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Resumo 

 

Após uma intervenção cirúrgica torácica, observa-se alteração no padrão 

ventilatório, diminuição dos volumes e capacidades pulmonares, perda do 

mecanismo de suspiro, queda dos picos de fluxo expiratório (PFE) e da tosse (PFT). 

Os estímulos dolorosos resultam na redução voluntária dos movimentos 

respiratórios, dificultando ainda mais a tosse eficaz. A técnica de empilhamento de 

ar tem sido estudada em portadores de neuromiopatias. Os resultados 

demonstraram sua capacidade de agir positivamente nos componentes 

biomecânicos que compõem o PFE e PFT, levantando assim a hipótese que a 

intervenção possa ser também eficiente em doentes operados do tórax. Objetivos: 

Avaliar os efeitos e a segurança da técnica de empilhamento de ar, sobre o PFE e 

PFT no pós-operatório (PO) de doentes submetidos a operações intratorácicas. 

Método: Trinta doentes submetidos à cirurgia torácica não cardíaca eletiva, 

receberam a técnica de empilhamento de ar no 3º PO. Todos os participantes foram 

avaliados no pré-operatório e tiveram seus dados de história e de exame físico 

registrados em uma ficha de avaliação contendo, diagnóstico clínico, indicação 

cirúrgica, comorbidades, hábitos, uso de medicações e dados espirométricos pré-

operatórios. Foram avaliados no pré-operatório e 3º PO os sintomas de dispneia, dor 

e tomadas medidas de frequência cardíaca (FC), pressão arterial sistêmica (PA), 

frequência respiratória (f), saturação de pulso de O2 (SpO2), pressão inspiratória 

máxima (PImax), pressão expiratória máxima (PEmax), PFE e PFT. Resultados: 

Nove doentes (30%) eram do sexo feminino e 21 (70%) do sexo masculino, com 

idade média de 54,1 + 11,8 anos. O PFE e PFT apresentaram, respectivamente, 

aumento significante de 46% + 11 para 103% + 11 e de 45% + 10 para 101% + 4,2 

do previsto após a aplicação da técnica. A escala de dispneia de Borg aumentou de 

2,43 + 0,7 para 5,0 + 0,9 pontos imediatamente após a intervenção, decrescendo 

para 3,2 + 0,84 após 5 minutos. Houve variação significante na FC (pré 85 + 9,2 

antes; imediatamente após 118 + 10) e na f (pré 15 + 10; imediatamente após 28 + 

3,4) e não houve variação significante nos valores da PAS e SapO2. Eventos 

adversos foram pouco frequentes e sem relevância clínica. Conclusão: A técnica de 

empilhamento de ar é eficiente na assistência a tosse, e viável em sua aplicação, 

tanto em segurança quanto aceitação e aderência. 



Summary 
 
 

It can usually be seen a change in the ventilatory pattern, a decrease in the 

pulmonary volumes and capacities, a loss of the sigh mechanism, and a decrease in 

the peak expiratory flow (PEF) and in the peak flow of cough (PFC) after a thoracic 

surgical intervention. Painful stimuli are very intense and result in the voluntary 

reduction of respiratory movements making coughing less effective. The air stacking 

technique has been studied in patients with neuromyopathies and demonstrated to 

be able to act positively on the biomechanical components that make up the PEF and 

PFC, thus raising the hypothesis that the intervention may also be efficient in patients 

operated on the chest. Objectives: To evaluate the effects and safety of the air 

stacking technique on PEF and PFC in the postoperative period of patients 

undergoing intrathoracic operations. Method: Thirty patients undergoing elective 

non-cardiac thoracic surgery received the air stacking technique on the 3rd 

postoperative day. All the participants were evaluated in the preoperative period and 

and physical examination data recorded in an evaluation form containing, clinical 

diagnosis, surgical indication, comorbidities, habits, use of medications and 

preoperative spirometric data. The symptoms of dyspnea, pain and measurements, 

heart rate (HR),  respiratory frequency (f), blood pressure (BP), peripheral oxygen 

saturation (SpO2), maximum inspirational pressure (MIP), maximum expiratory 

pressure (MEP), PEF and PFC were evaluated in the preoperative and 3rd 

postoperative days. Results: Nine patients (30%) were female and 21 (70%) were 

males, with a mean age of 54.1 + 11.8 years. The PFE and PFC increased 

significantly from 46% + 11 to 103% + 11 and from 45% + 10 to 101% + 4.2 from that 

predicted after the application of the technique. The Borg dyspnea scale increased 

from 2.43 + 0.7 to 5.0 + 0.9 points immediately after the intervention, decreasing to 

3.2 + 0.84 after 5 minutes. There was significant variation in HR that went from 85 + 

9.2 before to 118 + 10 bpm immediately after the technique. The respiratory rate 

ranged from 15 + 10 rpm before the technique to 28 + 3.4 immediately after and 22.5 

+ 3 rpmafter 5 minutes. Conclusion: The air stacking technique is efficient in 

assisting coughing, and feasible in its application, both in safety and acceptance and 

adherence.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

  



1.  INTRODUÇÃO 

 

 

A intervenção cirúrgica é uma opção de tratamento para muitas doenças do 

tórax, porém, este procedimento pode levar a ocorrência de complicações pós-

operatórias, dentre essas as complicações pulmonares são as mais comumente 

observadas (1,2). 

