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RESUMO 

Objetivo: Avaliar a capacidade de deambulação de pacientes no pós-operatório de cirurgia de 

troca valvar submetidos à eletroestimulação. Metodologia: Ensaio clínico randomizado com 

cardiopatas de ambos os sexos, maiores de 18 anos admitidos no Hospital para tratamento 

cirúrgico de Troca de Válvula. Foram inseridos 67 participantes, após avaliação inicial foram 

randomizados e alocados em dois grupos: Grupo Controle (GC) submetido ao protocolo de 

fisioterapia do hospital e Grupo Experimental (GE) submetidos a fisioterapia convencional e 

aplicação de Eletroestimulação (EENM). Aplicada a corrente FES com frequência de 50hz e 

largura de pulso de 200Ms por 60 minutos em 10 sessões. No 5˚ dia pós-operatório (DPO) 

foram avaliados o Teste de caminhada de 6 minutos(TC6) e Teste de Velocidade de Marcha 

(T10). Para estatística foi utilizada o programa SPSS. Aplicado o teste t de Student  e Chi-

Square.  Valores de p <0,05 indicaram significância estatística. Resultados: Foram descontinuados 

da pesquisa 23 participantes, sendo analisados 19 do GE e 25 do GC. Os pacientes do GC 

apresentaram valores de TC6 e T10 de 302,57 metros e 1,05 m/s respectivamente. Enquanto 

que o GE apresentou valor de TC6 de 330, 18 metros e T10 de 1,21 m/s. Foi observada diferença 

clínica, porém não encontrada diferença estatisticamente significativa entre a distância 

percorrida e a velocidade de marcha. Conclusão: O uso da EENM se mostrou eficaz na melhora 

clínica da capacidade funcional, através da avaliação da capacidade de deambulação dos 

pacientes no pós-operatório de troca de válvula cardíaca.  

Palavras-chaves: Eletroestimulação; Cirurgia Cardíaca; Fisioterapia; Deambulação. 

 

 

 

ABSTRACT 

Objective: To evaluate the walking ability of patients underwent electrostimulation in the 

postoperative period of valve replacement surgery. Methods: Randomized clinical trial with 

cardiac patients of both sexes, admitted in the Hospital with 18 years old for surgical treatment 

of Valve Replacement. Were inserted 67 participants after the initial evaluation, were randomly 

allocated into two groups: control group (CG) submitted to the hospital's physiotherapy 

protocol and Experimental Group (GE) undergoing conventional physiotherapy and application 



 

2 
 

of electrical stimulation (NMES). Applied FES with a current frequency of 50Hz and 200 ms 

pulse for 60 minutes in 10 sessions. In fifth day of postoperative (POD) were evaluated in the 

6-minute walk test (6MWT) and Gait Speed Test (T10). For statistics was used SPSS and The 

t Student test and Chi-Square. Values of p <0.05 were considered statistically significant. 

Results: We interrupt the study of 23 participants, analyzed 19 in GE group and 25 in GC. The 

GC patients had 6MWT and T10 values of 302.57 meters and 1.05 m / s respectively. While 

GE presented 6MWT value of 330, 18 meters and T10 of 1.21 m / s. A clinical difference was 

observed, but not statistically significant difference between the distance and the driving speed. 

Conclusion: Assessing the walking ability of patients in the postoperative period of cardiac 

valve replacement, the NMES use has proven effective in clinical improvement in functional 

ability. 

Key words: Electrostimulation; Cardiac surgery; Physiotherapy; Ambulation. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

As doenças cardiovasculares são responsáveis por altas taxas de morbi-mortalidade 

no Brasil e no mundo1.  Embora o tratamento clínico das cardiopatias venha progredindo ano a 

ano a cirurgia cardíaca é a intervenção de escolha em alguns casos, dentre elas destacam-se 

principalmente a revascularização miocárdica e as trocas valvares2,3. Apesar do 

desenvolvimento de técnicas e do aprimoramento da assistência prestada aos pacientes, a 

cirurgia é considerada um procedimento de grande porte e complicações pós-operatórias ainda 

são frequentes relacionadas à situação pré-operatória, anestesia geral, circulação extracorpórea 

(CEC) utilizada durante a cirurgia e ventilação mecânica (VM)3,4,5,6,7.  

