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Benefícios de mobilização precoce em pacientes cardíacos em UTI  
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FLAVIANO GONÇALVES LOPES DE SOUZA2  

PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA  -  FACULDADE  FASERRA   

 

RESUMO 

 

Os procedimentos fisioterápicos são importantes componentes para a manutenção da saúde 

dos pacientes em hospitais, notadamente aqueles com problemas cardíacos que estão na 

Unidade de Terapia Intensiva – UTI, sendo uma forma eficaz que objetiva reduzir os riscos de 

complicações. A presença do fisioterapeuta nestas intervenções se torna elemento balizador 

para recuperação dos pacientes nestas condições apesar do contato diário com o médico 

intensivista. A realização de procedimentos de fisioterapia em pacientes cardíacos em estado 

critica requer uma atenção especial para reduzir problemas ocasionados com a patologia 

assim como ao restante do corpo. Neste sentido esta pesquisa tem como objetivo analisar, os 

benefícios de mobilização precoce de pacientes cardíacos em UTI. Trata-se de uma pesquisa 

de natureza qualitativa, cuja coleta de dados se deu através de pesquisa em artigos científicos 

e livros, com base na opinião de autores que realizaram observações pertinentes em hospitais. 

Assim, esta pesquisa se justificou no fato do pleno estado de desenvolvimento e 

aprimoramento da fisioterapia moderna, implicando na possibilidade de se encontrar, na 

prática, atitudes desvinculadas dos últimos achados científicos sendo de extrema necessidade 

de se estabelecer um programa especial de fisioterapia em cardíacos em UTI, abordando os 

principais métodos e seus benefícios. Conclui-se que o fisioterapeuta pela aplicação das 

técnicas de mobilidade precoce de maneira significativa para o equilíbrio do orgânico do 

paciente cardíaco e de muita eficácia.  

Palavras-Chave: Fisioterapia; Mobilização Precoce; Benefícios da Fisioterapia em cardíacos 

em UTI.     

 

1. Introdução 

Atualmente, a população vivencia uma era de mudanças no tratamento de saúde, na 

qual se deve olhar o paciente como um todo, avaliando não apenas sua patologia, mas seu 

estado de saúde geral, que muitas vezes pode estar em risco pelo despreparo de alguns 

profissionais para lidar em determinadas situações no ambiente hospitalar1. O ambiente 

                                                           
1 Bacharel em Fisioterapia, pelo Centro Universitário do Norte – UNINORTE – Laureate International 

Universities e Pós-Graduanda em Fisioterapia em Terapia Intensiva pelo Instituto de Ensino Superior 

Blauro Cardoso Dos Santos – FACERRA, Faculdade Biocursos.    
2 Fisioterapeuta, pós-graduado em Cardiorrespiratórias, Professor do Instituto de Ensino Superior Blauro 

Cardoso Dos Santos – FACERRA, Faculdade Biocursos.    
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hospitalar pode configurar-se em um ambiente traumático e hostil que afeta o processo 

terapêutico de pacientes internados, A hospitalização pode gerar redução da autoestima, 

provocando a diminuição da vontade de realizar os procedimentos intervencionistas de outros 

profissionais que fazem parte do denominado ato médicos, incluindo os procedimentos 

fisioterápicos2. Como se pode observar nas palavras de Lima et. al1 o ambiente hospitalar é 

um ambiente desconhecido em que os pacientes hospitalizados criam expectativas 

desagradáveis com relação a sua saúde e por essa razão vários profissionais devem atuar com 

um único objetivo de buscar a necessidade de atendimento, visando o paciente por completo e 

oferecendo diferentes possibilidades de tratamento para o seu pleno reestabelecimento.     

Desta forma, torna-se indissolúvel a participação do fisioterapeuta, como estado de 

harmonia e normalidade, sempre associada à saúde do individuo2. Anteriormente, o paciente 

enfermo era assistido por uma equipe formada apenas por profissionais da área médica e de 

enfermagem. Mas, com a evolução do conhecimento e aprimoramento das áreas da saúde, 

novas especialidades foram incrementando esta equipe, e atualmente a Fisioterapia, a 

Nutrição, a Psicologia, a Fonoaudiologia, a Odontologia, o Farmacêutico clinico, a 

Assistência Social, entre outras especialidades, integram a equipe e somam importantes 

benefícios ao paciente3. 

