas ao uso de anestesia 

geral, hipotermia, circulação extracorpórea, esternotomia, resultando em 

distúrbios na troca gasosa e mecânica pulmonar, cujas manifestações 

clínicas se caracterizam pela presença de sons pulmonares anormais, 

respirações superficiais, alterações radiológicas, hipoxemia em até 100% 

dos casos e tosse ineficaz41. No entanto, essa disfunção apresenta baixo 

impacto na evolução do paciente. 

A complicação pulmonar pós-operatória (CPPO) refere-se a uma 

disfunção pulmonar sintomática associada a achados clínicos, que impactam 

na evolução pós-operatória e retardam a alta hospitalar. A presença de 

CPPO tem sido considerada um marcador na avaliação da eficácia das 

intervenções; no entanto, pouco valor é dado às terapêuticas que 

evitam/previnem a evolução da DPP e o surgimento da CPPO. Portanto, 

modelos que identificam pacientes de baixo, médio e alto risco em 

desenvolver CPPO são esperados, nos quais intervenções preventivas 

possam ter maior eficácia. Esses modelos devem ser desenvolvidos e 
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testados em grupos homogêneos de pacientes cirúrgicos para aumentar sua 

aplicabilidade41. O desafio, portanto, parece estar endereçado a identificar a 

magnitude das alterações pulmonares presentes no pós-operatório, 

sobretudo a redução do volume pulmonar. A adoção de um processo de 

avaliação criteriosa e de classificação em níveis diferenciados de 

assistência, segundo sua condição respiratória e funcional, parece ser uma 

estratégia que pode modificar a organização dos serviços de Fisioterapia na 

área da Cardiologia.  

Poucos são os estudos que enfrentaram esse desafio. Alguns 

buscaram identificar pacientes de alto risco para complicação pulmonar: 

para Mang H et al.42, a análise da história clínica, exame físico, radiografia 

de tórax e espirometria foram esses parâmetros classificadores; para 

Weindler & Kiefer43 a capacidade inspiratória foi a variável diferenciadora 

entre pacientes de alto e baixo risco para CPPO; para Agostini et.al44 os 

critérios para alto risco foram idade e índice de massa corporal.  

No Instituto do Coração, o Serviço de Fisioterapia criou uma 

avaliação clínica-funcional padronizada, empregada nos períodos pré e pós-

operatório, com o objetivo de indicar terapêuticas adequadas às alterações 

pulmonares presentes, otimizando tempo e recursos. Essa avaliação é 

constituída por 8 parâmetros: 1) inspeção do movimento toracoabdominal 

(MTA) que expressa a integridade da função muscular respiratória; 2) 

ausculta pulmonar para detecção de anormalidades na via aérea; 3) grau de 

independência funcional, 4) oxigenação; 5) medida de frequência respiratória 

(f); 6) função pulmonar avaliada pela medida de capacidade vital; 7) medida 
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de eficiência da tosse pelo pico de fluxo e 8) radiografia de tórax, para 

análise de colapso pulmonar conforme ilustra a Tabela  1. 
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Tabela 1. Parâmetros de avaliação clínico-funcional para classificação  
em níveis de atenção fisioterapêutica 

 

Cada parâmetro avaliado corresponde a um ponto na coluna. A 

preponderância dos pontos em cada coluna determina o nível de assistência 

fisioterapêutica: no nível 1 são alocados  pacientes com disfunção pulmonar 

esperada, baixo risco de complicação pulmonar; no nível 2 os pacientes com 

alterações pulmonares significativas; no nível 3 aqueles com sinais e/ou 

Parâmetros Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Movimento 
toracoabdominal 
(MTA) 

 
Normal 

 

 
Normal / Misto 

 

 
Torácico/Paradoxal 

Ausculta 
Pulmonar 
 

Padrão pré ou 
(som ↓; RA+) 

 

Som anormal 
(sopros; ↓↓; 

RA++) 

Som anormal 
(sopros; ↓↓↓; 

RA+++) 

Mobilidade 
 

Senta-se com 
pouco auxílio, 

capaz de 
deambular 

 

Necessita de 
auxílio para 

sentar e 
deambular 

 

Necessita de muito 
auxílio para sentar 

e deambular 

Oxigenação 
(SpO2) 
 

≥ 92% 
 

88% ≥SpO2 

<92% 
 

< 88% 
 

Frequência 
respiratória (f) 
 

f>15 <25 rpm 
 
 

25≥f<32 
 

>32 
 

Capacidade Vital 
Forçada (CVF) 
 

≥ 50% do pré 
 
 

30%≥CVF<49% 
 

<30% 
 

Pico de fluxo da 
tosse (PFT) 

≥ 50% do pré 
 
 

30%≥CVF<49% 
 

<30% 
 

Radiografia de 
tórax 
(Jenkins, 1989) 
 

Normal 
Colapso 

mínimo/atelectasia 

Colapso 
importante ou 

consolidação de 
uma da base 

Alteração bilateral 
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sintomas de insuficiência respiratória. Quando no somatório do escore há 

igualdade no número de pontos em duas colunas, o critério para desempate 

é o valor da oxigenação (SpO2). A presença de movimento paradoxal 

associado à taquipnéia e hipoxemia determina a colocação do paciente no 

nível 3.  

Nesta Instituição, os pacientes valvares cirúrgicos internam poucos 

dias antes da cirurgia; quando operados, o tempo médio de permanência na 

unidade de terapia intensiva cirúrgica é de, aproximadamente, 48 a 72 

horas. Em seu retorno à Unidade de Internação Geral, Enfermaria de 

Valvopatias, o fisioterapeuta avalia e classifica o paciente de acordo com o 

escore proposto. Esse processo é de fácil execução e reprodutibilidade, 

proporcionando uniformidade na assistência. Em estudo prévio, 

identificamos 78,5% dos pacientes após cirurgia valvar alocados no nível 1 

de assistência fisioterapêutica45. Para esse nível a proposta terapêutica é a 

aplicação de exercícios respiratórios (EXE), ou realizados pelo próprio 

paciente ou realizados com um dispositivo que incentiva às inspirações 

profundas denominado incentivador inspiratório (IS). Essas modalidades 

terapêuticas objetivam aumentar a pressão transpulmonar com ganhos de 

volume e, consequente, expansão de unidades alveolares46-48; são 

consideradas de execução simples por reproduzir uma inspiração máxima, 

fácil aprendizado e reprodução e dispensam menor tempo de supervisão. 

Quais dessas técnicas devem ser empregadas em pacientes de 

cirurgia cardíaca? Estudos em Fisioterapia Respiratória não deixam clara 

essa resposta. Dull & Dull49 estudaram pacientes submetidos à cirurgia 
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cardíaca (troca valvar e RM), que realizaram três programas terapêuticos: a) 

exercícios de inspiração máxima, b) exercícios respiratórios com IS 

associados à mobilização, c) mobilização isolada. Em todos os pacientes 

houve redução dos volumes pulmonares. Os valvopatas apresentaram 

distúrbio ventilatório restritivo com grau leve de obstrução. As terapias 

aplicadas não diferenciaram as incidências dessas alterações.  

Em pacientes de RM, Jenkins et al.50, e Stiller et al.51 verificaram que 

EXE e exercícios com IS não mudaram o comportamento da função 

pulmonar e a incidência de complicações pulmonares quando comparados 

aos pacientes que foram orientados quanto à tosse, expectoração e 

mobilização. Para estes pesquisadores, essas técnicas devem ser indicadas 

somente em pacientes cuja condição respiratória encontra-se deteriorada ou 

naqueles com menor independência de movimentação.  

Por outro lado, a aplicação de IS em pacientes de RM, com alto risco 

de desenvolver complicação pulmonar por apresentarem limitação ao fluxo 

de ar, não modificou a incidência de atelectasia e infecção pulmonar quando 

comparado a um programa de exercícios respiratórios e mobilização52. 

Em pacientes valvares, a incidência de atelectasia no pós-operatório 

foi semelhante quando se comparou protocolos de atendimento de baixa 

intensidade, preconizado como mobilização precoce e inspirações máximas 

sustentadas, e de alta intensidade que adicionou a aplicação de percussão 

manual. Como o fisioterapeuta dispende maior tempo para realizar a 

percussão manual, os custos neste grupo foram maiores39. Recentemente, 

Brasher et al.53, em pacientes no pós-operatório de cirurgia cardíaca, 
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suprimiram os exercícios respiratórios da intervenção terapêutica de rotina, 

que consistia em posicionamento e mobilização precoce. Neste estudo 

houve baixa incidência de complicações pulmonares.  