Cardiopatas têm uma tendência a apresentar um declínio no desempenho de suas 

atividades de vida diária  (AVD´s) devido a uma redução da condição aeróbia e fraqueza 

muscular8. Esta condição é agravada pela inativiade física pós operatória, em que o maior tempo 

de repouso no leito gera maior perda de força muscular e descondionamento9,10,11,12. A 

deambulação precoce na cirurgia cardíaca tem sido correlacionada com redução de morbidade 

e complicações pulmonares, que consequentemente pode reduzir o tempo de internação 

hospitalar13,14. Além disso, estudos relatam que o implemento de uma recuperação rápida depois 

do procedimento cirúrgico permite uma autonomia de marcha em torno do quinto dia. Isto 

demonstra que a deambulação do paciente é um parâmetro que representa adequadamente a 

capacidade funcional do indivíduo13,15,16.  

Dentre os tratamentos multidisciplinares há o programa de reabilitação 

cardiovascular que vai permitir aos cardiopatas retornarem, o quanto antes, à vida produtiva e 

ativa.  Podendo ser definida, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), como o 

conjunto de atividades necessárias para assegurar às pessoas com doenças cardiovasculares 

condição física, mental e social ótima, que lhes permita ocupar pelos seus próprios meios um 

lugar normal quanto seja possível na sociedade17,18. 

A fisioterapia tem assumido papel incontestável nesse processo de reabilitação, 

desde sua fase hospitalar, com intuito de melhorar o condicionamento cardiovascular, 

oferecendo maior independência física e segurança para alta hospitalar e posterior recuperação 

das atividades de vida diária19,20. A mobilização precoce reduz os efeitos prejudiciais do 

repouso no leito e maximiza a velocidade em que as atividades habituais podem ser 

reassumidas21. 
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Novos recursos estão surgindo com a finalidade de minimizar o processo de 

regressão funcional que acomete o paciente na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A 

Eletroestimulação neuromuscular (EENM) é amplamente utilizada como uma ferramenta 

alternativa de treinamento físico para tratar atrofia muscular secundária ao desuso em pessoas 

saudáveis e em pacientes com doenças neuromusculares22.  

Esta técnica tornou-se promissora na reabilitação cardiovascular e um número 

crescente de estudos com bons resultados vêm surgindo, mostrando aumento no consumo 

máximo de oxigênio, tolerância à fadiga e capacidade de deambulação em pacientes com 

insuficiência cardíaca (IC)23,24,25. Uma sessão de eletroestimulação neuromuscular não 

promove sobrecarga hemodinâmica em pacientes com IC, sendo considerado um recurso 

seguro para esse perfil de pacientes26. Recentemente, foi observado que EENM pode ser 

implementado com segurança inclusive em pacientes pós-cirurgia cardíaca27.  

Apesar do reconhecimento do uso da EENM no doente crítico e no paciente 

cardiopata, ainda há carência na literatura quanto a influencia da EENM no pós-operatório de 

cirurgia cardíaca. Sendo assim, este estudo tem como objetivo avaliar a capacidade de 

deambulação de pacientes no pós-operatório de cirurgia cardíaca de troca valvar submetidos à 

eletroestimulação.  

 

METODOLOGIA   

 

 

Desenho do Estudo 

Trata-se de um ensaio clínico randomizado, desenvolvido na Enfermaria e UTI 

Cardíaca da Fundação de Beneficência Hospital Cirurgia (FBHC) no período de Março de 2014 

a Junho de 2015.     

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Tiradentes 

via Plataforma Brasil sendo considerado aprovado com número do parecer 429.256 e submetido 

ao Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (REBeC) com número 3713, conforme anexo I. 