A mobilização precoce, através de inúmeros estudos, mostrou como método eu auxilia 

melhor o processo de recuperação do paciente, visto que em décadas mais remotas, a 

subscrição de repouso em leito, dita como eficaz, não produzia os resultados pretendidos para 

a recuperação do estado de saúde integral do paciente crítico. Com essa mobilização, os 

benefícios pretendidos passam a atingir os resultados como mais celeridade. Vale ressaltar 

que ao falar do termo precocidade, Mota e Silva4 explicam que o mesmo “refere-se ao 

conceito de que as atividades de mobilização começam imediatamente após a estabilização 

das alterações fisiológicas importantes, e não apenas após a liberação da ventilação mecânica 

ou alta da UTI”.  

Assim este trabalho tem por objetivo geral analisar, os benefícios de mobilização 

precoce de pacientes cardíacos em UTI. Como objetivos específicos vai identificar o papel da 

Fisioterapia em UTI’s para pacientes cardíacos; verificar a eficácia da aplicação de 

procedimentos de mobilização precoce em pacientes cardíacos internados em UTI’S; e, 

descrever os benefícios da fisioterapia em cardíacos em UTI.   Trata-se de uma pesquisa de 

natureza qualitativa, cuja coleta de dados se deu através de pesquisa em artigos científicos e 

livros, com base na opinião de autores que realizaram observações pertinentes em hospitais. 

Assim, esta pesquisa se justificou no fato do pleno estado de desenvolvimento e 
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aprimoramento da fisioterapia moderna, implicando na possibilidade de se encontrar, na 

prática, atitudes desvinculadas dos últimos achados científicos sendo de extrema necessidade 

de se estabelecer um programa especial de fisioterapia em cardíacos em UTI, abordando os 

principais métodos e seus benefícios.   

2. Fundamentação Teórica 

2.1 Fisioterapia em UTI 

A fisioterapia é uma área de ciências da saúde que possui enorme importância clínica, 

principalmente na recuperação de seres humanos portadores de patologias que envolvem os 

movimentos, tendo como consequência a incapacidade funcional de órgão ou sistemas do 

corpo humano5. O fisioterapeuta é o profissional integrante do denominado ato médico que 

prescreve e emprega as metodologias e técnicas próprias da fisioterapia na busca da 

recuperação das funções perdidas com a patologia existente. Suas ações são importantes nas 

fases primária, secundária e terciária da saúde. Nas ações primárias atua preventivamente ao 

estabelecimento e/ou fixação de débitos funcionais; na secundária promove o tratamento; e na 

terciária envolve-se na recuperação6.  

Desta forma, é um dos profissionais da saúde mais envolvidos com problemas de 

recuperação da funcionalidade do organismo, sendo muito útil na recuperação de pacientes 

acometidos por patologias, dentre elas as cardíaca6.  A fisioterapia é uma área de ciências da 

saúde que induz tratamento médico por meio de agentes físicos: luz, calor, frio, eletricidade, 

exercícios, etc. No caso específico da patologia tema deste artigo, a abordagem dos programas 

de saúde deve ser multidisciplinar e, Rosa6 caracteriza, essa abordagem como fundamental, 

com a busca de espaços comuns dentro das várias especializadas viabilizando uma 

articulação, para que os processos de decisão e execução na equipe não se tornem dissociadas.  

A interdisciplinaridade interpõe que o conhecimento não pode ser fragmentado. Ele 

deve ser absolutamente compreendida em varias visões diferenciadas que se conduzem para 

uma única ação geral. A interdisciplinaridade é extremamente importante em função de 

desfragmentar o conhecimento, ou seja, é uma mudança completa de visão a respeito do 

próprio conhecimento, buscando interpor os conhecimentos em busca de uma ação única, ou 

seja, integrar os conhecimentos de várias disciplinas, buscando estabelecer um caminho único 

para sua solução7.  Como profissional essa formulação da ação coletiva é favorecida pela 

assimetria entre os interesses e recursos, ou seja, programas de atenção à saúde básica podem 

possuir uma articulação muito maior do que a atual, pois, esse profissional, pode 

perfeitamente trabalhar com os pacientes, mais de perto, permitindo ao médico um 
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diagnóstico mais completo. Com isso, é fundamental a agregação do fisioterapeuta com as 

atividades de recuperação dos pacientes em UTI, principalmente os cardíacos, pois, as 

relações entre as ações e preferências individuais se transformam em efeitos coletivos, sendo 

um dos principais postulados da ação de saúde verdadeira. Para Silva et al.8 a fisioterapia tem 

como recomendação: “fisioterapia pode ser utilizada em pacientes críticos, com objetivo de 

prevenir e/ou tratar complicações patológicas.  