Em nosso meio, Renault et al.54 compararam a aplicação de 

exercício de respiração profunda e exercícios com IS no pós-operatório de 

RM e não observaram diferenças significantes na evolução da função 

pulmonar. 

Revisão sistemática de IS em cirurgias abdominal, torácica e 

cardíaca, concluiu que, embora o uso de IS fosse amplamente utilizado na 

prática clínica, não havia evidências de seus benefícios em pacientes 

cirúrgicos46. 

Considerando que nosso sistema de escore, quando empregado na 

Enfermaria de Valvopatias, encontrou a maioria de pacientes com 

características de DPP, resolvemos estudar a evolução da função pulmonar 

desses pacientes alocados no nível 1 de assistência fisioterapêutica com a 

prescrição de EXE ou de IS. Nossa hipótese é que identificando a disfunção 

pulmonar, a evolução pulmonar seria semelhante, independente da terapia 

empregada. Por isso, nosso estudo objetivou estudar o comportamento da 

função pulmonar em pacientes no pós-operatório de cirurgia valvar, 

classificados no nível 1 de assistência fisioterapêutica, supondo a não 

inferioridade entre as técnicas de exercícios respiratórios e incentivador 

inspiratório. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Objetivos 
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2.1 Primário 

 

Estudar a função pulmonar de pacientes classificados no nível 1 de 

assistência fisioterapêutica submetidos às técnicas de exercícios 

respiratórios e incentivador inspiratório no pós-operatório de cirurgia valvar 

mitral. 

 

2.2 Secundário 

 

a) Verificar a influência do tipo de lesão valvar mitral, estenose e 

insuficiência, na evolução da função pulmonar; 

b) Comparar as variáveis entre os pacientes com hipertensão 

arterial pulmonar grave e não grave. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Métodos 
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3.1 Casuística 

 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do 

Hospital das Clínicas da FMUSP (protocolo nº 011/09), com registro no 

clinicaltrials.gov; Identifier: NCT02278835. Trata-se de um ensaio clínico, 

randomizado, com pacientes internados na Unidade de Internação Geral do 

Grupo de Valvopatias do Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo. (ANEXO A) 

Todos os participantes foram informados sobre o objetivo e as 

etapas do estudo e, em sua concordância, assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido, estando livres para desvincular-se a 

qualquer momento. (ANEXO B) 

 

 

3.1.1 Critérios de Inclusão 

 

Foram estudados pacientes de ambos os sexos, idade entre 18 e 65 

anos, candidatos à cirurgia eletiva de até segunda intervenção valvar mitral, 

sem sinais ou sintomas de desconforto respiratório e com bom nível de 

entendimento para realização dos testes funcionais.  
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3.1.2 Critérios de Exclusão 

 

Foram excluídos aqueles que evoluíram com sinais de acidente 

vascular encefálico; com desorientação no tempo e espaço; com 

instabilidade hemodinâmica caracterizada por pressão arterial sistêmica 

(PAS) <60mmHg e >150mmHg; com frequência cardíaca (FC) <50 bpm ou 

>130 bpm; com piora clínica ou óbito; e aqueles que não realizaram a 

terceira avaliação. 

 

 

3.2 Método 

 

3.2.1 Avaliação fisioterapêutica 

 

Aplicou-se avaliação fisioterapêutica em três momentos do estudo: 

pré-operatório, no retorno do paciente à enfermaria que se denominou pós-

operatório, e cinco dias após, finalizando o estudo. (ANEXO C) 

Na avaliação pré-operatória foram coletados dados antropométricos 

(idade, peso, altura e cálculo de IMC), hábito de tabagismo, cirurgia prévia, 

diagnóstico clínico e dados ecocardiográficos de área valvar, FEVE, PAP e 

gradiente transvalvar mitral obtidos em exame recente. 

A avaliação fisioterapêutica constituía dos seguintes parâmetros:  

1. Movimento toracoabdominal (MTA): com o paciente em 

decúbito dorsal, a inspeção do movimento toracoabdominal foi 
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realizada durante um minuto. O MTA foi classificado em 

normal, com predomínio do deslocamento abdominal; misto, 

quando não houve predomínio de deslocamento torácico ou 

abdominal; torácico, com predomínio do deslocamento da 

caixa torácica; paradoxal, quando os movimentos de tórax e 

abdômen se encontravam fora de sincronia. 

2. Ausculta pulmonar (AP): verificação do som pulmonar e 

presença de ruídos adventícios. 

3. Mobilidade: classificada pelo grau de independência para o 

paciente sentar e deambular; 

4. Oxigenação: medida da saturação periférica de oxigênio 

(SpO2) obtida pela oximetria de pulso (Dixtall®), com o 

paciente em posição dorsal, com cabeceira elevada a 45º,  

respirando em ar ambiente. A leitura de SpO2 ocorreu após 5 

minutos53, com o sensor colocado no dedo médio da mão 

direita. 

5. Nesse mesmo exame obtinha-se a medida de frequência 

cardíaca (FC). 

6. Frequência respiratória (f): número de incursões inspiratórias 

em um minuto, em posição dorsal. 

7. Função pulmonar: mensurada por meio de um espirômetro 

portátil (EasyOne®). O paciente, na posição sentada, foi 

orientado a inspirar profundamente e, em seguida, expirar 

forçadamente através de um bucal, sendo utilizado um clipe 
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nasal para evitar fuga aérea. Durante todo o procedimento o 

paciente foi incentivado pelo fisioterapeuta a fim de otimizar 

seu desempenho. A manobra foi repetida por pelo menos três 

vezes, anotando-se o maior valor. 

8. Pico de fluxo da tosse (PFT): mensurado por meio do 

aparelho de Peak Flow meter (Assess®), com o paciente 

sentado, usando clipe nasal, foi estimulado a inspirar 

profundamente e, em seguida, tossir no bucal. A manobra foi 

repetida por três vezes, anotando-se o maior valor, desde que 

a diferença entre as medidas não ultrapassasse 20L/min. 

9. Radiografia de tórax: analisada por um radiologista cego ao 

estudo. Utilizou-se a classificação de Jenkins para colapso 

pulmonar, que varia de 0 a 3 pontos, sendo 0= sem alteração; 

1= colapso mínimo; 2= colapso importante ou consolidação 

em uma das bases pulmonares e 3= alteração bilateral; 

quanto maior o escore maior o comprometimento 

radiológico50. 

10. Força muscular respiratória: expressa por pressões 

inspiratória máxima (PImax) e expiratória máxima (PEmax). 

Foi mensurado por meio do manovacuômetro digital 

(MVD300®), com paciente sentado usando clipe nasal. Para 

medida de PImax foi solicitado esforço inspiratório máximo a 

partir do volume residual, e para PEmax, foi solicitado esforço 

expiratório máximo a partir da capacidade pulmonar total. As 
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manobras foram repetidas por três vezes, anotando-se o 

maior valor, desde que esta não tenha sido atingida na última 

manobra.  

Após a cirurgia, durante sua internação na UTI, o paciente foi 

atendido conforme a rotina da unidade, sem sofrer influência do estudo. 

Deste período, foram registrados os dados de procedimento operatório, 

tempos de cirurgia, de CEC, de ventilação mecânica (VM), de permanência 

na unidade de terapia intensiva. 

No retorno à unidade de valvopatias, em até 10 horas da sua 

chegada, realizava-se a segunda avaliação. Desta avaliação, aplicavam-se 

os critérios do escore de classificação para o nível de assistência 

fisioterapêutica. Os pacientes classificados no nível 1, considerados de baixo 

risco em desenvolver complicação pulmonar, apresentavam as seguintes 

características: MTA normal; ausculta pulmonar com padrão de pré-

operatório ou alterações mínimas; independência para sentar e deambular, 

SpO2 ≥92% do paciente respirando em ar ambiente; f entre 15 e 25 

incursões por minuto; redução de até 50% da CVF de pré-operatório; pico de 

fluxo da tosse >50% do valor de pré-operatório; radiografia de tórax da alta 

da UTI normal ou com colapso mínimo.  