 

 

 

 

 

 

 

Participantes 
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Critérios de inclusão 

 

Foram incluídos no estudo pacientes cardiopatas de ambos os sexos, com idade 

acima de 18 anos admitidos no Hospital para tratamento cirúrgico de Troca de Válvula. O 

cálculo amostral foi realizado com um intervalo de confiança de 95% e um poder de 80%.  

Critérios de exclusão 

 

Foram excluídos os paciente que apresentaram algum tipo de condição psiquiátrica, 

declínio cognitivo ou demência, presença de desordem musculoesquelética ou neuromuscular 

recente ou não solucionada que limitassem a capacidade de deambulação, mobilidade ou 

capacidade funcional, instabilidade hemodinâmica (Pressão Arterial Média < 60 mmHg ou 

>120 mm Hg), dispnéia com saturação de oxigênio menor que 90%, taquicardia ou bradicardia, 

portadores de marca-passo cardíaco, indivíduos com dermatite, pele danificada, alterações de 

sensibilidade, ou se recusaram a participar da pesquisa. 

Critérios de Descontinuidade 

 

Foram descontinuados do estudo pacientes que necessitaram ser reoperados, que 

tiveram tempo de Ventilação Mecânica maior que 24 horas, que permaneceram na UTI por 

mais de cinco dias, que tiveram alta hospitalar antes do 5º DPO, que evoluíram com acidente 

vascular encefálico (AVE) pós-cirúrgico, que recusaram continuar no projeto e que evoluíram 

a óbito. 

Procedimentos 

 

Após a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), em anexo 

II, os pacientes foram incluídos no protocolo, onde um investigador cego realizou avaliação 

inicial, coletando dados no prontuário. Após a avaliação inicial, os pacientes foram 

randomizados, por outro investigador para o processo de aleatorização através do sistema 

eletrônico: http:/randomizer.org/form.htm. Todo o processo foi de forma sigilosa, 

alocando para o grupo que foi submetido à EENM (Grupo experimental - GE) ou Grupo 

controle (GC). No 5º dia pós-operatório (DPO) o mesmo investigador cego, que realizou a 

avaliação inicial, submeteu os pacientes ao teste de caminhada de 6 minutos (TC6), teste de 

velocidade da marcha (T10) e observou o tempo de internação, mensurado na alta hospitalar. 

Dessa forma, tivemos um cegamento no estudo, em que somente os avaliadores foram cegos. 

Grupo Controle  
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Os pacientes do GC foram submetidos ao protocolo de fisioterapia convencional 

realizado pelos fisioterapeutas do hospital duas vezes ao dia, nos turno matutino e vespertino, 

conforme anexo III.  

Grupo Experimental  

 

Os pacientes do GE além de serem submetidos ao protocolo de fisioterapia 

convencional foram submetidos à aplicação da EENM no pós-operatório imediato, após a 

admissão na UTI, até o 5˚ DPO, duas vezes por dia (turnos matutino e noturno), totalizando 10 

sessões cada paciente. Foi utilizado o aparelho da marca NEUROMED 4082 IFC, quatro canais, 

eletrodos de silicone-carbono de tamanhos 3x3 cm acoplados no ventre dos músculos 

quadríceps e gastrocnêmico, bilateralmente, fixados com esparadrapo. Aplicada a corrente FES 

com frequência de 50hz, largura de pulso de 200Ms, tempo ON de 3 segundos e tempo OFF de 

9 segundos durante 60 minutos28,29. A intensidade foi ajustada até a contração muscular visível 

e no caso de dúvida a contração confirmada pela palpação dos músculos envolvidos30.  

Instrumentos de Avaliação 

 

Ficha de Avaliação 

 

Foi realizada a coleta de dados nos prontuários e a avaliação dos participantes para 

verificar os critérios de inclusão e exclusão (anexo IV), além da entrevista para confirmação de 

participação na pesquisa conforme o TCLE. 