Krause e Hoehn apud Roncanti e Portiolli9, realizaram uma revisão de fisioterapia para 

pacientes em UTI’s em adultos e destacam a fisioterapia como fator fundamental para o 

aumento do consumo de oxigênio acompanhado de elevação da frequência cardíaca e pressão 

intracraniana. Relatam ainda, que a fisioterapia leva a um decréscimo da pressão arterial e 

maior flutuação do débito cardíaco. Roncanti e Portiolli10 enfatizam, no entanto, que o 

fisioterapeuta precisa ter bom conhecimento em fisiologia, ventilação mecânica e técnicas 

fisioterapêuticas apropriadas para prevenção e tratamento de afecções no paciente grave, em 

função de que o trabalho envolve um grande número de técnicas associadas às modalidades 

mecânicas como manobras de higiene.  

Além de trazer benefícios ao paciente por possibilitar intervenções nas condições de 

recuperação das funções orgânicas que geralmente são negligenciadas em pacientes críticos, 

demonstrando aliado a medida profilática. Quando presentes nas equipes de saúde de 

hospitais, o fisioterapeuta pode interagir com ações classificadas deste o nível primário de 

prevenção, colaborando por prevenir infecções hospitalares, diminuindo o tempo de 

internação e o uso de medicamentos pelo paciente crítico, facilitando de forma efetiva para o 

bem e a dignidade do paciente10.    

2.2 Pacientes Cardiopatas e o trabalho do fisioterapeuta  

O trabalho do fisioterapeuta com pacientes cardiopatas em todo o sistema de saúde é 

de suma importância. A especificidade do trabalho deste profissional faz com que sua 

presença se torne imprescindível em todo o processo de prevenção e tratamento de saúde. 

Mas, não se pode negar que sua atuação nas UTI’s ganha uma enorme importância, por serem 

estes locais um local em que a ansiedade dos pacientes mais aflora, tanto no pré, como no 

pós-operatório11.  

No pré a ansiedade natural de enfrentar uma situação desconhecida que pode dar certo 

ou não; nos pós-operatório a ansiedade natural de sair daquela situação. Quando esses centros 

cirúrgicos para cirurgias cardíacas, essa tensão tende a aumentar e, cabe ao profissional 

enfermeiro, conter estas ansiedades para que tudo corra bem12. As orientações no pré e 
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cuidados nos pós-operatório em cirurgias cardíacas devem seguir os protocolos médicos, os 

protocolos de enfermagem e os protocolos de fisioterapia procurando estender os conceitos a 

práxis cotidiana dos profissionais que atuam em centros cirúrgicos e UTI’s para correção de 

problemas cardíacos13.  

Assim, segundo a literatura da área os conceitos essenciais do pré e do pós-operatório 

em que um referido paciente está em pré-operatório, representado pelo tempo limite de vinte 

(24) horas anteriores à realização do procedimento cirúrgico e, do pós-operatório representado 

pelo tempo em que o paciente fica em descanso/recuperação, geralmente nas Unidades de 

Terapias Intensivas – UTI’s são de suma importância para o planejamento da atuação do 

fisioterapeuta13.  Todos os procedimentos protocolares devem ser seguidos pelo profissional 

da fisioterapia no sentido de fornecer o máximo de segurança para a realização do 

procedimento e, a segurança do período de convalescência, onde se deve procurar destacar as 

necessidades de documentação do histórico do paciente, além da presença dos seus exames 

completos para ficar a disposição da equipe médica.  