A incidência de complicações pulmonares pós-operatórias (CPP) depende 

dos critérios estabelecidos, variando de 6% a 76% (1,2). As discrepâncias entre os 

índices acontecem principalmente pelas diferenças na definição dos critérios 

diagnósticos frente aos distúrbios fisiopatogênicos inerentes ao procedimento 

operatório (1,2). 

O fisioterapeuta pode intervir na profilaxia e no tratamento das CPP e atuar 

nos períodos pé e pós-operatórios. Sua atuação no período pré-operatório se inicia 

com esclarecimentos a respeito do procedimento operatório, tentando sempre 

minorar o estresse provocado pela ideia que o doente tem a respeito da dor e do 

desconforto que podem resultar do tratamento. Está, também, sob a sua 

competência informar sobre a necessidade de mobilização no leito, de realização de 

exercícios motores e respiratórios, incluindo as técnicas de reexpansão pulmonar e 

de estimulo a tosse (3,4). 

No pós-operatório (PO) participa da avaliação diária dos doentes reforçando 

o que foi trabalhado no pré-operatório, auxiliando na execução das técnicas 

indicadas ou modificando o tratamento fisioterapêutico inicialmente programado (4). 

Do ponto de vista fisiológico após uma toracotomia, mesmo sem ressecção 

de parênquima pulmonar, observa-se alteração no padrão ventilatório dos doentes, 

diminuição dos seus volumes e capacidades pulmonares por inibição reflexa do 

músculo diafragma e perda do mecanismo de suspiro (4). Isso significa que ao 

estabelecer-se um distúrbio ventilatório restritivo, com aumento de áreas de baixa 

relação ventilação-perfusão o doente perde um dos mecanismos de defesa para 

reversão dessa alteração (4). 

Convêm lembrar, também, que a diminuição dos volumes e capacidades 

pulmonares por si só determina queda do pico de fluxo expiratório e do pico de fluxo 

da tosse. Além disso, os estímulos dolorosos secundários à toracotomia são muito 

intensos e resultam na redução voluntária dos movimentos respiratórios e adiciona 



dificuldade para o doente tossir de maneira eficaz para eliminar secreções das vias 

aéreas inferiores.  

Esse cenário favorece a ocorrência de CPP e consequentemente maior 

tempo de internação hospitalar. O papel do fisioterapeuta para minimizar estes 

riscos é fundamental e várias são as técnicas possíveis para melhorar quer volumes 

e capacidades pulmonares, quer para tornar a tosse eficaz. 

A técnica de empilhamento de ar foi estudada em doentes neuromusculares, 

e demonstrou com bons níveis de evidência ser capaz de agir nos componentes 

biomecânicos que compõem os picos de fluxo expiratório e de tosse, com impactos 

positivos sobre esses mecanismos. Sendo assim, levanta-se a hipótese de que a 

técnica de empilhamento de ar poderia trazer resultados positivos na assistência à 

tosse de doentes submetidos a operações intratorácicas não cardíacas eletivas. 

Diante do exposto, estudos são necessários para avaliar se a técnica de 

empilhamento de ar, como opção terapêutica de auxílio à tosse, pode trazer bons 

resultados em doentes submetidos a procedimentos operatórios torácicos. 

 

1.2 Objetivos  

 

1.2.1 Objetivo primário 

 

Avaliar os efeitos da técnica de empilhamento de ar, sobre o pico de fluxo 

expiratório e pico de fluxo de tosse, no pós-operatório de doentes submetidos a 

operações intratorácicas não cardíacas eletivas. 

 

1.2.2 Objetivo secundário 

 

Avaliar a segurança da aplicação da técnica de empilhamento de ar no pós-

operatório de doentes submetidos a operações intratorácicas não cardíacas eletivas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

  



2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 Alterações fisiopatogênicas observadas no pós-operatório de operações 

torácicas 

 

Os procedimentos intratorácicos comumente são realizados com anestesia 

geral, capaz de induzir inúmeras alterações no sistema respiratório. 

A associação de agentes anestésicos com miorrelaxantes leva a disfunção 

do diafragma, alterando as forças entre o tórax e abdome, e, desta forma, aumenta a 

pressão intra-abdominal que vai comprimir o parênquima pulmonar, levando a 

diminuição da relação ventilação/perfusão (V/Q) o que pode acarretar hipoxemia (5). 