Teste de Caminhada de Seis Minutos 

 

O teste de Caminhada de 6 minutos (TC6) surgiu como uma alternativa para 

avaliação funcional de cardiopatas, mostrando-se de fácil execução, baixo custo, seguro e bem 

tolerado pela maioria dos pacientes31.  

No presente estudo, o TC6 foi realizado conforme as diretrizes estabelecidas pela 

American Thoracic Society32 em um corredor plano de 30 metros, com marcações de 2 em 2 

metros e cones no início e no final do percurso. Antes de iniciar o teste o paciente estava em 

repouso, por no mínimo 10 minutos, e foi orientado que caminhasse a maior distância possível, 

sem correr, no intervalo de 6 minutos. Se necessário foi permito parar para descansar sem 

interromper o cronômetro.  Avaliado antes e após o teste Frequência Cardíaca (FC), Saturação 
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de Oxigênio, Pressão Arterial (PA), Frequência Respiratória (FR) e percepção de esforço pela 

escala de BORG. No final foi calculada a distância percorrida em metros. 

 

Teste de Velocidade de Marcha 

 

O teste de velocidade de marcha (T10) tem sido utilizado como referência para grau 

de independência, definição de prognóstico, eficácias de intervenção e, por ser uma medida 

confiável, sensível a mudanças e de fácil aplicação, tem sido utilizada em avaliações clínicas 

como parâmetro mensurável e comparativo durante programas de reabilitação e em pesquisas 

científicas33.  

O teste foi realizado com um cronômetro em um corredor plano de 20 metros de 

comprimento, solicitando-se ao paciente que caminhasse rápido, mas em velocidade 

confortável.  Cronometrado quando o paciente passou pelos primeiros 5 metros e interrompido 

a cronometragem quando atingiu a marca dos últimos 5 metros, descartando as fases de 

aceleração e desaceleração, registrando assim a velocidade do paciente nos 10 metros onde o 

valor é mais constante. 

 

Análise Estatística 

 

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

Microsoft Excel 2007®. Para o tratamento estatístico foi utilizado o programa SPSS. Foi 

utilizado o teste t de Student para comparação dos dados paramétricos. Para comparação da 

variável categórica gênero foi utilizado o Chi-Square.  Valores de p <0,05 indicaram significância 

estatística. 

 

RESULTADOS 

 

 

Neste estudo, foram inseridos 67 pacientes no pré-operatório, de acordo com os 

critérios de inclusão e exclusão e alocados em dois grupos: Grupo Controle e Grupo 

Experimental de acordo com a figura 1. Após a cirurgia, foram descontinuados da pesquisa 23 

indivíduos, totalizando 44 participantes analisados nos dois grupos.  

 

 

 Elegíveis  n= 73 

     n= 
Randomizados n= 67 

 

Excluídos n= 6 
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      Figura 1: Fluxograma dos participantes da pesquisa 

As características da amostra encontram-se detalhada na tabela 1, podendo ser 

observada uma homogeneidade entre os dois grupos em relação às variáveis estudadas. 

Tabela 1. Caracterização da Amostra 

    Experimental    Controle        p 

    

Idade (anos) 45,10 ± 15,03 44,28 ±14,81 0,8 

Gênero    

      Masculino (%) 42,10 32 0,47 

      Feminino (%) 57,90 68  

FEVE Pré-operatória (%)  59,33 ± 9,97 57,16 ± 10,55 0,4 

TCEC (minutos) 93,22 ±36,39 103,40 ±40,71 0,4 

MRC Pré-operatório 58,73 ±7,21 57,12 ±6,42 0,43 

Tempo de Internamento (dias) 12,63±8,6 12,76±7,66 0,9 

    
FEVE Pré-operatória: Fração de Ejeção do ventrículo esquerdo pré-operatória; TCEC: Tempo de Circulação extra-corpórea; 
MRC: Medical Research Council; Realizado test t de Student para amostras paramétricas e Chi-Square para variável gênero. 
 