No pós-operatório também deve ser destacado a importância do monitoramento 

daqueles em situações normais e, os procedimentos a serem seguidos caso ocorram situações 

de complicações. Esse monitoramento das funções do paciente se torna imprescindível para o 

sucesso dos procedimentos empreendidos. Essa monitoração completa do paciente, em função 

da cirurgia, deve levar em consideração as questões das possíveis complicações e a necessária 

intervenção, além dos cuidados naturais como Assistência respiratória; Monitorização 

eletrocardiográfica; Drenagem torácica e mediastínica; Drogas infundidas; Balanço de 

líquidos e sangue; Transdutores de pressão; e, Fios de marca-passo externo, além de Sondas; 

Temperatura; Solicitação de exames; Material de reanimação; Relatórios da equipe13.  

Aprender é descobrir significados, elaborar novas sínteses e criar elos entre parte e 

todo, unidade e diversidade, razão e emoção, advindos do cotidiano do trabalho em que o 

enfermeiro está incluído, ou seja, as aulas, a professora procurou empreender um processo 

colaborativo para que o corpo discente possa estabelecer conexões e refletir sobre o cotidiano 

dos centros cirúrgicos em cirurgias cardíacas.  

2.3 Unidade de Terapia Intensiva - UTI’s  

As Unidades de Terapia Intensiva – UTI’s são locais específicos de atendimento de 

pacientes com graves comprometimentos orgânicos, presentes e potenciais, cuja vida está com 

alto grau de risco de morte. Esse tipo de atendimento tem sido apontado como substancial 

para a vida de pacientes com potencial risco de morte. O papel de uma UTI pode ser 



6 

 

 

entendido em duas dimensões: uma primeira, enquanto unidade de produção de serviços de 

saúde, portanto, num papel assistencial, e uma segunda, enquanto instância reguladora da 

assistência urgentes, portanto num papel regulatório, do Sistema de Urgência, abrangendo o 

conceito de observatório de saúde. Ele tem por missão prestar assistência a pacientes vítimas 

de agravos agudos à saúde, de natureza clínica ou traumática13.  

O autor faz clara referência ao atendimento em UTI’s e as formas do atendimento 

destacando que o mesmo possui duas dimensões: a primeira segue os ditames de marco 

regulatório da saúde como um sistema integrado que deve fornecer equipamentos de 

atendimento de urgência e emergência. Na primeira funciona como um serviço de assistência 

imediata, papel que deve ser desempenhado pelo Estado embora, os serviços privados tenham 

intensificado esta assistência que instrumentaliza a condição demandante dos serviços de 

saúde pela população requisitora natural dos serviços funcionado, estabelecendo uma 

legitimidade institucional, no atendimento hospitalar14.  

Na segunda, se estabelece o marco regulatório que faz parte de um conjunto de 

normas, leis e diretrizes que regulam o funcionamento da saúde no país e, é classificado como 

um serviço de utilidade pública15. Estudos de demanda revelam que a maior parte dos casos 

que buscam assistência em unidades de urgência/emergência poderia ter sua situação 

resolvida no nível primário de atenção à saúde. Independente do motivo que leva ao momento 

crítico de atendimento hospitalar a recorrerem a esse tipo de recurso em situações agudas 

percebe-se que, entre os acometidos por doenças crônicas ou outros males que levam a 

situação, evoluem com surtos de agudização, a freqüência destas situações é maior.  

Tendo claro que não é obrigação do paciente determinar se sua situação se caracteriza 

ou não como de urgência ou emergência, percebe-se a dificuldade de se obter sucesso 

lançando mão somente de campanhas de esclarecimento sobre a melhor utilização dos 

serviços disponíveis. Visto de outro modo, se ao invés de se contar somente com a 

conscientização da população sobre a busca dos serviços lhe fosse oferecida uma alternativa 

eficaz de resolução da sua situação fora do ambiente hospitalar ou de pronto-socorro acredita-

se ser possível auferir um melhor resultado. No caso dos pacientes cardiopatas que chegam as 

UTI’S toda a equipe de saúde deve partir para superação das causas do problema e para 

manutenção do aporte de oxigênio (O2) e sangue aos órgãos nobres abrangendo as seguintes 

medidas: a) detectar o aparecimento dos sinais do infarto agudo do miocárdio; b) Avaliar os 

sinais vitais do paciente (pulso, respiração, temperatura); c) fazer a punção de varias vias 

venosas e o cateterismo vesical; d) obter amostras para exames laboratoriais; e) efetuar a 

monitoração e registros eletrocardiográficos e, colaborar na realização de outras técnicas 
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(intubação endotraqueal via venosa central etc.); f) administrar e preparar fluidos e fármacos, 

fazer um controle e registros periódicos de sinais vitais, informar e tranquilizar o paciente 

durante todo processo15. 