 

 

  



Métodos 25 

3.2.2 Randomização da terapêutica 

 

Após a classificação no nível 1, os pacientes foram randomizados 

em dois regimes terapêuticos por um sistema de aleatorização pelo site 

randomization.com. As terapias aleatorizadas foram colocadas em 

envelopes sem conhecimento do terapeuta até o momento da entrega para o 

paciente.   

A) Exercícios respiratórios (EXE): realizaram 10 repetições de 

exercícios respiratórios do tipo diafragmático; 10 do tipo suspiros 

inspiratórios; 10 do tipo inspiração máxima. B) Incentivador inspiratório (IS): 

esses exercícios respiratórios foram realizados utilizando um dispositivo IS 

(Coach®) com repetição de 3 séries de 10 inspirações profundas. Foram 

orientados a realizar os exercícios respiratórios na posição sentada, de 2 em 

2 horas, no período de 10 horas e anotar em planilha quando cumprisse 

essa tarefa. Todos os pacientes foram incentivados a tossir após a aplicação 

dos exercícios. 

O fisioterapeuta supervisionava o programa de exercícios 

respiratórios uma vez ao dia, complementando com exercícios de 

mobilização de membros e deambulação, conforme rotina padronizada.  

Após cinco dias da aplicação do protocolo os pacientes foram 

reavaliados, finalizando o estudo.  

O paciente foi acompanhado até a alta hospitalar, registrando-se 

possíveis complicações presentes em sua evolução. 
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3.3 Análise Estatística 

 

3.3.1 Cálculo do tamanho da amostra 

 

O cálculo do tamanho amostral baseou-se na não inferioridade das 

técnicas EXE e IS, utilizando-se a variação da CVF% que, na técnica IS, 

está próxima de 50±15% nos momentos pós-operatório e alta hospitalar52. 

Para testar a não inferioridade considerou-se que a técnica EXE seria 

inferior a IS se houvesse uma diferença maior de 5%. O nível de 

significância adotado foi de p<0,05 com poder de 80%. Foram necessários 

55 casos em cada grupo de intervenção.  

 

 

3.3.2 Testes estatísticos 

 

Inicialmente todas as variáveis foram analisadas descritivamente. 

Para as variáveis quantitativas esta análise foi feita através da observação 

dos valores mínimos e máximos, e do cálculo de médias, desvios-padrão e 

mediana. Para as variáveis qualitativas calcularam-se frequências absolutas 

e relativas. 

Para se testar a homogeneidade entre as proporções foi utilizado o 

teste qui-quadrado ou o teste exato de Fisher. 

Para a comparação da média dos grupos ao longo do tempo utilizou-

se a Análise de Variância para medidas repetidas. Para o estudo dos 
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achados da radiografia de tórax utilizou-se o teste não-paramétrico de 

Friedman. 

Após categorização dos diagnósticos clínicos e da medida de 

pressão arterial pulmonar (PAP), utilizou-se teste t-Student para variáveis de 

função pulmonar. 

O nível de significância utilizado para os testes foi de p<0,05.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Resultados 
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4.1 A amostra 

 

Foram avaliados 153 pacientes com doença mitral e 116 completaram 

o estudo; 37 foram excluídos por motivo de: não realização da avaliação final 

(n=11); óbitos (n=10); arritmias (n=7); valvoplastia percutânea (n=5); 

deterioração clínica (n=3); acidente vascular encefálico (n=1). Os pacientes 

foram alocados nos grupos EXE, composto por 59 pacientes (51%) e IS por 

57 pacientes (49%). Figura 1 mostra o fluxograma dos pacientes. 

 

 

Figura1 Fluxograma dos pacientes do protocolo 



Resultados 30 

4.2 Caracterização da amostra  

 

As características gerais, tempos cirúrgicos, diagnósticos clínicos 

encontram-se na Tabela 2, com similaridade entre os grupos. Há predomínio 

do gênero feminino. A maioria do grupo EXE não referia hábito tabágico 

(64%). Esta era a primeira cirurgia cardíaca para 69% dos casos do grupo 

EXE e 74% de IS. Os tempos de circulação extracorpórea (CEC), ventilação 

mecânica (VM), de alta de unidade de terapia intensiva (UTI) e alta 

hospitalar foram semelhantes entre os grupos. 
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Tabela 2  Características antropométricas, antecedentes, tempos 
cirúrgicos e de estadia em terapia intensiva e hospitalar dos 
pacientes do estudo 

 

EXE=grupo de exercícios respiratórios; IS=grupo de incentivador inspiratório; M= masculino; 
F= feminino; IMC= índice de massa corpórea; TCE= tempo de circulação extracorpórea; 
TVM= tempo de ventilação mecânica; UTI= unidade de terapia intensiva. 
 
 
 
 
 
  

CARACTERÍSTICAS EXE IS p 

n (%) 59 (51) 57(49)   

Sexo (M/F) 15/44 21/36  

Idade (anos) 42,9±13,4  43,6±10,6  0,75 

(min-máx) (17-65) (23-63)  

IMC (quilos/m 2) 24,1±4,9 23,2±3,2  0,224 

(min-máx)  (15,8-38,9) (15,6-32,3)  

TCEC (min) 74,7±26  75,5±27  0,8661 

(min-máx) (30-164) (30-165)  

TVM (h) 7h53min±3h24min 8h30min±3h49min  0,3556 

(min-máx)  (2h8min-15h30min)  (2h35min-21h30min)  

ALTA UTI (dia) 4,3±3,3  3,9±2,3  0,4561 

(min-máx) (2-18)  (2-12)  

Alta hospitalar 14,3±10,9 12,9±10  0,4973 

(min-máx)  (5-65)  (5-60)  

Tabagismo  n (%) n (%)  

Sim 21 (36) 29 (51) 0,096 

Não 38 (64) 28 (49)  

Cirurgia Prévia  n (%) n (%)  

Sim 18 (31) 15 (26) 0,616 

Não 41 (69) 42 (74)   
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A Figura 2 ilustra a distribuição da classe funcional segundo a New 

York Heart Association (NYHA) nos grupos EXE e IS com predomínio da 

classificação em classes funcionais II e III. 

 

 

 

EXE= grupo de exercícios respiratórios; IS= grupo de incentivador inspiratório. 

 

Figura 2  Distribuição das classes funcionais nos grupos EXE e IS 
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A distribuição referente ao diagnóstico da lesão mitral encontra-se 

ilustrada na Figura 3, com predomínio da estenose mitral, em ambos os 

grupos.  

 

 

 

EXE= grupo de exercícios respiratórios; IS= grupo de incentivador inspiratório. 

 

Figura 3  Distribuição dos diagnósticos clínicos nos grupos EXE e IS 

 

 

Dados de ecocardiograma ilustrados na tabela 3 mostram área 

valvar menor significantemente no grupo IS. Todas as variáveis 

ecocardiográficas apresentaram diferenças significantes entre o pré e pós-

operatório. 
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Tabela 3  Dados de Ecocardiografia nos grupos EXE e IS nos momentos 
pré e pós-operatório  

EXE= grupo de exercícios respiratórios; IS= grupo de incentivador inspiratório; FEVE= 
fração de ejeção do ventrículo esquerdo; AV= área valvar; GRAD= gradiente transvalvar 
mitral; PAP= pressão de artéria pulmonar 
 ‡ p<0,05 entre grupos; ∗∗∗∗ p<0,05 versus pré 

 

 

 

 FEVE pré  (%)  FEVE  pós  (%)  p 

EXE 62,1±6  

(40-75) 

59,8±8∗ 

(35-74) 

 

G=0,627 T=0,021 

IS 60,1±7  

(40-74) 

58,6±9∗ 

(31-73) 

 

 AV pré  (cm 2)  AV pós  (cm 2)   

EXE 1,04±0,5  

(0,4-2,30) 

2,05±0,4∗ 

(1,30-3,2) 

G= 0,056 T<0,001 

IS 0,86±0,3‡ 

(0,60-1,50) 

2,20±0,6∗  

(1,20 -3,60) 

No pré G =0,005 

 GRAD  pré  (mmHg)  GRAD pós  (mmHg)   

EXE 11,78 ±5  

(2-28) 

5,75±3∗  

(2-19) 

G=0,712 T<0,001 

IS 12,24±6  

(40-33) 

5,75±2∗ 

(1,7-12) 

 

 PAP pré  (mmHg)  PAP pós  (mmHg)   

EXE 54,37±18 

(25-85) 

41,91±14∗  

(19-80) 

G=0,338 T=0,001 

IS 55,38±17 

(28-99) 

39,43±9∗  

(20-60) 
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Na figura 4 encontra-se a distribuição dos tipos de procedimentos 

cirúrgicos valvares realizados, sobressaindo a troca valvar com 41% e 51%, 

nos grupos EXE e IS, respectivamente. 