Não foi observada variação estatisticamente significativa entre o GC e GE quando 

comparadas a distância percorrida no TC6, a velocidade da marcha a partir do T10 e o tempo 

de internamento, conforme detalhada na tabela 2. 

Tabela 2. Valores de Teste de Caminhada de Seis minutos e Teste de Velocidade de Marcha 
 Experimental Controle p 

TC6 (metros) 330,18±111,67 302,57±115,17 0,46 

    

T10 (m/s) 1,21±0,44 1,05±0,25 0,16 

TC6: Teste de caminhada de Seis minutos; T10: Teste de Velocidade de Marcha. Teste T de Student. 

 

DISCUSSÃO 

 

Descontinuados 

-Recusou a continuar= 2 

-AVE= 1 

-VM ˃ 24h = 2 

-UTI mais que 5 dias = 2 

-Alta antes do 5˚ DPO= 3 

-Reoperados= 0 

-Óbito= 1 

             

Alocados GC  n=36 

                
 

N=  

  Analisados   n= 25    Analisados   n= 19  

Descontinuados 

-Recusou a continuar= 3 

-AVE= 0 

-VM ˃ 24h = 2 

-UTI mais que 5 dias = 5 

-Alta antes do 5˚ DPO= 0 

-Reoperados = 2 

-Óbito= 0 

             

 Alocados GE n= 31 

              

 

N=  
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Este estudo teve o propósito de avaliar os efeitos da EENM na capacidade de 

deambulação de pacientes no pós-operatório de cirurgia de Troca de Válvula, sendo observada 

diferença clínica, porém não sendo encontrada diferença estatisticamente significativa para os 

valores de distância percorrida e velocidade de marcha entre os grupos estudados. 

As variáveis TC6 e T10 são amplamente relatadas e discutidas em diversos estudos 

observacionais e ensaios clínicos por se tratar de uma forma simples de avaliar a funcionalidade, 

sendo a deambulação fundamental nas AVD´s e independência funcional34,35,36,37.  

Segundo Andrews et al38, em 2010, a distancia necessária para deambulação 

completa e independente na comunidade é de 600 metros, baseado em percursos de 141 

estabelecimentos como bancos, supermercados e farmácias, entre outros.  Evidenciando 

declínio funcional encontrado nos pacientes do presente estudo. Podendo ser justificado por 

uma possível perda de força muscular pós-cirurgia, como relatado em um estudo de 201212com 

o mesmo perfil de paciente. Além do provável descondicionamento físico, fraqueza muscular 

e menor capacidade aeróbia máxima, decorrentes da inatividade pré-operatória afirmado por 

Titoto et al21.  

Outro estudo randomizado29 em 2012, que tinha como objetivo investigar os efeitos 

da EENM em pacientes com Insuficiência Cardíaca internados para tratamento clínico, mostrou 

que o grupo experimental apresentou um valor de TC6 de 500 metros ( ganho de 75%) após o 

protocolo de EENM, enquanto que o grupo controle apresentou valor médio de 372,9. A 

divergência entre os resultado comparado ao presente estudo, pode ser justificada pela maior 

gravidade dos pacientes cirúrgicos e uma consequente maior perda funcional, além da 

quantidade de aplicações utilizadas de EENM, 5 dias neste estudo e 16 dias no de 2012, ambos 

duas vezes ao dia. 

Em 2013 foi publicado um estudo retrospectivo39 com dados de 330 pacientes 

cardíacos cirúrgicos, entre eles, 97 valvares, analisando TC6 pré e pós cirurgia. La Rovere et 

al39 observaram valores de 256 e 381 metros pré e pós cirurgia valvar respectivamente, 

divergindo dos valores encontrados pós operatório deste estudo. Essa diferença pode ser 

justificada pelo dia após cirurgia que os TC6 foram realizados, no estudo acima foi em média 

no 9˚DPO enquanto que no presente estudo no 5˚DPO, tendo assim, um tempo de recuperação 

menor.  

