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Resumo  
 
INTRODUÇÃO: O presente trabalho relata a experiênci a do Projeto “PEITO ABERTO” do 
(HUPE), iniciado em Setembro de 2009. Desde então, são realizadas palestras de orientação 
educativa no Serviço do CTI Cardíaco, na última ter ça feira de cada mês, no horário de 9:00 
às 12:30h, com a participação da equipe multiprofis sional tais como: Médico, Enfermeira, 
Fisioterapeuta e Psicóloga.  
 
OBJETIVO: Orientar os pacientes indicados para a ci rurgia cardíaca, na fase pré-operatória, 
sobre a importância da fisioterapia no pré e no pós  cirúrgico , por meio de palestras 
educativas. 
METODOLOGIA: O estudo trata de um relato de experiê ncia do projeto “PEITO ABERTO” 
relativo a orientações para o Pré-operatório de cir urgia cardíaca, realizada por equipe 
multidisciplinar. A população é constituída por pac ientes cardiopatas, ambos os sexos, com 
idade de 18 à 80 anos, sendo agendado pela psicolog ia. Em cada palestra são atendidos em 
média oito pacientes com um acompanhante. O instrum ento compõe-se de dados de 
identificação, orientações, entrevista através de q uestionários e avaliação fisioterapeutica. 
RESULTADOS / CONCLUSÃO: A contribuição da fisiotera pia nas reuniões na fase pré-
operatória é poder ajudar o paciente quanto a neces sidade de realizar fisioterapia 
respiratória, devendo ser orientado sobre a dor na realização das condutas, estimular a 
tosse eficaz, explicar a necessidade da ventilação mecânica e a retirada do tubo. Pacientes 
do Pré-operatório de cirurgia cardíaca bem orientad os e realizando fisioterapia, contribui 
para a recuperação do paciente no Pós–Operatório Im ediato, demonstrando a relevância da 
sua presença no projeto “ PEITO ABERTO”.  
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