 

 

EXE= grupo de exercícios respiratórios; IS= grupo de incentivador inspiratório. 

 

Figura 4  Distribuição dos procedimentos cirúrgicos valvares nos grupos 
EXE e IS 

 

 

4.3 Avaliação Fisioterapêutica 

 

Os dados de avaliação fisioterapêutica não quantitativos estão 

demonstrados na Tabela 3. Não foram observadas diferenças significantes 

entre os grupos EXE e IS. As variáveis se modificaram significantemente ao 

longo do tempo. Após a cirurgia o número de casos com alteração do 

movimento toracoabdominal foi maior, reduzindo significantemente no final 
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do estudo no grupo EXE. Ausculta pulmonar alterada no pós-operatório 

apresentou recuperação marcante no 5ºdia de estudo, porém sem retorno às 

porcentagens observadas no pré-operatório (Tabela 4).  

 

Tabela 4 Frequências de alterações de MTA e AP nos momentos pré-
operatório, pós-operatório e 5ºdia de intervenção 

EXE= grupo de exercícios respiratórios; IS= grupo do incentivador inspiratório; MTA= 
movimento toracoabdominal; AP= ausculta pulmonar.  
∗∗∗∗p<0,05 versus pré; †p<0,05 versus pós 
 

 

4.4 Variáveis de função pulmonar 

 

A oxigenação diminuiu significantemente no pós-operatório e 

retornou aos valores de pré-operatório no grupo EXE (Figura 5).  

 

  

 EXE 

n (%) 

IS 

n (%) 

p 

MTA (pré) 

Alterado 

 

9 (15) 

 

10 (18) 

 

0,739 

MTA (pós) 

Alterado 

 

24 (41)∗ 

 

17 (30)∗ 

 

0,221 

MTA (5ºdia) 

Alterado 

 

13 (22)† 

 

16 (28) 

 

0,452 

A P(pré) 

Alterada 

 

16 (27) 

 

10 (18) 

 

0,216 

A P(pós) 

Alterada 

 

55 (93)∗ 

 

51 (89)∗ 

 

0,524 

A P(5ºdia) 

Alterada 

 

35 (59)∗† 

 

31 (54)∗† 

 

0,591 
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EXE= grupo de exercícios respiratórios; IS= grupo do incentivador inspiratório; 
∗∗∗∗p<0.05 versus pré; †p<0.05 versus pós. 

 

Figura 5 Valores da SpO2 nos momentos pré, pós-operatório e 5ºdia de 
intervenção nos grupos EXE e IS 

 

A f manteve-se elevada no pós-operatório (Figuras 6).  

EXE= grupo de exercícios respiratórios; IS= grupo de incentivador inspiratório 
∗∗∗∗p<0.05 versus pré; †p<0.05 versus pós 
 

Figura 6  Valores da f nos momentos pré, pós-operatório e 5ºdia de 
intervenção nos grupos EXE e IS 



Resultados 38

A CVF (L) e (%) e PFT (L/min) reduziram com recuperação parcial 

no 5º dia de estudo, porém não atingiram os valores de pré-operatório 

(Figuras 7,8 e 9). 

EXE= grupo de exercícios respiratórios; IS= grupo de incentivador inspiratório 

∗∗∗∗p<0,05 versus pré; †p<0.05 versus pós. 
 

Figura 7  Evolução da CVF(L) nos momentos pré, pós-operatório e 5ºdia 
de intervenção nos grupos EXE e IS 

 

  

EXE= grupo de exercícios respiratórios; IS= grupo incentivador inspiratório 
∗∗∗∗ p<0,05 versus pré; †p<0.05 versus pós. 

 
 
Figura 8  Evolução da CVF(%) nos momentos pré, pós-operatório e 5ºdia 

de intervenção nos grupos EXE e IS  
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EXE= grupo de exercícios respiratórios; IS= grupo de incentivador inspiratório 
∗∗∗∗ p<0.05 versus pré; †p<0.05 versus pós. 
 

Figura 9  Evolução do PFT nos momentos pré, pós-operatório e 5ºdia de 
intervenção nos grupos EXE e IS 

 

Na tabela 5 estão demostrados os resultados de outras variáveis de 

função pulmonar complementando a avaliação. O grupo IS apresentou 

valores de PEmax significantemente maiores do que o grupo EX ao longo do 

tempo (p=0,036). A redução observada na PImax no pós-operatório 

apresentou recuperação dos valores o final do estudo, em ambos os grupos. 
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Tabela 5  Varáveis pulmonares nos momentos pré, pós-operatório e 5º dia 
de intervenção 

 
VARIÁVEIS EXE IS p 

F. CARDÍACA    

FC (pré) 69±13‡ 73±16 GxT: p=0,039 

FC (pós) 86±18* 81±15* G:p=0,490 

FC (5ºdia) 88±14* 86±13*† T: p<0,05 

VEF1 (L)    

VEF1 (pre) 2,03±0,63 2,25±0,89 GxT: p=0,350 

VEF1 (pos) 1,34±0,42* 1,45±0,54* G:p=0,203 

VEF1 (5ºdia) 1,56±0,48*† 1,62±0,63*† T: p<0,001 

VEF1 (%)    

VEF1 (pre) 70±18 71±18 GxT: p=0,450 

VEF1 (pos) 46±13* 46±13* G:p=0,820 

VEF1 (5ºdia) 54±15*† 51±15*† T: p<0,001 

VEF1/CVF     

VEF1/CVF (pre) 0,77±0,11 0,77±0,10 GxT: p=0,870 

VEF1/CVF (pos) 0,75±0,11 0,76±0,10 G:p=0,743 

VEF1/CVF (5ºdia) 0,78±0,12 0,79±0,20 T: p=0,266 

FEF25-75 (L/min)    

FEF 25-75 (pre) 2,07±1,09 2,29±1,29 GxT: p=0,736 

FEF 25-75 (pos) 1,19±0,64* 1,38±0,81* G:p=0,251 

FEF 25-75 (5ºdia) 1,54±0,82*† 1,65±0,94*† T: p<0,001 

FEF 25-75 (%)    

FEF 25-75 (pre) 67±34,7 68±30,4 GxT: p=0,968 

FEF 25-75 (pos) 41±23,6* 42±22,5* G:p=0,819 

FEF 25-75 (5ºdia) 50±24,5*† 51±26,3*† T: p<0,001 

PImax(cmH 2O)    

PImax  (pré) 53±27 63±28 GxT: p=0,774 

PImax (pós) 39±20* 49±24* G:p=0,026 

PImax  (5ºdia) 50±24† 57±32† T: p<0,001 

PImax (%)    

PImax  (pré) 55±26 61±24 GxT: p=0,613 

PImax  (pós) 40±19* 49±23* G:p=0,081 

PImax  (5ºdia) 51±23† 56±27† T: p<0,001 

PEmax(cmH 2O)    

PEmax (pré) 74±37 86±37 GxT: p=0,807 

PEmax (pós) 53±25* 70±30* G:p=0,009 

PEmax (5ºdia) 65±28*† 80±35*† T: p<0,001 
Continuação 
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EXE= grupo de exercícios respiratórios; IS= grupo de incentivador inspiratório; FC= 
Frequência cardíaca; VEF1 (L)= Volume expiratório forçado no primeiro segundo 
(litros); VEF1/CVF= relação entre volume expiratório forçado no primeiro segundo e 
capacidade vital forçada; FEF25-75 (L/min)= fluxo expiratório forçado entre 25 e 75% da 
capacidade vital (litros por minuto); PImax (cmH2O)= pressão inspiratória máxima; 
(centímetros de água); PEmax= pressão expiratória máxima.  
‡ p<0,05 entre os grupos; ∗∗∗∗ p<0,05 versus pré; † p<0,05 versus pós. 