A capacidade residual funcional (CRF) diminui em torno de 16% 

independente da droga anestésica utilizada, ou se o tipo de respiração é espontânea 

ou mecânica. Inicia-se logo após a indução, não é progressiva com o tempo e não 

se relaciona com a fração inspirada de oxigênio. Os fatores que levam a essa 

diminuição são: relaxamento do diafragma com sua movimentação no sentido 

cranial e diminuição do volume torácico em 500 ml, relaxamento da caixa torácica e 

diminuição do diâmetro transverso do tórax com consequente queda do volume 

torácico em torno de 250 ml, diminuição da complacência respiratória total e desvio 

de aproximadamente 300 ml de sangue do tórax para o abdome (6). 

Outra alteração do processo anestésico é a mistura de gases com maior teor 

de oxigênio, levando ao maior colapso alveolar por absorção do oxigênio 

(atelectasias de absorção). Por fim os anestésicos parecem induzir o maior consumo 

de surfactante, com consequente aumento da instabilidade alveolar (7,8). 

A anestesia geral interfere diretamente na produção de muco e no batimento 

ciliar que é um dos mecanismos de defesa pulmonar, além de que, alguns 

medicamentos com ação prolongada podem interferir no nível de consciência e na 

força muscular. A manipulação das vias aéreas decorrente da intubação traqueal 

pode propiciar contaminação e interferir na produção de muco e movimentação 

ciliar, ou seja, nos mecanismos de defesa (9). Esses fenômenos acontecem 

independentes da técnica anestésica utilizada ou condição ventilatória do doente (10). 

As alterações anestésicas levam em torno de 24 horas para reverterem, mas 

o doente submetido a um procedimento intratorácico persiste com alterações além 



desse período e que consistem na diminuição dos volumes e capacidades 

pulmonares, mudança de padrão ventilatório e alteração nas trocas gasosas (11,12). 

Procedimentos operatórios intratorácicos determinam, invariavelmente, a 

diminuição dos volumes e capacidades pulmonares, resultante da diminuição da 

função da musculatura respiratória por interferência nos impulsos nervosos para 

essa musculatura, sobretudo o diafragma (13,14)
. A inibição reflexa do nervo frênico 

com consequente paresia do músculo diafragma produz seu deslocamento em 

direção cefálica, diminuindo todos os volumes e capacidades pulmonares (13,14). 

Esse processo pode levar a redução de até 60% nos valores dos volumes e 

capacidades pulmonares e verificam-se reduções nas pressões inspiratórias 

máximas (PImax) e expiratória máxima (PEmax) de até 50%, e nos picos de fluxo 

expiratório (PFE) e de tosse (PFT) de até 75%, o que poderia precipitar ou cooperar 

com o surgimento de CPP (15). 

Nas regiões dependentes do pulmão encontram-se unidades alvéolo-

capilares onde a ventilação está diminuída e a perfusão está mantida, ou seja, 

apresentam baixas relações V/Q (shunt e/ou efeito shunt). Do ponto de vista 

anatômico são regiões pulmonares com áreas de atelectasias, responsáveis pela 

hipoxemia observada nos primeiros dias do PO (16). 

A mudança do padrão ventilatório verificada por aumento da frequência 

respiratória, respiração superficial e predominantemente costal além de ausência de 

suspiros agrava o distúrbio V/Q (17,18). 

A disfunção diafragmática pós-operatória atinge seu pico nas primeiras 48 

horas do procedimento, e na maioria dos doentes desaparece em sete a dez dias, 

período no qual os volumes e capacidades pulmonares retornam aos valores pré-

operatórios. Entretanto, essas alterações podem ser mantidas por mais tempo (19).  

O estudo de Elias e col. (20) detectou que grande parte das complicações 

respiratórias após as cirurgias se devem à fraqueza dos músculos respiratórios ou 

mesmo à fadiga muscular (21). 

Para que a tosse seja eficaz ocorre uma série de eventos que se inicia com 

inspiração máxima seguida da súbita abertura da glote, após a contração dos 

músculos expiratórios que gera PFT variando de 360 a 1200L/min. A tosse depende, 

portanto, das funções preservadas dos músculos inspiratórios e expiratórios. Os 

doentes submetidos às operações torácicas podem perder até 75% dos seus valores 

basais de PFE e PFT (20 21). 



A ineficiência da tosse, nesses casos, é resultante da ação deficiente dos 

músculos inspiratórios. A musculatura inspiratória íntegra garante uma insuflação 

pulmonar de 85% a 90% da capacidade pulmonar total e a ação da musculatura 

expiratória (músculos intercostais e abdominais) leva a valores de PFE durante a 

tosse, capazes de expulsar secreções retidas nas vias aéreas inferiores (22).  