A UTI acolhe os pacientes com gravidade crítica necessitando de um grupo 

multidisciplinar que auxilie nos processos de suporte ao indivíduo “munidos de 

conhecimentos dentre eles o fisioterapeuta que interfere no processo de cronicidade e na perda 

de funcionalidade e, com isso, lança mão de procedimentos avaliativos e condutas 

terapêuticas como a mobilidade precoce” 16. Cabe ao profissional atender as necessidades do 

paciente cardíaco, dentro das suas restrições, através da mobilização precoce, de modo que 

beneficie o paciente contra os riscos que o sistema pode sofrer. A importância da fisioterapia 

para o bem-estar, a prevenção de doenças sistêmicas e a melhor recuperação do paciente 

hospitalizado não é algo bem difundido no Brasil, principalmente em hospitais públicos. O 

indivíduo hospitalizado, preocupado mais com a doença atual, motivo pelo qual ele encontra-

se internado, não se atém aos cuidados com as mobilidades. Por isso, é de grande importância 

que haja a inclusão do fisioterapeuta especialista em mobilidade precoce à equipe 

multidisciplinar na realização de atividades curativas, preventivas e educativas para 

integração no contexto da promoção de saúde e, consequentemente, a melhoria do quadro 

clínico geral do paciente16.  

3. Metodologia 

A pesquisa teve como metodologia fundamental o campo bibliográfico com aplicação 

do método de análise de conteúdo que busca estabelecer as correlações necessárias entre o 

que se encontra na bibliografia e sua relação com a realidade inferida. Desta forma, a pesquisa 

foi realizada em livros e artigos científicos eletrônicos que fazem referência ao assunto em 

bases de dados de estudos acadêmicos e científicos divulgados em revistas científicas de 

referência com Scielo e outros disponíveis no Google acadêmico. Trata-se de um estudo no 

campo bibliográfico que pretendeu analisar os seguintes critérios:  1º - Deve envolver toda a 

bibliografia selecionada previamente e fichada que tratam do assunto; no caso foram 

cadastrados para serem selecionados sessenta (60) trabalhos acadêmicos e científicos na 

língua portuguesa e na língua inglesa; 2º - Deve ter sido publicada em base científica até antes 

deste estudo, não sendo aceitos estudos sem publicação em bases científicas. Duas (2) bases 

científicas foram consideradas: SCIELO E LILACS, além de revistas científicas de 

universidades públicas. E, 3º - Foram então selecionados vinte (20) trabalhos, em língua 

portuguesa, entre os anos de 1996 a 2013, totalizando, 33, 33,00% dos trabalhos cadastrados, 



8 

 

 

para serem incorporados ao artigo em voga; foram incluídos todos os artigo e livros que 

tinham relação amistosa com a proposta deste trabalho e que se referiam aos temas 

fisioterapia, UTI, cardiopatias/fisioterapia e mobilidade precoce; foram excluídos todos 

aqueles que faziam referência ao tema apenas de forma genérica. Foram necessários dois (2) 

meses (dezembro/2016 A janeiro/2017) para o cadastramento do material bibliográfico; um 

(1) mês (fevereiro/2017) para a seleção dos vinte (20) trabalhos escolhidos; e, um (1) mês 

(março) para elaboração do artigo.  Os resultados foram analisados levando-se em 

consideração a opinião dos autores pesquisados na literatura disponível. Esses dados 

derivados da pesquisa bibliográfica foram agrupados de acordo com as categorias analisadas a 

fim de desenvolver o teor geral do tema em questão.  