 

 

4.5 Análise radiológica 

 

As evoluções radiológicas nos três momentos estão apresentadas 

nas Figuras 10, 11, 12 e 13. Não houve diferença estatisticamente 

significante entre os grupos. No pré-operatório houve prevalência de imagem 

de campos pulmonares expandidos. No pós-operatório aumentou 

significantemente o número de casos com colapso pulmonar, 61% no grupo 

EXE e 51% no grupo IS, sendo principalmente caracterizados como colapso 

mínimo, 35% e 31%, respectivamente. Após 5 dias, o número de casos com 

alterações reduziu significantemente para 43% e 35%, em EXE e IS, 

respectivamente.  

 

  

VARIÁVEIS EXE IS p 

PEmax (%)    

PEmax  (pré) 73±33 83±34 GxT: p=0,700 

PEmax (pós) 56±25* 67±26* G:p=0,036 

PEmax  (5ºdia) 67±26*† 75±27*† T: p<0,001 
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EXE= grupo de exercícios respiratórios; IS= grupo de incentivador inspiratório. 

 

Figura 10  Evolução da radiografia normal nos momentos pré, pós-
operatório e 5º dia de intervenção nos grupos EXE e IS 

 

 

EXE= grupo de exercícios respiratórios; IS= grupo de incentivador inspiratório. 

Figura 11 Evolução da radiografia com colapso mínimo nos momentos pré, 
pós-operatório e 5º dia de intervenção nos grupos EXE e IS 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

PRÉ PÓS 5ºDIA PRÉ PÓS 5ºDIA

EXE IS

96

39

57

92

49

65

COLAPSO MÍNIMO 

RADIOGRAFIA NORMAL  



Resultados 43

 

 

EXE= grupo de exercícios respiratórios; IS= grupo do incentivador inspiratório. 

 

Figura 12  Evolução da radiografia  com colapso unilateral nos momentos 
pré, pós-operatório e 5º dia de intervenção nos grupos EXE e IS 

 

 

EXE= grupo de exercícios respiratórios; IS= grupo de incentivador inspiratório. 

 

Figura 13  Evolução da radiografia  com colapso bilateral nos momentos pré, 
pós-operatório e 5º dia de intervenção nos grupos EXE e IS 
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4.6 Comparação entre estenose e insuficiência mitra l 

 

Adicionalmente, a amostra foi reagrupada analisando as variáveis de 

função pulmonar com o tipo de lesão mitral, nos grupos de estenose (46,5%) 

e insuficiência (25%) mitral. Nossos resultados, apresentados na Tabela 6, 

mostram que o tipo de disfunção valvar mitral não influenciou a evolução da 

função pulmonar desses pacientes. 

 

Tabela 6  Comparação da função pulmonar nos três momentos entre 
estenose e insuficiência mitral 

 ESTENOSE (54) INSUFICIÊNCIA (29) p 

CFV (L) pré  2,7 (2,45-3,14) 2,8 (2,3-3,2) 0,977 

CFV (L) pós  1,9±0,60 2,0±0,55 0,458 

CFV (L) 5ºdia  1,9(1,59-2,35) 2,1(1,8-2,5) 0,133 

CVF (%) pré  77±14 78±17 0,886 

CVF (%) pós  51±14 52±11 0,683 

CVF (%) 5ºdia  56±14 58±13 0,519 

VEF1 (L) pré  2,1(1,7-2,6) 2,2(1,8-2,4) 0,630 

VEF1 (L) pós  1,4 ±0,51 1,5±0,42 0,343 

VEF1 (L) 5ºdia  1,6±0,56 1,7±0,41 0,754 

VEF1 (%) pré  72±18 74±13 0,605 

VEF1 (%) pós  46±13 49±12 0,402 

VEF1 (%) 5ºdia  54±14 55±13 0,800 

VEF1/CVF pré  0,79 (0,70-0,84) 0,79 (0,74-0,85) 0,364 

VEF1/CVF pós  0,76±0,10 0,77±0,08 0,624 

VEF1/CVF 5ºdia  0,80 (0,75-0,83) 0,80 (0,74-0,87) 0,970 

SpO2 (%) pré  97 (97-98) 97 (97-98) 0,374 

Continuação 
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 ESTENOSE (54) INSUFICIÊNCIA (29) p 

SpO2 (%) pós  96 (94-97) 95 (93-97) 0,513 

SpO2 (%) 5ºdia  97 (96-98) 96 (96-98) 0,387 

f (ipm) pré 19 (17-22) 20 (16-22) 0,800 

f (ipm)  pós  20±4 20±3 0,817 

f (ipm) 5ºdia  20±3 21±4 0,732 

PImax (%) pré  57±25 57±24 0,956 

PImax (%) pós  44±18 47±30 0,605 

PImax (%) 5ºdia  47 (38-59) 50 (36-68) 0,712 

PEmax (%) pré  75±34 83±35 0,354 

PEmax (%) pós  63±27 62±27 0,865 

PEmax (%) 5ºdia  74±30 72±26 0,825 

CVF: capacidade vital forçada; VEF1: volume expiratório forçado no primeiro segundo; 
SpO2: saturação periférica de oxigênio; f: frequência respiratória; PImax (%): pressão 
inspiratória máxima no percentual previsto; PEmax (%):pressão expiratória máxima no 
percentual previsto. 
 

 

4.7 Presença de hipertensão pulmonar  

 

Para verificar a influência do grau de PAP na incidência de 

alterações pulmonares, os dados foram analisados, conforme ilustra a 

Tabela 7. Aqueles com PAP ≥ que 50 mmHg (n=55) apresentaram padrão 

ventilatório restritivo leve e menores valores de oxigenação no pré-

operatório. No pós-operatório, a relação VEF1/CVF apresentou diferença 

estatisticamente significante em relação ao grupo PAP <50 mmHg (n=44) 

(p=0,034). O grau de PAP não influenciou as medidas de frequência 

respiratória e força muscular respiratória.  
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Tabela 7  Comparação da função pulmonar entre PAP< 50mmHg e PAP ≥ 
50mmHg 

 

SpO2: saturação periférica de oxigênio; FC: frequencia cardíaca; f: frequencia respiratória; CVF: capacidade 
vital forçada; VEF1: volume expiratório forçado no primeiro segundo; FEF25-75 %:fluxo expiratório forçado 
entre 25-75% da CVF; PImax (%): pressão inspiratória máxima no percentual previsto ; PEmax(%):pressão 
expiratória máxima no percentual previsto 
 

 

  

  PRE-OPERATÓRIO 5ºDIA 

   
PAP < 50mmHg PAP ≥ 50mmHg 

p  
PAP < 50mmHg PAP ≥ 50mmHg 

p  
n=44 n=55 n=44 n=55 

CVF(L)  2,74 (2,50-3,09) 2,49 (1,87-3,06) 0,095 1,91 (1,60-2,32) 1,87 (1,54-2,35) 0,692 

CVF (%)  80±18 71±15 0,006 56±14 55±13 0,737 

VEF1(L)  2,26±0,8 1,94±0.6 0,032 1,57±0.4 1,47±0.5 0,339 

VEF1(%)  74±17 66±17 0,013 54±15 50±14 0,202 

VEF1/CVF 0,8 (0,75-0,84) 0,77 (0,70-0,83) 0,159 0,8 (0,74-0,86) 0,77 (0,70-0,82) 0.034 

FEF25-75% 

(L/min)  
2,13 (1,53-2,88) 1,61 (1,16-2.70) 0,061 1,65±0,7 1,36±0,8 0,078 

FEF25-75% (%)  74±36 60±29 0,027 54±24 45±26 0,067 

f (ipm)  18 (16-21) 20 (17-22) 0,733 20±4 21±3 0,372 

SpO2 (%)  97 (97-98) 97 (96-98) 0,042 97(96-98) 97(96-98) 0,462 

PImax  (%)  56±25 57±25 0,823 50 (38-65) 49 (33-57) 0,518 

PEmax (%)  70±32 79±32 0,194 71±27 70±26 0,851  
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O objetivo deste estudo foi comparar a evolução da função pulmonar 

de pacientes que receberam terapias com as técnicas de EXE e IS, durante 

5 dias, no pós-operatório de cirurgia valvar, após terem sido classificados 

com disfunção pulmonar e alocados no nível 1 de assistência 

fisioterapêutica, segundo avaliação padronizada. Nossos resultados 

permitem concluir que: a) não há inferioridade entre as técnicas de 

exercícios respiratórios e incentivador inspiratório quando aplicadas em 

pacientes com dados funcionais semelhantes; b) a recuperação da função 

pulmonar não diferiu entre pacientes com estenose e insuficiência mitral; c) a 

presença de grave HAP não influenciou a evolução pulmonar destes 

pacientes.  