Outro dado importante constatado, ainda no estudo de La Rovere et al, foi uma 

associação do TC6 com sobrevida, visto que um aumento de 1% no desempenho do TC6 pós 

cirúrgico, em relação ao pré, teve um redução do risco de mortalidade em 3%. Na presente 
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pesquisa, o grupo eletroestimulado obteve um aumento de 8,36% e tomando-se como base esta 

relação, significaria uma diminuição de mortalidade de 25,08%. 

Em uma revisão de literatura40, também relataram esta associação afirmando que o 

TC6 é uma medida confiável para predizer o aumento da mortalidade entre pacientes cardíacos, 

sendo a distância menor que 300 metros, um forte indicador de mau prognóstico.  

Alguns estudos tinham como objetivo estimar a diferença mínima importante 

(DMI) clinicamente do valor de TC6 em determinados perfis de pacientes.  Holland et al41 

constataram valor de DMI de 25 metros, Swigris et al42 relataram DMI de 28 metros e 

Gremeaux et al43 observaram um valor de DMI de 25 metros em pacientes de um programa de 

Reabilitação cardíaca. Corroborando assim, com dado encontrado no presente estudo uma 

diferença de 27,6 metros no valor do TC6 do GE em relação ao GC. 

 A velocidade de marcha foi classificada, na literatura44, em valores ˂ 0,4 m/s para 

indivíduos restritos ao ambiente domiciliar, 0,4 a 0,8 m/s independência limitada na 

comunidade e valores maiores que 0,8 m/s independência na comunidade. Valor reforçado em 

outro estudo38 que indicou uma velocidade de marcha recomendada para comunidade entre 0,9 

e 1,2 m/s. Nesta pesquisa, avaliando o T10 no pós-operatório obteve-se uma velocidade de 1,05 

m/s no grupo controle e de 1,21 m/s no grupo eletroestimulado. 

Um estudo45 com indivíduos brasileiros saudáveis encontrou valores médios de T10 

de 1,35 m/s em homens e 1,27 em mulheres de faixa etária entre 40 e 49 anos. Valores pouco 

superiores ao encontrado no grupo experimental do presente trabalho de 1,21 m/s, levando-se 

em conta tratar-se de uma população pós cirurgia cardíaca. 

Em uma revisão46 analisando resultados de 9 estudos de coorte longitudinal com 

dados de 34485 indivíduos foi observado que a velocidade de marcha também se mostrou 

associada com a sobrevida. Constataram que a cada incremento de 0,1 m/s na velocidade de 

marcha havia aumento significativo na sobrevida. Isto nos mostra que apesar dos resultados 

encontrados no presente estudo não terem diferença estatisticamente significativa entre os GE 

e GC, a diferença de 0,16 m/s no grupo submetido à EENM é um valor importante. 

Na presente pesquisa, os pacientes que apresentaram um melhor desempenho no 

TC6 e no T10, faziam parte do GE que tinha a utilização da EENM como recurso terapêutico, 

sendo este, o diferencial em relação ao GC. Entretanto, apesar da melhora na capacidade de 

deambulação com maior distância percorrida e velocidade da marcha nos pacientes que fizeram 

uso da EENM, ainda não foi o suficiente para que o paciente consiga autonomia para realizar 
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suas atividades de vida diária de forma independente na comunidade. Sendo necessária a 

continuidade e participação desses pacientes na Reabilitação Cardíaca fase II. 

Esta pesquisa teve como limitações análise de poucas variáveis para uma melhor 

compreensão dos efeitos da EENM e a ausência de avaliação pré-operatória das variáveis TC6 

e T10, por se tratar de pacientes graves com restrições, para que fosse possível realizar uma 

análise intra-grupo. Sugerindo novos estudos com outras variáveis como Lactimetria, 

Eletromiografia e Dinamometria, para uma melhor investigação dos impactos da 

Eletroestimulação no Pós-operatório de Cirurgia de Troca Valvar. 

