Respiração • Esternotomia •
Movimento Normal da parede torácica durante a respiração

Movimento da parede torácica durante a tosse e espirros

Respiração Normal: O diafragma faz a maior parte do trabalho com apenas
pequenos movimentos em todas as 3 direções (respiração abdominal).

Seqüência de eventos causada por reﬂexos:
• Contração do diafragma com inalação de ar
• Fechamento da epiglote e contração das cordas vocais
• Contração dos músculos abdominais forçando o diafragma para cima
• Aumento signiﬁcativo da pressão intratorácica (até 300mmHg)
• Liberação repentina de ar através da epiglote e das cordas vocais

Respiração durante exercício e estresse: Os movimentos laterais e ânteroposteriores aumentam e ativam os músculos da parede torácica (respiração
torácica)
Inspiração:
As costelas e o diafragma
expandem a cavidade toráxica em
3 direções:
• Diâmetro superior e inferior
• Diâmetro Lateral
• Diâmetro anterior e posterior
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Sintomas comuns após esternotomia:
Dor Devido a Incisão Cirúrgica
• Esternotomia (abertura do esterno)
• Local de drenagem do pericárdio
Dor na respiração
• Respiração profunda
• Tosse, espirro e soluço

Dor muscular
• Músculos respiratórios
doloridos
• Dor nas costas, ombros e
região cervical

Problemas de Cicatrização
• Infecção superﬁcial
• Infecção profunda do esterno
• Deiscência

Questões Psicológicos
• Sentimentos de fraqueza
• Baixa autoestima
• Insatisfação com o cuidado
pós-operatório

Limitações Funcionais
• Problemas com a
alimentação
• Diﬁculdades para dormir

Podem desenvolver deiscência
da ferida operatória:
• Obesidade
• Diabetes
• Macromastia
• DPOC
•Tosse crônica
• Insuﬁciência renal pré-operatória
• Infarto do miocárdio prévio
• Osteoporose
• Fumante
• Idoso

Suporte para o Esterno e
Tórax no Pós-Operatório

Os Benefícios do
CARDIO PRESS:
• Aliviar a tensão na incisão do esterno;

O único suporte torácico com
dupla funcionalidade

• Estabilizar o esterno por reforço lateral
constante;
• Fornecer suporte externo aos pontos de
ﬁxação dos ﬁos de sutura e ou das placas
utilizadas na reconstrução esternal;
• Reduzir as dores causadas pelas as forças
no esterno devido à tosse, espirros, soluços
e que podem ser piorados devido ao excesso
de peso de alguns pacientes;
• Permitir que os lobos pulmonares inferiores
se expandam com mais efetividade durante
as manobras de ﬁsioterapia e ou respiração
profunda;
• Promover a respiração mais profunda e o
engajamento do diafragma;

Suporte torácico contínuo

• Reduzir a dor ao nível da incisão cirúrgica,
nos músculos respiratórios e facilitar os
movimentos dos arcos costais inferiores;
• Tensão ajustável para facilitar a adesão do
paciente;
• Pode ser utilizado em todo período pósoperatório, sobre os curativos sem inferência
com a drenagem pericárdica se houver.

Acelera o Processo de Recuperação
Previne Complicações
Reduz Custos
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Suporte reforçado para tosse e dor