Em estudo prévio, constatou-se que, ao aplicar avaliação 

padronizada por nós criada, 78,5% dos pacientes que retornavam da UTI à 

Enfermaria após correção cirúrgica valvar, encontravam-se no nível 1 de 

assistência fisioterapêutica45
, o que justificou nosso interesse em estudá-los. 

Nossos pacientes são representativos da distribuição dos acometimentos 

valvares na população geral, com predomínio de lesão estenótica em valva 

mitral de origem reumática com maior incidência em mulheres, na 4ª década 

de vida. A indicação cirúrgica ocorre quando o paciente encontra-se em 

classe funcional III ou IV e sua associação com sintomas1. Nossa amostra 

foi composta, em sua maioria, por pacientes em classe funcional II e III, 

explicado por serem pacientes com indicação eletiva, em acompanhamento 
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ambulatorial, recebendo otimização medicamentosa e, portanto, estáveis 

clinicamente. 

Houve exclusão de 37 pacientes (24% dos casos). Dentre eles, 11 

casos receberam alta previamente ao término do estudo, reforçando o nível 

de baixo risco, e 5 com diagnóstico de EM foram submetidos à valvoplastia 

percutânea; os demais tiveram evolução clínica hemodinâmica desfavorável, 

o que impossibilitou a continuidade dentro do protocolo.  

O uso de anestesia geral, hipotermia, circulação extracorpórea, 

esternotomia na cirurgia cardíaca e presença de drenos e dor no pós-

operatório propiciam algum grau de disfunção pulmonar, resultando em 

alterações na troca gasosa e mecânica pulmonar29-34. Apesar disso, a 

maioria dos pacientes evolui sem desenvolverem complicação pulmonar, 

mas quando isto ocorre prologam os cuidados em saúde e seu tempo de 

hospitalização pós-operatória. A disfunção pulmonar presente pode ser 

detectada pelo fisioterapeuta, de maneira rotineira, baseando-se em uma 

avaliação criteriosa e padronizada. Em nosso processo de mensurar o grau 

de alteração, levaram-se em conta as práticas assistenciais em Fisioterapia 

Respiratória. Os parâmetros avaliados são de uso comum, requerendo 

tecnologias simples e aplicáveis à beira leito. Ao fisioterapeuta, dados 

clínicos e cirúrgicos são importantes para se estabelecer a base de 

conhecimento sobre o processo de doença-assistência referente ao 

paciente. No entanto, é a funcionalidade o foco de atenção fisioterapêutica; 

por isso ao avaliar dados funcionais o fisioterapeuta estabelece o tipo de 

disfunção e aloca recursos e tempo de assistência. Portanto, é a partir, não 
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do diagnóstico médico, mas sim do diagnóstico clínico-funcional ou como 

recomendado por nosso Conselho profissional, diagnóstico cinesio-funcional, 

que o fisioterapeuta delineia as ações de assistência.  

Nossa preocupação foi comprovar o pressuposto de que para um 

mesmo tipo de disfunção as terapias recomendadas mostravam resultados 

semelhantes. Nossos pacientes, no nível 1 de assistência fisioterapêutica, 

apresentavam características clínicas que os identificavam com disfunção 

pulmonar. Para esses pacientes o objetivo fisioterapêutico é o de evitar que 

a disfunção pulmonar evolua tornando-se uma complicação pulmonar. 

Nesse nível estão pacientes cujas repercussões pulmonares podem ser 

tratadas com intervenções de fácil aprendizado, com o próprio paciente 

podendo realizá-las várias vezes ao dia, sem supervisão direta e, sendo de 

baixo custo.  

Os fisioterapeutas rotineiramente aplicam técnicas de expansão 

pulmonar para prevenção de complicações pulmonares em pacientes 

cirúrgicos. Dentre os vários recursos existentes, os exercícios respiratórios 

são aqueles que utilizam de pressões subatmosféricas para geração de 

entrada de volume pulmonar. Podem ser realizados por inspirações 

máximas sem qualquer dispositivo, e a técnica mais utilizada é a do 

exercício respiratório do tipo diafragmático, realizado preferencialmente em 

sedestação para geração de maior volume. Este exercício, por promover 

maior excursão do músculo diafragma, melhora a ventilação pulmonar, 

sobretudo em regiões pulmonares basais55, local de maior incidência de 

colapso pulmonar. Os exercícios de suspiros inspiratórios e de inspiração 
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máxima sustentada impõem inspirações que atingem capacidade inspiratória 

máxima com tempos inspiratórios longos, levando a maior distribuição da 

ventilação, com recrutamento de unidades alveolares55. Por serem 

exercícios com características de maior ganho de volume optou-se por esta 

escolha. Os exercícios respiratórios podem ser realizados com dispositivos, 

cujo arranjo técnico possibilita a geração de volume inspiratório a partir de 

inspirações ativas, sendo o mais comum o IS. São comercializados em 

diferentes modos e desenhos, que incentivam a inspiração profunda por 

meio de um feedback visual, denominado de incentive spirometer, que na 

tradução significa espirometria de incentivo. No entanto, os fisioterapeutas 

brasileiros têm utilizado, com maior frequência, a denominação inspirometria 

de incentivo ou incentivador inspiratório ou incentivador respiratório, por 

entenderem que o instrumento é, em si, um incentivador às inspirações 

profundas. A técnica de IS se relaciona à geração de volume no tempo 

(fluxo). Quando se utiliza um IS denominado volumétrico, como o 

empregado em nosso estudo, a inspiração lenta, provoca maior variação 

volumétrica56.  

Tanto EXE quanto IS são técnicas que aumentam o tempo 

inspiratório e o volume pulmonar por meio da variação da pressão 

transpulmonar, o que requer capacidade de contração muscular 

inspiratória47. Por isso, elas estão indicadas em pacientes que mantem 

preservada ou pouco alterada sua capacidade de mobilizar volumes. É o que 

ocorre com os pacientes cujos parâmetros, na avaliação, mostram-se menos 
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alterados. A pergunta é se ao adotarmos essas técnicas, elas se apresentam 

equivalentes.  

A literatura aponta alguns resultados. Dull & Dull49  estudaram 

pacientes submetidos à troca valvar e RM, em 3 grupos: exercícios de 

inspiração máxima; incentivador inspiratório (IS) e mobilização isolada. 

Observaram redução significante dos volumes pulmonares em todos os 

grupos, porém sem diferencia entre as terapias aplicadas quanto às 

incidências de alterações pulmonares. Jenkins et al.50, e Stiller et al.51, 

verificaram que EXE e IS não mudaram o comportamento da função 

pulmonar e a incidência de complicações pulmonares quando comparados 

aos pacientes que foram orientados quanto à tosse, expectoração e 

mobilização. A aplicação de IS em pacientes de RM com alto risco de 

desenvolver complicação não modificou a incidência de atelectasia e 

infecção pulmonar quando comparado a um programa de exercícios 

respiratórios e mobilização52.  

Brasher et al.53 suprimiram os exercícios respiratórios da intervenção 

terapêutica de rotina, que consistia em posicionamento e mobilização 

precoce. Seus resultados provocaram a questão sobre a necessidade em se 

incluir exercícios respiratórios de rotina em pacientes no PO de cirurgia 

cardíaca. Em nosso meio, Renault et al.54 estudaram pacientes no pós-

operatório de RM fazendo uso de exercício de respiração profunda e 

exercícios com IS; a evolução da função pulmonar foi semelhantes entres os 

grupos. Em revisão sistemática recente, considerando cirurgias abdominal, 
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torácica e cardíaca, concluiu-se pela ausência de evidências dos benefícios 

de IS em pacientes cirúrgicos46.   

Apesar de limitadas evidências a realização de exercícios 

respiratórios continua a fazer parte da rotina de atendimento fisioterapêutico. 

Fisioterapeutas suecos mostram que 88% dos profissionais que atuam em 

cirurgia cardíaca, utilizam exercícios respiratórios associados ou não à 

outras técnicas, na prevenção de complicações pulmonares57. 