Entretanto, estudos sobre as alterações pós-cirúrgicas demonstram que os 

volumes pulmonares não dependem unicamente da atividade da musculatura 

respiratória, mas também das propriedades mecânicas dos pulmões (10). A redução 

da complacência pulmonar, o aumento da resistência das vias aéreas e a abolição 

dos suspiros são também fatores observados depois das operações do tórax. A 

menor mobilidade diafragmática associada à dor implica na CRF reduzida, 

diminuindo a ventilação e a expansibilidade das áreas mais inferiores dos pulmões 

(10). Giacomazzi e col. (23) demonstraram em seus estudos que a dor foi a queixa 

mais persistente, assim como a significativa redução da função pulmonar e da tosse 

até o quinto dia pós-operatório. 

A presença de sonolência e de dor aliadas à persistência do doente em 

decúbito dorsal e à imobilidade, podem agravar o padrão ventilatório lento, 

monótono e superficial, aumentando a hipoventilação (20). 

O simples temor de sentir dor e o medo de evisceração faz com que os 

doentes inibam a tosse levando a retenção das secreções traqueobrônquicas, o que 

poderia predispor ao desenvolvimento de traqueobronquite catarral purulenta e de 

pneumonia nosocomial (21). 

Por isso, as técnicas que melhoram a capacidade do doente em realizar 

inspirações profundas e sustentadas são tão importantes para desfazer as áreas de 

atelectasias, para melhorar a eficácia da tosse e para prevenir CPP (17, 22, 23). 

 

2.2 Fatores de risco para a ocorrência de complicação pulmonar pós-operatória 

 

Entre os fatores de riscos operatórios, pode-se salientar: experiência da 

equipe cirúrgica, os recursos hospitalares, se eletivo ou de emergência, duração do 

ato operatório, local de incisão e a necessidade de transfusões sanguíneas. 

Quanto ao tipo de procedimento cirúrgico e suas possíveis complicações, 

um dos pontos controversos é a possibilidade de diferenças significativas entre as 

complicações no caso de cirurgias eletivas e de urgência/emergência. Alguns 



estudos demonstram a existência destas diferenças na incidência de CPP, pois os 

doentes submetidos aos procedimentos eletivos encontravam-se mais bem 

preparados do ponto de vista clínico (22).  

A duração do ato operatório é um importante fator de risco para o 

desenvolvimento de CPP, embora não haja consenso quanto ao tempo cirúrgico a 

partir do qual já se possa observar maior morbidade respiratória. Em estudos 

realizados na Disciplina de Pneumologia da Escola Paulista de Medicina, observou-

se maior incidência nos procedimentos acima de 210 minutos (23). Outros estudos 

apontam que o tempo de cirurgia entre 210 e 360 minutos determina uma maior 

incidência de CPP. Não há controvérsia, entretanto, que quanto mais prolongado o 

procedimento, maior a possibilidade de desenvolvê-las (23 24)
. 

O local da incisão é sem dúvida o fator de risco mais importante para a 

ocorrência de CPP, e os procedimentos torácicos elevam sua chance de ocorrência 

em até quatro vezes quando comparados aos procedimentos não torácicos (25). 

A idade sempre foi considerada relevante entre os diversos fatores clínicos 

e, está associada a taxas de CPP de aproximadamente 40%. Estudos recentes 

confirmam esse achado, porém, provavelmente existe uma associação indireta com 

as doenças clinicas que incidem em amostras populacionais de maior faixa etária. 

Portanto, hoje existe consenso que a mortalidade de indivíduos idosos está mais 

relacionada com as alterações fisiológicas e com a condição clinica do doente, do 

que com sua idade cronológica (25, 26, 27). 

Levando em consideração os estudos que realizaram análises estatísticas 

mais complexas, a presença de DPOC foi o principal fator pulmonar de risco 

identificado para o desenvolvimento de CPP (28). O estado funcional, representado 

pela classificação da American Society of Anesthesiologists (ASA), tem boa 

capacidade para prever tanto complicações respiratórias, quanto cardíacas, no pós-

operatório de doentes com escore de ASA maior ou igual a II, do que entre os 

categorizados como ASA I (29). 

Tabagistas ativos também apresentam risco de complicações um pouco 

mais elevado, ao passo que a abstenção ao fumo por pelo menos quatro semanas 

antes do procedimento reduz essa incidência (28 29). 

Além dos fatores já relatados, a presença de insuficiência cardíaca 

congestiva e dependência funcional parcial ou total para atividades diárias comuns, 

foram associadas à maior ocorrência dessas complicações (1, 3, 4,10). 



Outros importantes fatores como a presença de síndrome da apneia-

hipopneia obstrutiva do sono, alteração do nível de consciência, alterações 

radiológicas torácicas, uso de álcool, emagrecimento, diminuição da capacidade de 

tolerância ao exercício, diabete mellito (DM), obesidade e infecção pelo vírus da 

imunodeficiência humana, também foram considerados fatores relevantes na análise 

do risco de ocorrência de CPP (1,8). 

 

2.3 Complicação pulmonar pós-operatória 

 

Complicação pulmonar pós-operatória é definida como o aparecimento de 

uma nova doença pulmonar ou a exacerbação de uma doença preexistente 

decorrente da intervenção operatória, que ocorre até trinta dias após o procedimento 

operatório e requer tratamento medicamentoso ou procedimento não 

medicamentoso para sua resolução (1,30). 

