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Introdução: As cardiopatias congênitas correspondem a terceira maior causa de 

mortalidade neonatal, é a cada ano nascem no Brasil cerca de 29,8 mil cardiopatas. São 

anomalias resultantes de defeitos anatômicos do coração ou dos grandes vasos 

associados, com comprometimento da estrutura ou da função, ocasionados pelo 

desenvolvimento embriológico alterado de determinada estrutura. O melhor tratamento 

é o cirúrgico, sempre que possível, à correção definitiva dos defeitos, ao controle dos 

sintomas e à melhoria da qualidade de vida da criança, além da prevenção de futuros 

eventos. Portanto, alguns cuidados em pós-operatórios são comuns a todos os 

procedimentos. Nesse contexto, a fisioterapia é de fundamental importância nas 

cirurgias de CC, pois promove a diminuição do tempo de permanência em centros de 

terapia intensiva, internações hospitalares e auxiliam na deambulação precoce. 

Objetivos: Analise da reabilitação fisioterapêutica no pós-operatório de cardiopatias 

congênitas. Métodos: Foi feita uma revisão narrativa de literatura em artigos dos anos 

de 2010 até 2019, escritos em Português, com disponibilidade de texto completo em 

suporte eletrônico, publicados em periódicos nacionais. È buscas sistemáticas utilizando 

as seguintes bases de dados: Biomotriz, SciELO, Portaria 1727, Revista da Sociedade 

Portuguesa de Medicina Física e de Reabilitação. Adotaram-se os seguintes critérios de 

inclusão: artigos escritos em português, com disponibilidades de texto completo em 

suporte eletrônico, publicado em periódicos nacionais e critérios de exclusão: teses, 

capítulos de teses, livros, capítulos de livros, anais de congressos ou conferências, 

relatórios técnicos e científicos e documentos ministeriais. Resultados e Discussão: A 

amostra se deu a partir da literatura do resumo dos artigos encontrados que responderam 

ao problema da pesquisa, totalizando 6 artigos. Dos 6 resumos lido e selecionados 

foram encontrados 3 com texto completo em suporte eletrônico e que se encaixaram nos 

critérios de inclusão\\exclusão. Constatou-se que a intervenção da fisioterapia no pós-

operatório de cardiopatias congênitas promove uma melhor com a reabilitação, reduz 

complicações respiratórias, cardíacas, período de internação é além da melhora clínica. 

Na maioria dos casos, crianças submetidas a cirurgias cardíacas são transportadas para o 

CTI é intubadas. As técnicas de estimulação sensório-motora convencional são, 

geralmente, bem toleradas pelas crianças portadoras de cardiopatias. Elas podem ser 

conduzidas em associação a recursos lúdicos em terapias de grupo após a aplicação das 

técnicas respiratórias específicas para cada caso. Conclusão: Estudos feitos em análise 

de dados mostraram que a fisioterapia ajuda prevenir complicações no pós-operatório é 

melhorar a funcionalidade da criança  
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