Nos estudos em RM52,58, a função pulmonar apresentou diminuição 

em até 50% da CVF no 2ºPO e recuperação parcial entre 25-30% no 5ºPO, 

no estudo de Johnson et al.39 em valvares, apresentou diminuição 

semelhante aos estudos com RM com recuperação parcial ao longo do PO.  

Nossos pacientes valvares apresentavam distúrbio ventilatório 

restritivo leve na fase pré-operatória. Esta condição é esperada porque os 

pacientes valvares podem apresentar algum grau de hipertensão venocapilar 

pulmonar, com sinais de congestão pulmonar. No nosso estudo o evento 

cirúrgico reduziu a função pulmonar em até 25% em relação ao pré-

operatório (4ºPO); ambas as técnicas conseguiram, após 5 dias de 

aplicação, que os valores de CV ultrapassassem 2,0 litros. Capacidade 

inspiratória (CI) inferior a 1,6L diferenciou pacientes de alto risco para CPPO 

em cirurgias abdominal e/ou torácica no estudo de Weindler & Kiefer43, e no 

estudo de Pinheiro et al.59 em RM, a medida de CV e de CI apresentaram 

alta correlação. Assim, nos permite pensar que embora os pacientes 

tivessem um padrão ventilatório restritivo, essa disfunção apresentava 

prognóstico favorável. 
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A incidência de colapso pulmonar em nossa amostra apresentou 

predomínio de atelectasias laminares (30% EXE e 25% IS), sem 

repercussões clínicas, utilizando o mesmo escore de avaliação de Jenkins50. 

Em seu estudo, com RM, a incidência de atelectasias no 5ºPO foi de 48 a 

52% com 10% considerado como CPPO..
 Em cirurgia valvar, Jonhson et al.39 

encontraram incidência de 35%, enquanto Brage60 observou taxa de 17% 

em pacientes de RM; por outro lado, dados de Stiller51 mostram 50% de 

atelectasias no 4ºPO de RM e 7,1% de infecção pulmonar. Muitos desses 

colapsos são em decorrência da pleurotomia ou de processo inflamatório, 

comum em PO de cirurgia cardíaca38,61. Nossa amostra apresenta 5 casos 

com traqueobronquite e 8 com infecção pulmonar (11%). Destes casos, 

somente 3 pacientes necessitaram tempo de internação hospitalar mais 

prolongada. 

O tipo de lesão valvar não alterou a evolução pós-operatória de 

nossos pacientes. Em estudo prévio, não verificamos diferenças no 

comportamento do padrão respiratório entre estenose e insuficiência mitral; 

uma pequena parcela desses valvopatas apresentaram incoordenação 

toracoabdominal que se associou à HAP62. Palmer et al.63 mostraram que 

pacientes valvares mais sintomáticos eram aqueles com episódios de 

broncoespasmo, aumento na resistência de via aérea e redução de fluxos 

expiratórios. Rhodes et al.25 analisaram função pulmonar em pacientes não 

fumantes com doença valvar mitral, concluiram que quanto mais grave o 

defeito valvar maiores alterações na função pulmonar. Houve correlação 

negativa entre CV e índice cardiotorácico, sugerindo que prejuízo de CV 



Discussão 55

pode estar presente devido ao aumento do tamanho do coração somado aos 

efeitos de congestão vascular pulmonar. A obstrução de vias aéreas poderia 

ser mais evidente em estágios mais avançados da doença25, já Palacios et 

al. 64 encontraram dados de espirometria normal. No estudo de Vaidya et 

al.65, pacientes apresentaram espirometria melhor naqueles não fumantes, 

com índice cardiotorácico e PAP normal. A CVF, VEF1 e FEF25-75% 

diminuíram significantemente na alta hospitalar. Após 3 meses todos os 

parâmetros melhoraram acima das de pré-operatório, mas mantiveram 

abaixo de valores previstos.  

A força muscular respiratória é expressa por medidas de pressões 

respiratórias máximas, estáticas, e são dependentes dos volumes 

pulmonares66. Nossos pacientes apresentam previamente à cirurgia valores 

inferiores aos previstos, o que pode ser atribuído à presença de disfunção 

cardíaca nesses indivíduos em classes funcionais II e III. Sabe-se que 

pacientes com ICC podem apresentar redução na endurance e força dos 

músculos respiratórios devido à atrofia de fibras tipo I do diafragma67 e 

limitação aos esforços por fadiga e dispneia68. Para De Troyer et al.69, 

pacientes com valvopatia mitral sem complicações de outras doenças 

podem apresentar diminuição de força muscular inspiratória devido à 

congestão pulmonar. Por outro lado, pacientes com estenose mitral em bom 

estado nutricional e função cardíaca normal, as pressões musculares 

respiratórias estão preservadas64. A redução nos valores de força muscular 

respiratória que observamos no pós-operatório foi semelhante àquela 

encontrada por Palaniswamy70.  Este decréscimo, provavelmente, associa-se 
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à presença de congestão e de áreas de colapso pulmonar, e ao receio do 

paciente em sentir dor na execução da manobra.  

O aumento da pressão atrial esquerda impõe elevação da pressão 

venosa pulmonar e, consequente, aumento no território arterial pulmonar, 

propiciando o aparecimento da HAP que provoca alterações de volume, 

complacência, resistência, distribuição e difusão pulmonar25,63,71. Nossos 

pacientes com PAP maior que 50mmHg apresentam menores valores 

espirométricos e de oxigenação no pré-operatório em consonância com 

estudos de Chatterji26 e Ohno40, que mostram associação do aumento da 

PAP com redução da função pulmonar. No entanto, para Parvathy71 as 

alterações da função pulmonar ocorrem nos vários graus de estenose mitral 

e tem relação direta com a classe funcional, porém, sem se correlacionar 

com a gravidade da estenose e das pressões pulmonares. A presença de 

HAP grave não influenciou na evolução da função pulmonar no PO de 

nossos pacientes. 

Todos esses dados nos ajudam a pensar sobre a aplicabilidade dos 

exercícios respiratórios no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Está claro 

que eles não revertem totalmente o impacto cirúrgico na função pulmonar. 

No entanto, são técnicas que podem igualmente contribuir na recuperação 

do comprometimento respiratório, sem superioridade entre elas.  

O custo saúde é preocupação inevitável, assim, é possível 

recomendar regimes de terapia respiratória simplificada com exercícios 

respiratórios para os pacientes de cirurgia valvar mitral com DPP (nível 1). 

Quando diante de pacientes que compreendem e são aderentes às 



Discussão 57

orientações ensinar exercícios de inspirações profundas pode ser uma 

estratégia de efetividade. A aplicação de EXE e IS necessitou de supervisão 

e tempos equivalentes, no entanto o dispositivo IS teve um custo mínimo de 

R$109,00 a unidade.  

Este estudo tem limitações: não tem um grupo controle porque há 

mais de 30 anos a assistência fisioterapêutica vem sendo prestada, em 

nossa instituição em 100% de pacientes cirúrgicos valvares; o tempo de 

estudo foi limitado a cinco dias devido ao tempo médio de permanência 

hospitalar após cirurgia; não houve uniformização do dia de pós-operatório 

em que se iniciou o estudo na enfermaria. 

Apesar dessas limitações, consideramos que nossos resultados 

mostram aspectos relevantes que podem auxiliar o fisioterapeuta na sua 

tomada de decisão na prática de sua assistência em pacientes de cirurgia 

cardíaca.  
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A evolução da função pulmonar dos grupos EXE e IS demonstrou 

não inferioridade entre as técnicas no pós-operatório de cirurgia valvar 

mitral, com disfunção pulmonar classificados por um sistema de avaliação 

fisioterapêutica. 

A recuperação da função pulmonar não apresentou diferenças entre 

estenose e insuficiência mitral. 

A presença de hipertensão arterial pulmonar grave não influenciou a 

evolução da função pulmonar dos pacientes em pós-operatório de cirurgia 

valvar mitral. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Anexos 
 



Anexos 61

 

ANEXO A - Aprovação da CAPPesq 
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Anexo B – Termo livre e esclarecido  

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

_______________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RE SPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME: .:............................................................................. ...................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO ......................................................................... Nº ........................ APTO: ............. 

BAIRRO:..................................................................CIDADE  ............................................... 

CEP:.........................................TELEFONE:DDD(............) ......................................................... 

2.RESPONSÁVEL LEGAL ........................................................................................................ 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ...................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □   F □   

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO: ..................................................................................... Nº ................. APTO: ..................... 