Segundo Ambrozin e col. (2009) (1), estão incluídas sob essa denominação 

as seguintes complicações: pneumonia, traqueobronquite purulenta, atelectasia, 

insuficiência respiratória aguda, ventilação mecânica (VM) prolongada e 

broncoespasmo (Quadro 1).  

O desenvolvimento de CPP é sempre um motivo de preocupação, pois a 

taxa de mortalidade aumenta muito entre os doentes que as apresentam. 

Arozullah e col (31), em 2000, publicaram um grande estudo multicêntrico, no 

qual foram incluídos 181.109 doentes submetidos à cirurgia geral, com o objetivo de 

verificar a ocorrência de insuficiência respiratória aguda no pós-operatório, 

secundária quer a pneumonia, edema pulmonar, sepsis ou parada cardíaca de 

causa indeterminada. Os doentes que desenvolveram insuficiência respiratória 

apresentaram taxa de mortalidade de 27%, ao passo que os isentos desta 

complicação tiveram somente 1% de mortalidade, o que vem corroborar com o 

papel das complicações pulmonares na mortalidade pós-operatória (31).   

Além disso, um estudo sobre custos hospitalares e complicações pós-

operatórias concluiu que as pulmonares foram as que mais consumiram recursos 

hospitalares, seguidas pelas tromboembólicas, cardiovasculares e infecciosas (32). 

 

 

 



Quadro 1. Critérios para diagnóstico de complicações pulmonares 

Pneumonia Infiltrado pulmonar recente na radiografia de tórax associado a 

pelo menos dois dos seguintes sinais: secreção purulenta 

traqueobrônquica, febre acima de 38°C e aumento superior 25% 

do basal dos leucócitos circulantes. 

Traqueobronquite purulenta Aumento da quantidade, modificação da cor ou aspecto 

purulento da secreção traqueobrônquica e radiografia de tórax 

normal. 

Atelectasia  Atelectasia pulmonar identificada na radiografia de tórax e 

aparecimento ou agravamento de sintomas respiratórios 

Insuficiência respiratória aguda Quadro clínico resultante da troca gasosa pulmonar 

agudamente deficiente com necessidade de ventilação 

mecânica invasiva ou não para o seu tratamento. 

Ventilação mecânica prolongada Necessidade de ventilação mecânica por mais de 48 horas após 

o término do procedimento operatório  

Broncoespasmo Presença de sibilos à ausculta pulmonar associado a sintomas 

respiratórios agudos e necessidade de terapêutica 

medicamentosa. 

Fonte: Ambrozin, 2009 (1) 

 

 

2.4 Abordagem peri-operatória dos doentes cirúrgicos 

 

As estratégias preventivas de redução do risco pulmonar pós-operatório são 

abordadas por uma equipe multiprofissional e incluem: (33) 

• Interromper o tabagismo pelo menos quatro semanas antes do procedimento 

cirúrgico; 

• Maximizar o tratamento de doenças pulmonares pré-existentes; 

• Adiar o procedimento cirúrgico, se possível por quatro semanas, nos casos de 

infecção respiratória aguda ou exacerbação de pneumopatia crônica pregressa; 

• Identificar e iniciar o tratamento de doentes com síndrome da apneia obstrutiva 

do sono ou com hipoventilação alveolar; 

• Limitar o tempo do procedimento operatório; 

• Minimizar o uso de bloqueadores musculares e se necessário, preferir os de 

curta duração; 



• Usar agentes anestésicos que não interfiram no tônus muscular dos brônquios e 

em doentes com diagnóstico de pneumopatia crônica dar preferência para 

fármacos broncodilatadores; 

• Controlar a dor no pós-operatório; 

• Manter hidratação adequada, propiciando fluidificação das secreções; 

• Estimular a deambulação precoce; 

• Instituir profilaxia para tromboembolismo venoso; 

• Valer-se de estratégias fisioterapêuticas que melhorem a evolução pós-

operatória. 

 

2.4.1 Papel da fisioterapia no doente submetido às operações do tórax 

 

As técnicas fisioterapêuticas têm sido amplamente utilizadas como um meio 

de melhorar a função pulmonar no pós-operatório (4). No entanto, questionam-se 

quais técnicas devam ser adotados na rotina diária. As mais utilizadas são: 

exercícios de reexpansão pulmonar, deambulação precoce, técnicas de 

posicionamento, “huffing” e tosse (3). 

Sugeriu-se em um estudo que as atelectasias evidenciadas no período pós-

operatório poderiam ser prevenidas ou tratadas por meio de exercícios espontâneos 

de respiração profunda, visando à melhora da capacidade inspiratória e da 

complacência pulmonar (5). 

Também, foi demonstrado que exercícios de respiração profunda melhoram 

o volume corrente, a ventilação basal e o deslocamento do diafragma, facilitando a 

eliminação de secreções traqueobrônquicas (3). 