4. Resultados e Discussão 

Em um estudo realizado em uma UTI de uma hospital público com dois (2) pacientes, 

Cintra et. al17·. com problemas cardíacos Com relação ao paciente 1 não foi observado 

nenhuma melhora a partir da aplicação do protocolo de mobilidade precoce. Já com relação ao 

paciente, os resultados foram visíveis em seu quadro motor e pela observação da melhoria 

significativa em sua capacidade funcional, sua retração muscular e força muscular. Segundo 

os autores supracitados ambos os pacientes tiveram vinte (20) sessões de fisioterapia com 

participação direta do fisioterapeuta, provocando resultados muito positivos no paciente 2, 

enquanto no paciente 1 os resultados foram negativos não sendo possível nem que ele se 

alimentar-se sozinho. Sua alimentação era puramente líquida. As vantagens da aplicação das 

técnicas de mobilidade precoce para o organismo foram bem evidenciadas no paciente 2, 

sendo possível inferir ser ela uma técnica que provoca a recuperação do paciente cardiopata 

em UTI, embora de difícil aplicação em função do próprio ambiente da UTI e da 

complexidade da aplicação das técnicas já que essas técnicas se caracterizam por movimentos 

regulares, repetitivos e realizados de forma bem suportável pelo paciente18.  

Greve19 observa que: “a mobilidade precoce é a técnica de promoção do movimento do 

corpo, saindo de um ponto pra outro ponto, que deve ser realizado de forma segura e eficiente. 

Não se pode aplicar uma técnica com unidicidade, em função de cada organismo ser um 

organismo diferente e com reações diferentes que, se aplicada sem uma avaliação individual 

vai, certamente provocar resultados positivos e negativos”, dependendo do organismo e do 

grau da patologia. O autor faz referência que a mobilidade precoce deve levar em 

consideração as ferramentas naturais para o organismo humano que se encontra imobilizado, 

ou seja, cada caso é um caso diferente, não sendo permitido à aplicação das mesmas técnicas 
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em organismos diferentes e com patologias que provocaram efeitos diferenciados. Para isso se 

deve fazer um planejamento da ação com base em todos os elementos médicos disponíveis. 

Assim, a mobilidade precoce, é uma ferramenta de ajuda na recuperação do organismo 

humano e, por intermédio de suas técnicas, que não possuem praticamente nenhuma contra 

indicação, se pode conseguir a recuperação dos movimentos naturais dos organismos. 

Gonçalves et. al20 apresenta uma tabela substancial que evoca os principais procedimentos 

indicados na tabela 1 a seguir:  

Tabela 1 - Síntese dos artigos originais apresentando: população do estudo, variáveis 

analisadas, características do programa de treinamento supervisionado de exercício. 
Autor População de 

estudo 

Variáveis 

analisadas 

Programa de treinamento Resultados 

Feierei

sen et 

al., 

2007 

TA 15 

pacientes com 

IC (59,4 ± 6,5 

anos); TR: 15 

pacientes com 

IC (57,9 ± 5,8 

anos); TRA: 

15 pacientes 

com IC (60,6 

± 5,6 anos); 

GC: 15 

pacientes com 

IC (55,5 ± 7,5 

anos). 

FEVE, VO2pico, 

carga de pico, força 

do músculo 

extensor do joelho, 

volume do músculo 

da coxa, resistência 

e qualidade de vida. 

3 grupos de intervenção: 40 

sessões, 3 vezes por semana: 

- TA: 20' cicloergômetro 

(60%-75% Vo2pico); - TR: 

40' de 10 diferentes tipo s 

exercícios, 4 séries de 10 

repetições (60%-70% 1RM), 

intervalo de 2', tempo de 

execução 3"; - TRA: 20' 

cicloergômetro (60-

75%Vo2pico) seguido de 20' 

de 4 séries de 10 repetições, 

5 tipos diferentes de 

exercício (60%-70% 1RM), 

intervalo de 2', tempo de 

execução 3". 

Os parâmetros avaliados 

aumentaram 

significativamente nos três 

grupos de exercício, exceto 

para a força dos músculos 

extensores do joelho no 

grupo de exercício aeróbico. 

Ao comparar os grupos 

exercitados ao GC todas as 

variáveis foram superiores, 

sendo significante apenas 

para VO2pico 

Miche 

et al., 

2008 

Pacientes com 

IC mulheres 

(69 ± 9 anos) e 

homens (66 ± 

9 anos). 

FEVE,VDFVE, 

volume sistólico 

final do ventrículo 

esquerdo (VSFVE), 

VO2pico, SF36 e 

força muscular, 

teste de caminhada 

6' 

Quatro semanas de TRA: 

TA com 15-20', três vezes na 

semana (60%-80% do 

VO2pico), fase aquecimento 

de 5'. Caminhada de 6' 

TR: 2 na semana e TR 2-3 

vezes com número de séries 

e repetições (3-5), e 

intensidades de carga 

diferentes (MMSS e MMII) 

e definidos a partir do 

VO2pico. 