BAIRRO:......................................................................CIDADE: ............................................................. 

CEP:.............................................TELEFONE:DDD (    )......................................................................... 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA ANÁLISE DA EFETIVIDADE DAS TÉCNICAS DE 

FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA EM PÓS-OPERATÓRIO DE CIRU RGIA VALVAR 

MITRAL 

PESQUISADOR : .Satiko Shimada Franco.................. 

 CARGO/FUNÇÃO: ..Fisioterapeuta...INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 2746-F. 

UNIDADE DO HCFMUSP: Instituto do Coração  

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO X  RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO □  RISCO MAIOR □ 

4. DURAÇÃO DA PESQUISA:4 anos........................................................................... 
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA U NIVERSIDADE 

DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

 

Nós vamos realizar um estudo no qual queremos saber se ao aplicar diferentes técnicas de 

fisioterapia durante o período de recuperação da cirurgia pode apresentar diferenças na 

evolução pós-operatória das pessoas que operam a valva mitral. Para isso vou realizar 

avaliação do senhor antes da cirurgia, no dia que chega da UTI cirúrgica e no 5º dia de 

enfermaria. A avaliação contém quatro exames. 1) Exame físico, na qual se verifica a 

freqüência da respiração em um minuto, o tipo de respiração e a ausculta pulmonar.  2) 

Espirometria: exame de assopro para saber quanto de ar entra e sai dos seus pulmões. O 

Senhor (a) irá assoprar em um bucal conectado a um pequeno aparelho, que mede o ar que 

está saindo dos seus pulmões depois de um esforço grande para encher. Iremos repetir por 

3( três ) vezes.  3) Pressão inspiratória e expiratória: para saber como está a força dos 

músculos da respiração. O senhor (a) colocará um bucal e respirará tranqüilamente e após 

alguns segundos pediremos para que faça uma expiração máxima e em seguida que inspire 

ao máximo e, neste momento, mediremos a pressão que o senhor conseguiu alcançar. Para 

medir a força expiratória vou pedir para que o senhor(a) novamente respire tranqüilamente 

por alguns segundos e após uma inspiração máxima pedirei para que assopre ao máximo. 

Iremos repetir por três vezes. 4) Oxigenação: Colocarei no seu dedo médio o aparelho que 

parece com um prendedor de roupa, que é um sensor onde se capta a saturação periférica 

de oxigênio na posição sentada, durante 5 minutos. Após a cirurgia, quando o senhor(a) 

chegar na enfermaria, realizarei a segunda avaliação e dependendo do seu quadro 

respiratório, vou sortear o tipo de terapia que o senhor vai realizar: 1) realizar somente 

exercícios de respiração ou 2) exercício com um aparelho que estimula a realização de 

respiração profunda ou 3) exercício com aparelho que coloca uma pressão de ar maior nos 

seus pulmões por meio de um bucal durante 20 minutos ou 4) exercício com outro tipo de 

aparelho que coloca o ar com pressão continuamente por 20 minutos por meio de uma 

máscara. Sempre será estimulado a tossir, realizar exercícios de braços e pernas e 

caminhar desde o 2ª dia de enfermaria até a alta do hospital. No 5ª dia de enfermaria 

realizarei a última avaliação, repetindo os testes.  Estes exames não geram nenhum 

desconforto, e não coloca em risco sua saúde.  Somente no final do estudo poderemos 

concluir a presença de algum benefício maior ou não das terapias aplicadas durante a 

pesquisa. Caso o senhor necessite de esclarecimentos de eventuais dúvidas. A principal 

investigadora é a Fisioterapeuta Dra. Maria Ignêz Zanetti Feltrim, que poderá ser 

encontrada no Serviço de Fisioterapia do InCor e o telefone é: 3069-53190. 
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Se o Senhor(a) tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos,225 – 5º 

andar – Tel:3069-6442 ramais 16, 17, 18 ou 20, FAX: 3069-6442 ramal 26 – E-

mail:cappesq@hcnet.usp.br. Caso o Senhor (a) queira parar e não fazer mais, é só nos 

avisar, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição, será mantido 

sigilo da identificação do senhor, não terá compensações e nem despesas pessoais para a 

participação da pesquisa. Assim, o Senhor (a) nos ajudará a melhorar nossos 

conhecimentos.  

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram 

lidas para mim, descrevendo o estudo ”ANÁLISE DA EFETIVIDADE DAS TÉCNICAS DE 

FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA EM PÓS-OPERATÓRIO DE CIRU RGIA VALVAR 

MITRAL ”. 

Eu discuti com a Dra. Maria Ignêz Zanetti Feltrim sobre a minha decisão em participar nesse 

estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a 

serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de 

despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento 

a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de 

qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

Assinatura do paciente/representante legal Data         /       /        

Assinatura da testemunha Data         /       /        

 (Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        
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Anexo C - Ficha de avaliação 

 

PROTOCOLO MITRAL 
 

GRUPO: IS����    EXE ����       Data:___/__ _/__ _   CASO nº_________________ ___ 
 
Nome:_______________________________________ RG:_________________ 

Sexo: M    F   Idade:_____Altura: _________IMC: _____DN:_________________ 

Raça: branca �  negra �  amarela �  parda �   Profissão_______________________              

Procedência:_________________________       Fone:______________________ 

Outro diagnóstico:___________________________________________________ 

Antecedentes: _____________________________________________________ 

Disfunção cardíaca: ICC: CF I �      II �      III �      IV �  

Tabagismo: � S � N  Maço/ano:________Etilismo: � S � N Tipo: _______dose:______ 

Doença respiratória associada: N �   S �   Qual?___________________ 

Cirurgia cardíaca prévia______________________________________ 

CIRURGIA: data:____/____/______Tipo:_________________________________ 

 

Tipo de incisão: Esternotomia �  Toracotomia lateral D �   E �    Drenos  �     

 

Tempos: Cirurgia:___________min CEC:_________min VM:_________min   

 

Alta da UTI:_ ____PO       Óbito:_____PO 

 

Nível de atenção:__________________________________ ___ 

 

Randomização:_____________________________________ 

 

Alta hospitalar: _______PO 
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MEDIDAS 

 PRE 1d PO 5d PO 
DATA    

MTA    
Normal    
Torácico    
Misto    
Paradoxal    
Palpação     
Normal    
Diminuída    
Percussão     
Normal    
Macicez    
Timpanismo    
Ausculta   
Pulmonar 

   

Diafragma     
Secreção     
CVF (L;%)    
VEF1(L;%)     
VEF1/CVF    
FEF25-75% (L;%)    
SpO2 (aa)    
FC (bpm)     
f (rpm)     
PImax (cmH 2O; %)    
PEmax (cmH 2O; %)    
RX 
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ECO 
PRÉ Data:___/___/___  PÓS Data:___/___/___  

PSVD   
Gradiente 
transvalvar 

  

Área valvar   
FEVE (%)   
Diagnóstico 
 
 
 

  

 

 

  

Parâmetros  Nível 1  Nível 2  Nível 3  
Movimento 
toracoabdominal (MTA) 

 
Normal 

 
 

 
Normal / Misto 

 

 
Torácico/Paradoxal 

Ausculta Pulmonar  
 

Padrão pré ou 
(som ↓; RA+) 

 

Som anormal 
(sopros; ↓↓; RA++) 

Som anormal 
(sopros; ↓↓↓; 

RA+++) 
Mobilidade  
 

Senta-se com 
pouco auxílio, 

capaz de 
deambular 

 

Necessita de auxílio 
para sentar e 

deambular 
 

Necessita de muito 
auxílio para sentar e 

deambular 

Oxigenação (SpO 2) 
 

≥ 92% 
 
 

88% ≥SpO2 <92% 
 

< 88% 
 

Frequência respiratória 
(f) 
 

f>15 <25 rpm 
 
 

25≥f<32 
 

>32 
 

Capacidade Vital 
Forçada (CVF) 
 

≥ 50% do pré 
 
 

30%≥CVF<49% 
 

<30% 
 

Pico de fluxo da tosse 
(PFT) 

≥ 50% do pré 
 
 

30%≥CVF<49% 
 

<30% 
 

Radiografia de tórax  
(Jenkins, 1989) 
 

Normal 
Colapso 

mínimo/atelectasia 

Colapso importante 
ou consolidação de 

uma da base 

Alteração bilateral 
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