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Resumo  
INTRODUÇÃO: As doenças cardiovasculares constituem a principal causa de morte 
mundial e a cirurgia cardiovascular (CC) está entre  os procedimentos que podem 
aumentar a sobrevida dos pacientes. Alterações deco rrentes do procedimento 
cirúrgico traduzem a necessidade de ventilação mecâ nica invasiva no ato de admissão 
na UTI, e a ação da fisioterapia para manutenção ca rdiopulmonar se faz 
pertinente.OBJETIVO: Analisar os parâmetros ventila tórios na admissão de pacientes 
submetidos a CC em um hospital cardiológico no inte rior de MG. 
METODOLOGIA:Trata-se de um estudo quantitativo retr ospectivo e análise descritiva. 
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesq uisa da FAMINAS. Foram 
analisados os parâmetros ventilatórios de admissão adotados pela equipe de 
fisioterapia na UTI, de todos os pacientes que real izaram CC de janeiro a março de 
2010. RESULTADOS: A amostra foi composta de 30 pron tuários. Em relação ao perfil 
dos pacientes, houve predominância do sexo masculin o com 70% e a idade obteve 
média 58,4±15,2 anos. Entre as cirurgias mais reali zadas, 60% dos pacientes foram 
submetidos a CRVM. Quanto aos parâmetros ventilatór ios de admissão, a ventilação 
controlada a volume no modo assisto-controlado foi utilizada em 96,7% dos pacientes. 
O VC utilizado foi 7ml/Kg com média de 513,7 ±46,34  ml/Kg a FR de 15 ipm foi 
adotada em 53,4% dos pacientes. A pressão de pico o bteve média entre de 23,1±3,8 
cmH2O. Alguns valores foram unanimidade na amostra observada, entre eles a PEEP 
de 5 cmH2O e a FiO2 de 100%. Em média, o tempo de e xtubação foi 10,41±9,12 
horas. CONCLUSÕES: Os protocolos podem auxiliar no momento da admissão, mas 
uma criteriosa avaliação clínica pode determinar pa rticularidades de cada paciente, e 
deve ser soberana aos protocolos de admissão pré-fixados. 
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