O inspirômetro de incentivo tem sido amplamente utilizado no período pós-

operatório, para a realização de inspiração profunda e espontânea, valendo-se de 

um equipamento que fornece retorno visual para que se mantenha a máxima 

insuflação. No entanto, a dispneia, a fraqueza dos músculos respiratórios e a dor 

podem impedir a utilização do mesmo (6). 

Em 1990, um grupo de autores relatou que doentes no período pós-

operatório conseguiam inspirar maiores volumes e manter a inspiração por um longo 

período de tempo utilizando um equipamento, que possuía uma válvula unidirecional 



para promover o acúmulo de volumes inspiratórios sucessivos e evitar a expiração 

(33).  

Essa técnica ficou conhecida como “breath stacking” e foi idealizada 

somente para expansão pulmonar. Os autores sugeriram que essa técnica poderia 

ser mais eficaz que o inspirômetro de incentivo na prevenção de atelectasias e na 

melhora das trocas gasosas no período pós-operatório (33). 

Foi somente em 2005, que Kang e col, ao investigarem os fatores que 

afetavam a capacidade de tosse e compararem os métodos de tosse assistida em 

71 doentes portadores de doença muscular de Duchenne (DMD), observaram que 

quando a compressão torácica foi associada à técnica de empilhamento de ar 

proporcionava melhora na complacência pulmonar, aumentando PFT e PFE, e a 

manutenção de vias aéreas (VA) pérvias (34). 

Tossir é um ato reflexo de fundamental importância na eliminação de 

secreções das vias aéreas inferiores. Esse ato pode ser inibido, também, 

voluntariamente no pós-operatório ou ser efetuado de forma ineficaz. Por isso, faz 

parte das estratégias fisioterapêuticas estimularem o doente a tossir e ensinarem 

como realizar a técnica de tal forma que ocorra expectoração (35). 

 

2.4.2 Técnica de empilhamento de ar 

 

A técnica de empilhamento de ar do inglês “air stacking” foi descrita por 

Bach e col (2007) (37) como sendo uma técnica que consistia em aumentar o volume 

pulmonar dos doentes por meio do uso de um respirador artificial manual com bolsa 

auto inflável do tipo Amsterdan medical breath unit  (AMBU). Utilizando essa técnica 

os autores observaram melhora da capacidade de tossir em doentes 

neuromusculares. 

A respiração profunda dilata as vias aéreas, aumenta a força de contração 

muscular expiratória e aumenta a complacência pulmonar. O fato de manter 

inspiração máxima sustentada facilita a distribuição de ar para a periferia do pulmão 

e faz com que a pressão intratorácica aumente. Assim, não é de estranhar que o 

PFT possa ser significativamente aumentado com a insuflação máxima (38). 

Durante a inspiração, pressões cada vez mais negativas são necessárias 

para distender o pulmão a um volume maior e quando o pulmão é distendido ao seu 



máximo, a “curva” de insuflação se torna achatada e esse achatamento indica um 

aumento na força de oposição à expansão (39). 

Como uma mola sob tensão, a desinsuflação ocorre passivamente e durante 

esta fase da respiração, as forças de tensão superficial diminuem, fazendo com que 

a retração elástica aumente e “expulse” o ar dos pulmões. Quanto mais distendido o 

pulmão, maior será o recuo elástico devido às forças de oposição à insuflação 

pulmonar, e isto é um fator determinante na capacidade de tossir (39).  

A técnica de empilhamento de ar permite o acúmulo de um volume de ar 

suficiente dentro dos pulmões para gerar um PFT aceitável. Grandes volumes de ar 

podem ser armazenados nos pulmões, sob pressões de 40 a 70 cm H2O e a 

expulsão súbita desse ar, auxiliada pela compressão torácica e ou abdominal, é 

capaz de substituir razoavelmente a tosse. Estima-se que um PFT de pelo menos 

160L/min seja necessário para limpar as secreções das vias aéreas centrais (40). 

Em 2005, Kang e col. investigando os fatores que afetam a capacidade de 

tossir, compararam os métodos de tosse assistida em portadores de DMD. Foram 

incluídos 71 doentes, do sexo masculino e foram mensuradas a CV, volume corrente 

(VC) e capacidade de inspiração máxima (CIM) em quatro momentos: tosse ativa, 

tosse assistida com compressão torácica, empilhamento de ar e empilhamento de ar 

associado á compressão torácica. A comparação entre os resultados de cada 

técnica mostrou que o empilhamento de ar produziu resultados similares à 

compressão torácica e que quando as duas técnicas foram associadas, houve 

melhora na complacência pulmonar, aumentando o PFT e proporcionando 

manutenção de VA pérvias, com melhora inclusive das trocas gasosas (34). 

