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As complicações pulmonares resultantes da anestesia,
trauma cirúrgico e circulação extracorpórea são muito
frequentes em doentes submetidos a cirurgia cardíaca,
sendo a ateletasia e a hipoxia duas das complicações mais
comuns. Neste sentido, a atuação do enfermeiro especialista
de reabilitação assume um papel preponderante na
execução de técnicas para melhorar a mecânica respiratória
e reexpansão pulmonar, sendo a mais utilizada a manobra
de recrutamento alveolar
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A manobra de recrutamento alveolar pode ser considerada
um importante adjuvante na prática clínica, sendo um
método efetivo na correção de atelectasia e hipoxia, na
melhora da oxigenação e restauração do volume corrente,
facilitando o desmame da ventilação mecânica de pacientes
no pós-operatório de cirurgia cardíaca, onde a atuação do
enfermeiro especialista de reabilitação assume um papel
preponderante. O enfermeiro especialista de reabilitação, ao
executar a manobra de recrutamento alveolar melhora
significativamente a capacidade ventilatória, possibilita um
desmame ventilatório precoce e consequentemente a
diminuição de dias de internamento.

Após efetuar a revisão sistemática da literatura verificou-se
que existem pouco trabalhos desenvolvidos na área em
estudo, pelo que se sugere mais investimento nesta área.
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Foi elaborada uma revisão sistemática da literatura existente
sobre as técnicas de recrutamento alveolar aplicadas a
doentes submetidos a cirurgia cardíaca entre os anos de
2009-2012, foi utilizado o Google Académico como base de
dados acedida. Selecionaram-se artigos de investigação com
estudos randomizados e um estudo de caso, sendo
excluídos artigos de revisão, uma vez que se procurava o
maior grau de evidência.
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Os benefícios das manobras de recrutamento alveolar nos doentes 

submetidos a cirurgia cardíaca – pós-operatório imediato

Metodologia:

• Verificar os beneficios da manobra de recrutamento
alveolar nos doentes submetidos a cirurgia cardiaca;

• Comprovar a importância da atuação do enfermeiro
especialista de reabilitação na prevenção de complicações
pulmonares no pós-operatório dos doentes submetidos a
cirurgia cardíaca.