A FEVE aumentou nos dois 

grupos estudados; contudo, 

para o VO2pico foi 

verificado apenas para 

homens. O grupo feminino 

foi o que menos andou no 

teste de caminhada de 6 

minutos, mas ambos os 

grupos aumentaram 

significantemente as suas 

distâncias. Houve melhora 

significante na força 

muscular. 

Marzol

ini et 

al. 

2008 

DAC entre 

homens e 

mulheres TA: 

16 (57,9 ± 2,6 

anos) TRA1 

(1série): 19 

(60,9 ± 2,3 

anos) e  

TRA 3 (3 

séries): 18 

(62.7 ± 2,7 

anos). 

VO 2pico , o limiar 

ventilatório (LA) e 

força muscular, 

composição 

corporal 

9 semanas de treinamento, 

TRA1 e TRA3 três dias na 

semana e TA cinco dias na 

semana. TA: 60" caminhada 

(60ª 80% Vo2pico). TR: 6 

tipos diferentes de exercícios 

(60%-75% 1RM) 10 a 15 

repetições  

oi obtida melhora dos 

valores de VO 2pico, limiar 

anaeróbico ventilatório, 

composição   

corporal e força muscular. 

Sendo que esses benefícios 

podem ser ainda maiores 

quando se utilizam múltiplas 

séries. 

Tokma

kidis et 

21 pacientes 

com DAC 

IMC, dobras   

cutâneas,   1RM, 

ograma de 4 meses TRA.O 

programa de exercício 

Medidas  antropométricas,  

força  muscular,  ca-
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al., 

2008 

foram 

divididos  em  

dois  grupos  

TRA:  11   

(52,4 ± 11,8 

anos ) e GC: 

10 (50,8 ± 9,4 

anos). 

lactato, teste de ca- 

minhada  (andar  

por  6'  na  piscina  

com  altura  até  a   

linha do quadril), e 

VO 2máx 

consistiu de quatro sessões 

por semana: duas sessões. 

TA de exercícios diversos na 

água (50%-85% da FCmáx) 

e duas sessões de TR em 

circuito de exercícios na 

água – 60%-80% 1RM – e 

valores de escala de Borg de  

14/11,  com  proporção  

trabalho:  descanso  de  1:  

1,5  para os  1º  e  2º  meses  

e  de  1,5:1  a  partir  do  3º  

mês).  Duração: 

75'(aquecimento, exercício  

e  relaxamento).  TR:  três  

séries   

de  6  a  8  tipos  diferentes  

de  exercícios.  Cada  

exercício  durou  de  30-45",  

o  que  permitiu  a  

conclusão  de  15-20  

repetições.  O período de 

descanso entre os exercícios 

foi de 30" e 2' entre  

as séries. 

pacidade aeróbica  e  o  

limiar  de  lactato  me-

lhoraram  signi 

ficantemente  após  os  

quatro   

meses de treinamentos 

iniciais. Esses efeitos 

positivos tenderam a 

diminuir parcialmente ou  

totalmente  com  o  

destreinamento  nos   

quatro meses seguintes. Nos 

últimos quatro meses,  com  

a  retomada  das  atividades,  

o  organismo  reagiu  

positivamente alcançando   

novamente melhoras dos 

itens avaliados. 

Schimi

d et al., 

2008 

TRA: 17 (54,7 

± 9,4 anos); 

TA: 21 (57 ± 

9,6 anos). 

Volume   diastólico   

final   do  

ventrículo  squerdo   

(VSDVE),  massa  

do  ventrículo    es  

querdo    (MVE) 

FEVE,  FC pico 

,  força  muscular. 

Dois  grupos  de  

intervenção  com  6  sessões  

por  semana  e  12   

meses de duração: 

TA: cicloergômetro (70% a 

85% do pico FC);  

TRA: (4 sessões de TA e 2 

de TR); TR: 6 tipos 

diferentes de exer- 

cícios (40%-60% 1RM) 2 

séries, 10 repetições – 

intervalo 60" 

Observaram aumentos 

signifi cantes somente após 

um ano de seguimento para 

as variáveis VDFVE, MVE, 

FEVE, VO 

2pico e força muscular. 