Carvalho e col. em 2009 relataram o caso de uma paciente de 29 anos, com 

diagnóstico de miopatia mitocondrial, submetida à técnica de incentivo à tosse 

(“huffing”) e à técnica de empilhamento de ar. Os autores evidenciaram que o 

empilhamento de ar e a respiração glossofaríngea proporcionaram adequada 

capacidade de insuflação pulmonar, e determinaram a redução da incidência de 

infecções respiratórias com relação ao número de infecções, que ocorreram antes 

do início desta técnica (21). 

Brito e col. avaliaram a eficiência da tosse utilizando técnicas de compressão 

torácica, empilhamento de ar e compressão torácica associada ao empilhamento de 

ar em 28 portadores de DMD, que faziam uso de ventilação mecânica não invasiva 

noturna e que tinham CVF reduzida, média de180l/min. As técnicas de compressão 



torácica e de empilhamento de ar foram eficientes para aumentar o PFT. No entanto, 

a combinação dessas técnicas teve um efeito aditivo significativo (41). 

Em 2011, com o objetivo de avaliar os efeitos das técnicas de empilhamento 

de ar e respiração glossofaríngea sobre o PFE e o PFT em adultos jovens, Cotiniki e 

Gardenghi selecionaram 30 indivíduos que não praticavam exercícios físicos 

regularmente e não possuíam doença respiratória grave prévia. Os indivíduos foram 

aleatorizados e divididos em dois grupos, para receber um dos procedimentos: 

técnicas de empilhamento de ar com AMBU ou respiração glossofaríngea. Ao final 

do estudo concluíram que as técnicas de empilhamento de ar e respiração 

glossofaríngea foram eficientes no aumento da capacidade expiratória e de tossir em 

indivíduos jovens e normais e que ambas apresentaram a mesma eficácia quando 

comparadas entre si (42). 

Em 2012, Choi e col. avaliaram a eficácia da técnica de empilhamento de ar 

em 74 doentes ou com disfunção glótica ou traqueostomizados e com fraqueza 

muscular inspiratória e expiratória. Após a mensuração da capacidade de insuflação 

pulmonar e PFT assistida, concluíram que a técnica de incentivo à tosse era eficaz 

para aumentar o PFT, substituindo a função da glote nestes doentes (43). 

Brito (2009), em um estudo que avaliou o empilhamento de ar em portadores 

de amiotrofia espinhal e distrofia muscular congênita com e sem escoliose, concluiu 

que após o uso das técnicas de empilhamento de ar, houve uma melhora 

significativa no PFT e PFE. Nos doentes sem escoliose, houve também um aumento 

significativo na CVF (41). 

Para avaliar a efetividade e a segurança da técnica de empilhamento de ar 

em portadores de distrofia muscular com e sem cardiopatia, Fernandes em 2014 

submeteu os dois grupos a essa técnica por um período de um ano. Ao final, 

concluiu que a técnica produzia aumento significativo nos valores da CVF, da 

capacidade inspiratória máxima (CIM) e do PFE. Quanto às alterações 

hemodinâmicas, advindas da mesma, observou que ocorria aumento da pressão 

arterial sistêmica (PAS) nos dois grupos, mais evidente nos cardiopatas, enquanto 

se sustentava a técnica de empilhamento, e o retorno aos valores iniciais ocorria 

logo após a expiração (44). Portanto, mesmo em cardiopatas a técnica foi segura. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MÉTODO 

 



3. MÉTODO 

 

 

Trata-se de um estudo transversal intervencionista do tipo experimental, 

realizado na enfermaria da Disciplina de Cirurgia Torácica, do Hospital Universitário 

São Paulo, no período de março de 2015 a setembro de 2016. A pesquisa teve inicio 

após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa em Humanos, CAAE 

42693015.0.0000.5505 e a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE) pelo participante ou seu responsável legal. 

 

3.1 Critérios de inclusão 

 

• Aceitar participar do estudo e assinar o TCLE; 

• Idade superior a 18 anos; 

• Qualquer gênero; 

• Procedimento intratorácico não cardíaco eletivo; 

• Estabilidade hemodinâmica; 

• Capacidade cognitiva para a realização dos procedimentos. 

 

3.2 Critérios de exclusão 

 

• Ventilação mecânica por tempo superior a 72 horas; 

• Necessidade de reinternação na unidade de terapia intensiva (UTI); 

• Nova intervenção cirúrgica antes do 3º PO; 

• Presença de náusea ou vômito no momento da coleta de dados, que 

inviabilizasse a realização da técnica e ou as medidas de PFE e PFT; 

• Presença de fratura de costela que inviabilizasse a realização da técnica e ou as 

medidas de PFE e PFT. 

 

 

 

3.3 Protocolo 

O estudo foi realizado segundo o diagrama de fluxo (Figura 1) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PImax=Pressão inspiratória máxima; PEmax=Pressão 
expiratória máxima; PFE=Pico de fluxo expiratório; 
PFT=Pico de fluxo de tosse. 
Figura 1.  Diagrama de fluxo do estudo. 
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• Pré-operatório 

Todos os participantes da pesquisa foram avaliados no pré-operatório e 

tiveram seus dados de história e de exame físico registrados em uma ficha de 

avaliação contendo, diagnóstico clínico, indicação cirúrgica, comorbidades, hábitos e 

uso de medicações. 