 

CONCLUSÃO 

 

 

No presente, estudo o uso da EENM como recurso terapêutico se mostrou eficaz na 

melhora clínica da capacidade funcional, através da avaliação da capacidade de deambulação 

dos pacientes no pós-operatório de troca de válvula cardíaca, avaliada através da distância 

percorrida no teste de caminhada dos seis minutos e do teste de velocidade máxima.  
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ANEXO II 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu, __________________________________________________________, abaixo assinado, 

autorizo a Universidade Federal de Sergipe, por intermédio da pesquisadora Telma Cristina 

Fontes Cerqueira alunas, devidamente assistidas pela seu orientador Valter Joviniano de 

Santana Filho, a desenvolver a pesquisa abaixo descrita: 

1-Título da pesquisa: Eletroestimulação Neuromuscular no Pós Operatório de Cirurgia 

Cardíaca 2-Objetivos Primários e secundários: Investigar a contribuição da eletroestimulação 

neuromuscular (EENM) no impacto da capacidade física dos pacientes no pós- operatório de 

cirurgia cardíaca. Avaliar o efeito do EENM no balanço autonômico e variabilidade da 

frequência cardíaca, na concentração de lactato sanguíneo, na força muscular, na independência 

funcional, na capacidade de deambulação, na qualidade de vida e no tempo de internação do 

paciente. 

 

2-Descrição de procedimentos: A abordagem fisioterapêutica com EENM acontecerá duas 

vezes diariamente, nos períodos matutino e noturno por 60 minutos nos músculos da perna. 

Desde o pós-operatório imediato até o 5 PO, período que se aproxima à alta hospitalar, 

totalizando 10 aplicações. 

3-Justificativa para a realização da pesquisa: A inserção da EENM como ferramenta adjuvante 

para recuperação de força muscular de pacientes de pós- operatório de cirurgia cardíaca, durante 

o programa de reabilitação cardíaca Fase I.  

4-Desconfortos e riscos esperados: Leve desconforto e a incidência de riscos muito baixa 

relacionadas à queimadura superficial, aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca. 

Fui devidamente informado dos riscos acima descritos e de qualquer risco não descrito, não 

previsível, porém que possa ocorrer em decorrência da pesquisa será de inteira responsabilidade 

dos pesquisadores. 

5-Benefícios esperados: Aumento da força muscular pós cirurgia cardíaca, melhora na distância 

percorrida no teste de caminhada, e diminuição do tempo de internação.  

6-Informações: Os participantes têm a garantia que receberão respostas a qualquer pergunta e 

esclarecimento de qualquer dúvida quanto aos assuntos relacionados à pesquisa. Também os 

pesquisadores supracitados assumem o compromisso de proporcionar informações atualizadas 

obtidas durante a realização do estudo. 

7-Retirada do consentimento: O voluntário tem a liberdade de retirar seu consentimento a 

qualquer momento e deixar de participar do estudo, não acarretando nenhum dano ao 

voluntário.  

8-Aspecto Legal: Elaborado de acordo com as diretrizes e normas regulamentadas de pesquisa 

envolvendo seres humanos atende à Resolução nº 196, de 10 de outubro de 1996, do Conselho 

Nacional de Saúde do Ministério de Saúde - Brasília – DF. 
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9-Confiabilidade: Os voluntários terão direito à privacidade. A identidade (nomes e 

sobrenomes) do participante não será divulgada. Porém os voluntários assinarão o termo de 

consentimento para que os resultados obtidos possam ser apresentados em congressos e 

publicações.  

10-Quanto à indenização: Não há danos previsíveis decorrentes da pesquisa, m0esmo assim 

fica prevista indenização, caso se faça necessário.  

11-Os participantes receberão uma cópia deste Termo assinada por todos os envolvidos 

(participantes e pesquisadores). 