Volakli

s et al., 

2006 

6 pacientes 

com doença 

arterial 

coronária 

(DAC) 

(1656,2 ± 8,6 

anos)  e  14  

pacientes  

saudáveis  

(56,9 ± 12,3 

anos).  

VO 2pico  e força 

muscular. 

uração: 8 meses TRA: 60' 2 

sessões de exer cício 

aeróbicos semanais, 

incluindo esteira, cicloergô 

metro e caminhada (60%-

85%). 60' 2 sessões  

semanais de treinamento 

esistido em circuito com 

pesos livres (60% 1 RM), 8 

tipos diferentes de exercício 

nvolvendo (MMSS  

e MMII) em membros 

superiores e inferiores, 3 

séries de 12 a 15 repetições, 

com intervalo de 30" entre 

as séries e 5' entre os tipos 

de exercício 

Melhora  signifi cativa  da  

capacidade  cardior- 

respiratória  e  na  força  

muscular  em  MMSS  e  

MMII  e  redução  signifi  

cativamente  do  es- 

tresse hemodinâmico  du  

rante  o  repouso  e   

esforço sub máximo. 

Contudo, após três me-ses 

de cessação do esforço 

foram perdidas alterações 

signifi cantes. 

Arthur 

et al 

2007 

Mulheres 

menopausadas 

após 

angioplastia 

coronária 

transluminal 

VO 2pico  e na 

força muscular e 

SF-36. 

Realizaram 6 meses de 

seguimento TA:  40'  2  

sessões  por  semana,  fase  

aquecimento  (10  -15"),  

fase  endurance:  (40%-70%  

VO 2pico)  bicicletas 

Após seis meses de 

treinamento físico super-

visionado,  ambos  os  

grupos  apresentaram  

melhoras estatisticamente  

significativas  no  
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per cutânea 

(ACTP) ou 

IAM divididas  

em  dois  

grupos  IAM  

divididas  em  

dois  grupos  

TRA  (37)  e  

TA (35). 

estacionárias,  es- 

teiras e ergômetros de braço 

e escaladas e fase de 

recuperação (10-15"); TRA: 

após 2 meses de TA 

exclusivo foi adicionado o 

TR: 20" 2  séries de 8 a 10 

repetições (30%-70% 1RM) 

para MMSS e 10 a 12 (50%-

70% de 1 RM) para MMII. 

Período de execução de 2 

segundos na concêntrica e 4 

na excêntrica 

VO 2pico, na força muscular 

e na qualidade de vida 

Fonte: Gonçalves20. ABREVIAURAS: FEVE - Fração de ejeção do ventrículo esquerdo; VO2pico – consumo 

oxigênio de pico; GC - grupo controle: TA - treinamento aeróbico; TR - treinamento resistido; TRA - 

treinamento resistido e aeróbico 

5. Conclusão 

A imobilidade dos pacientes cardiopatas é um elemento indispensável destes. Com a 

técnicas de mobilização precoce, os movimentos humanos de pacientes cardiopatas terão a 

sua disposição a aplicação dos princípios e ações desta importante ferramenta no sentido de 

sua recuperação motora. Sua evolução tem provocando enormes possibilidades de melhoria 

da saúde das pessoas e, principalmente tem provocado resultados muito positivos na UTI’s. 

Desta forma, coma realização este estudo de caráter bibliográfico foi possível perceber 

que as técnicas de mobilização precoce aplicada em pacientes cardiopatas em UTI’s infere 

resultados positivos, sendo ela, desta forma, uma técnica de fundamental importância na 

recuperação dos pacientes cardiopatas e, na promoção do relaxamento do paciente.  

Conclui-se, desta forma,  que a mobilidade precoce é uma importante ferramenta do 

tratamento pós operatório de paciente cardiopatas que deve ser diagnosticado e tratado o mais 

precocemente possível. A fisioterapia, com seus amplos recursos, ainda é a escolha mais 

eficiente no tratamento da recuperação pós operatório, pois consegue não só melhorar como 

manter a funcionalidade do organismo, promovendo, desta forma, uma melhor condição de 

vida, possibilitando  uma melhor condição de desenvolver suas funções diárias.  
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