
Introdução  Resultados 

 A reabilitação cardíaca do paciente pediátrico descrito no estudo de 

caso retransplantado foi bem sucedida. Obteve-se ganhos em todos os 

marcadores, prevenindo potenciais morbidades e refletindo na melhora 

clínica do paciente. 

Conclusão 

 Paciente com 14 anos, 75 Kg e 1,75 metros. Miocardiopatia 

Dilatada com subsequente transplante cardíaco. Dois anos após o 

procedimento, realizada Pericardiotectomia com evolução 

desfavorável. Listado para novo transplante, que ocorreu em seis 

dias, paciente com disfunção ventricular importante permaneceu 

em ECMO por mais sete dias, momento em que foi desempenhada 

a retirada do suporte extracorpóreo e fechamento de tórax. 

 O programa de reabilitação cardíaca foi dividido em etapa de UTI 

e enfermaria. Com o paciente bastante debilitado, as atividades 

iniciais diárias foram aplicadas em três períodos na UTI. A parte 

matutina consistiu de cinesioterapia motora, mudanças funcionais, 

incentivador respiratório e treinamento muscular inspiratório, 

seguido de suporte ventilatório para repouso. De tarde, foi 

procedido o treinamento aeróbico (cicloergômetro), mudanças 

funcionais e suporte ventilatório, e a noite, incentivador respiratório, 

mudança funcional e suporte ventilatório. Na enfermaria, os 

fisioterapeutas continuaram o programa com uma sessão diária, 

que seguiu os mesmos moldes da UTI.  

 A mudanças funcionais pautaram pela sedestação com suporte, 

possibilidade de ortostatismo e, posteriormente, deambulação. 

Incentivador respiratório utilizado foi a volume, Voldyne (Hudson 

RCI®), aplicado em três sessões de dez repetições com intervalo de 

um minuto entre elas. Thresold Inspiratory Muscle Trainer (Philips 

Respironics®) foi adotado no treinamento muscular inspiratório com 

a carga ajustada em 30% da pressão inspiratória máxima (Pimáx). 

 Ao longo de todo o tratamento, foram mensurados força muscular 

respiratória por pressão inspiratória máxima (Pimáx) e pressão 

expiratória máxima (Pemáx), capacidade vital (ventilometria), 

capacidade funcional por Teste de Caminhada de Seis Minutos 

(TC6M), eficácia da função pulmonar (Peack flow), força muscular 

manual por Medical Research Council (MRC), mobilidade por 

Functional Status Score-Intensive Care Unit (FSS-ICU) e estado de 

saúde genérico pelo questionário do EuroQol cinco dimensões (EQ-

5D). Os testes foram suspensos à medida que era atingido os 

valores de referência.  

 O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa 

do Instituto Nacional de Cardiologia sob a numeração CAAE: 

39857920.0.0000.5272. 
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  Os valores quantificados estão representados graficamente, com 

exceção do EQ-5D. O estado de saúde genérico pontuou negativa na 

primeira avaliação (-0,0275), e a última positivamente (0,408). Ao associar 

com a sobrevida estimada para adolescentes, obtemos um QALY (Anos 

de Vida Ajustados por Qualidade de Vida- Quality Adjusted Life Years) de 

4,488. 

 Nos gráfico abaixo, são apresentados os resultados das avaliações 

mensuradas ao longo do programa de reabilitação. 

  

  

Figura 2: Avaliação da força muscular manual e mobilidade 

   O retransplante cardíaco representa a última opção de tratamento da 

falha do enxerto. Ainda que os avanços das tecnologias e na 

medicina tenham colaborado com uma maior sobrevida, pacientes 

submetidos a mais de uma cirurgia estão sujeitos a complicações. A 

complexidade dessa categoria de paciente pode exigir um longo 

período de hospitalização, o que está altamente relacionado com 

piora do prognóstico. 

 Evidências constatam os benefícios das intervenções de 

exercícios em paciente pediátricos cardíacos e receptores de um 

novo coração. A reabilitação cardíaca apresenta-se como crucial na 

recuperação hospitalar.  

 A literatura apresentar alguns exemplos de retransplante cardíaco 

em pediatria. Até o momento, não foram encontrados registros de 

diretrizes para reabilitação cardíaca dessa população específica.  

 Este estudo descreve em um relato de caso o passo a passo do 

programa de reabilitação cardíaca, os testes utilizados, e como essa 

intervenção contribuiu para a recuperação de um retransplantado no 

âmbito hospitalar. 

Figura 1: Avaliações de função respiratória. 1.A: Força muscular respiratória por 

Pimáx e Pemáx com monovacuômetro (Wika®).1.B: Capacidade Vital por 

ventilometria (Nspire TM®). 1.C: Capacidade funcional pelo TC6M. 1.D: Eficácia 

pulmonar pelo teste com Peak Flow  (Philips Respironics®). 

  O relato de caso evidenciou melhorias obtidas com o programa 

de reabilitação cardíaca. O programa iniciado na unidade de terapia 

intensiva (após a retirada do tubo endotraqueal) e continuado na 

enfermaria recuperou a maioria dos valores preditos de normalidade 

para a idade e peso do paciente. 

  Na pediatria, as taxas de sobrevivência dos transplantados e 

retransplantados são semelhantes. As quantificações finais 

corroboram que a reabilitação cardíaca intra-hospitalar aumenta a 

capacidade funcional, melhora composição física corpórea e gera 

ganho de qualidade de vida. 

Discussão 
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