12-Dados do pesquisador responsável: 

Nome: Telma Cristina Fontes Cerqueira 

Endereço profissional/telefone/e-mail: Alameda A n 111, Cond Palma de Mallorca, Apt 803\ 

telmac@gmail.com 

 

ATENÇÃO: A participação em qualquer tipo de pesquisa é voluntária. Em casos de dúvida 

quanto aos seus direitos, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Tiradentes. 

CEP/Unit - DPE 

Av. Murilo Dantas, 300 bloco F – Farolândia – CEP 49032-490, Aracaju-SE. 

Telefone: (79) 32182206 – e-mail: cep@unit.br. 

Aracaju, _____de _____de 201_. 

_____________________________________________________ 

ASSINATURA DO VOLUNTÁRIO 

 

_____________________________________________________ 

ASSINATURA DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL 
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ANEXO III  

PROTOCOLO DE FISIOTERAPIA (REABILITAÇÃO CARDÍACA FASE I) 

 

Pós (UTI)  

 Auxiliar no desmame da Ventilação Mecânica;  

 Realizar a extubação e iniciar oxigenoterapia e/ ou Ventilação não invasiva; 

 Tosse em Huff com apoio torácico  

 

1o PO (UTI) 

 Promover higiene brônquica; 

 Promover manobras de reexpansão pulmonar, fazendo uso de padrões ventilatórios, 

RPPI ou EPAP, dependendo da necessidade do paciente;  

 Retirar o paciente do leito, deixando-o sentado ao lado do leito no mínimo 2 horas, 

dependendo do seu estado geral; 

 Cinesioterapia ativo-assitido de MMII;  

 Exercícios metabólicos. 

 

2o PO (UTI) 

 Retirar o paciente do leito;  

 Estimular a tosse; 

 Manobras de reexpansão pulmonar (PV, RPPI, EPAP);  

 Cinesioterapia ativa de MMII; 

 Exercícios metabólicos; 

 

3o PO (UTI/UNIDADE) 

 Sair do leito; Estimular a deambulação;  

 Reexpansão pulmonar; 

 Realizar manobras de higiene brônquica, se necessário;  

 Cinesioterapia em MMII e exercícios metabólicos.  

 

4o PO (UNIDADE) 

 Manter conduta anterior; 

 Aumentar a distancia da deambulação;  

 Promover correção da postura antálgica;  

 Alongamento e relaxamento para amenizar as dores musculares;  

 

5o PO (UNIDADE) 

 Manter conduta anterior; 

 Estimular deambulação; 

 Associar exercícios com MMII e MMSS durante a deambulação;  

 

6o PO (UNIDADE) 

 Deambulação; 

 Treino em escada; 

 Orientação para alta. 
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ANEXO IV 

FICHA DE AVALIAÇÃO  

Identificação: 

Nome:                                                                             Gênero: (   ) M    (   ) F  Idade: 

Tipo de Cirurgia Cardíaca:  Troca de Válvula 

(   ) 1ª Cirurgia;  (   ) Reoperação, Quanto Tempo?________________ 

Data do Internamento:___\___\___                                   Data da Cirurgia:___\___\___ 

Fração de Ejeção Pré-operatória______________ Alta hospitalar:__________________ 

 

 

Teste de Avaliação de Força Muscular MRC (0 – 5) 

 

 

 

Pré- Operatório 

MMII Direito (Grau) Esquerdo (Grau) 

Extensão de joelho   

Flexão de quadril   

Dorsiflexão do tornozelo   

   

MMSS   

Abdução de ombro   

Flexão do antebraço   

Flexão de punho   

Total   

 

 

Teste de Caminhar 10 metros medir a velocidade de caminhada____________ 

Teste de Caminhada 6 minutos (TC6’) 

 0’ 3’ 6’ 

PA    

FC    

FR    

SpO2    

Borg dispnéia    

Borg MMII    

 

Distância Percorrida:____________ 


