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Introdução: Os métodos cirúrgicos aumentam progressivamente, entre eles a 

Revascularização Miocárdica (RM). As patologias de cunho cardiovascular são grandes 

preocupações para a saúde pública no Brasil. A fisioterapia no Pré-Operatório (PRE) em 

cirurgia cardíaca engloba análise funcional, orientação dos métodos a serem feitos e sua 

associação a capacidade ventilatória para a melhora do paciente, além de avaliar os 

prováveis riscos de problemas respiratórios no pós-operatório. Objetivos: Analisar a 

importância da fisioterapia nos cuidados pré-operatórios de revascularização 

miocárdica. Métodos: É uma revisão de literatura, na qual o estudo foi elaborado nas 

bases de dados BVS e SciELO. Foram incluídos estudos relacionados ao tema, sem 

restrição de ano, nos idiomas português e inglês. Foram excluídos os que não fossem 

relacionados ao tema. Os selecionados foram encontrados através dos descritores em 

ciências da saúde: Fisioterapia, Cuidados Pré-Operatórios, Revascularização 

Miocárdica. Resultados e Discussão: Foram encontrados 16 artigos, porém, 9 foram 

utilizados neste estudo. A fisioterapia no PRE faz uso da espirometria e da 

manovacuometria para verificar os volumes e capacidades pulmonares, assim como, a 

existência de disfunções respiratórias. A técnica de treinamento muscular inspiratório 

em pacientes eletivos para RM tem potencial de diminuir as complicações pulmonares, 

sendo observado a relação entre a fisioterapia PRE e a menor incidência de atelectasias. 

A orientação fisioterapêutica associada aos exercícios ventilatórios dentro da rotina 

hospitalar na fase PRE obtiveram níveis de ansiedade reduzida em comparação aos 

pacientes que não tiveram esta intervenção. Os autores comprovam que a mobilização 

precoce, exercícios ventilatórios, tosse e esclarecimentos, são condutas fisioterapêuticas, 

e reduzem o tempo de internação e melhora das complicações pulmonares. Conclusão: 

A espirometria, manovacuometria, mobilização precoce, exercícios ventilatórios e 

orientações são eficazes na diminuição das complicações pós-operatórias, além de 

reduzir o período hospitalar.  
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