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OBJETIVO:
 Identificar os efeitos da reabilitação na pessoa submetida a cirurgia cardíaca.
MÉTODO: 
Revisão sistemática da literatura com base na evidência científica encontrada.
Foram utilizadas como referências publicações em inglês, português e
castelhano, publicados desde janeiro de 2005 a dezembro de 2015, contidas
nas seguintes bases de dados eletrónicas: CINAHL Plus with Full Text; MEDLINE
with Full Text; MedicLatina; Pubmed; Cochrane Database of Systematic
Reviews; Academic Search Complete (via EBSCO); Scielo; no Repositório
Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP).

INTRODUÇÃO:
A cirurgia cardíaca pode ser definida como um processo de restauração e restituição das capacidades vitais,
compatíveis com a capacidade funcional do coração dos pacientes que já apresentavam previamente doenças
cardíacas. Dado o número crescente de pacientes submetidos a esta intervenção, torna-se pertinente a existência
de programas de reabilitação para promoverem uma recuperação precoce após o evento cirúrgico.

RESULTADOS:
Da análise dos 23 artigos é evidente a influência que os programas de
reabilitação cardíaca têm para minimizar as complicações, em pacientes
submetidos a cirurgia cardíaca. A reabilitação permite uma melhor qualidade
de vida após a cirurgia, melhora as alterações físicas e psíquicas, níveis de
ansiedade e depressão, entre outros. Esta pode ser implementada de forma
segura, em diferentes meios e nas suas distintas fases.

CONCLUSÕES:
Com base na evidência científica que é categórica na confirmação dos benefícios e dos efeitos preventivos,
percebe-se que a intervenção da reabilitação permite diminuir as complicações dos pacientes submetidos
a cirurgia cardíaca e melhora a capacidade funcional com benefícios fisiológicos e psicológicos, resultando
em melhoria da qualidade de vida.
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