Com os dados antropométricos foi determinado o índice de massa corpórea 

(IMC), calculado pela relação peso em kg/altura em cm2. 

De acordo com o consumo de tabaco e do ponto de vista de pré-operatório 

os doentes foram categorizados em três grupos (45): 

1) Fumante: aquele que refere ter fumado no mínimo um cigarro por dia por 

mais de um ano e está em uso de cigarros no momento e ou parou de fumar há 

menos de quatro semanas. 

2) Ex-fumante: aquele que refere ter fumado no mínimo um ano/maço e que 

parou de fumar há mais de quatro semanas. 

3) Não fumante: aquele que negou o uso de cigarros por toda a vida. 

Os valores de volume expirado forçado no primeiro segundo (VEF1), CVF e 

VEF1/CVF foram coletados da espirometria realizada para a avaliação de 

operabilidade desses doentes. 

A seguir foram avaliados os sintomas de dispneia e dor utilizando escalas de 

uso corrente na prática clínica diária (13,46). 

As medidas de PImax e PEmax, PFE e PFT foram realizadas sempre pela 

investigadora principal. Antes e imediatamente após estas medidas foram 

submetidos ao exame físico, que se constituiu de inspeção da coloração da pele, 

hidratação, perfusão periférica, padrão e ritmo respiratório, expansibilidade e 

percussão torácica, ausculta pulmonar, medida de sinais vitais incluindo frequência 

respiratória (f), frequência cardíaca (FC), pressão arterial sistêmica (PA) e saturação 

de pulso de oxigênio (SpO2). 

Após o término das técnicas para obtenção das medidas acima, realizou-se 

a averiguação de oscilação e débito de drenos torácicos nos doentes que ainda 

portavam drenos e questionou-se a ocorrência de quaisquer sintomas como mal 

estar, tonturas, vertigens ou náuseas. 

 

• Intra-operatório 



Todos os doentes foram operados por cirurgiões torácicos de uma mesma 

equipe e os procedimentos operatórios foram realizados com anestesia geral. 

O tipo de procedimento operatório realizado, a duração dos tempos 

anestésico e cirúrgico, bem como as intercorrências intra-operatórias foram 

coletados da ficha de descrição cirúrgica de cada doente. 

 

• Pós-operatório 

Após a operação, os doentes foram encaminhados ou para a UTI da 

Disciplina de Pneumologia ou para a enfermaria da Disciplina de Cirurgia Torácica. 

Nas operações de menor porte foi prescrita analgesia intravenosa ou oral e 

nas operações de maior porte associou-se analgesia peridural por até três dias no 

pós-operatório. 

Os doentes internados na UTI tiveram acompanhamento fisioterapêutico 

sistematizado até a alta para a enfermaria. Conforme rotina fisioterapêutica proposta 

às enfermarias, somente receberam atendimento fisioterapêutico, os doentes que 

apresentavam complicações respiratórias pós-operatórias já instaladas. 

No 3º PO, os doentes foram novamente avaliados pela principal 

investigadora do estudo, estando na UTI ou na enfermaria, desde que não 

apresentassem nenhum critério de exclusão previamente relatado. 

Durante a avaliação foram coletados os sintomas de dispneia e dor, 

realizados exame físico torácico e medidas de FC, PA, f, SpO2 e mensuradas a 

PImax, PEmax, PFE e PFT. 

Em seguida, foi aplicada a técnica de empilhamento de ar e imediatamente, 

após essa intervenção, realizadas as medidas de FC, PA, f, SpO2, PImax, PEmax, 

PFE e PFT e realizado o exame físico torácico para avaliar expansibilidade torácica 

e mudanças na ausculta torácica. 

Verificou-se, também, a oscilação e débito de drenos torácicos nos doentes 

que ainda portavam drenos e questionou-se a ocorrência de quaisquer sintomas 

como mal estar, tonturas, vertigens ou náuseas. 

Os participantes do estudo receberam a técnica de auxilio a tosse, tratando-

se de intervenção única no período pós-operatório. Entretanto, logo após os 

procedimentos citados, os doentes foram reavaliados pelo pesquisador e, quando 

necessário, receberam intervenção terapêutica a fim de manter sua estabilidade 

clinica. 



Nos casos de indicação de conduta mais específica, não descrita 

anteriormente no protocolo, este doente foi devidamente identificado, para nos guiar 

em análises futuras dos resultados. 

 

3.4 Procedimentos 

 

3.4.1 Avaliação da dispneia 

 

O sintoma de dispneia foi avaliado pela escala modificada de Borg (46) 

(Quadro 2). Trata-se de uma escala numérica com valores de 0 a 10 que gradua a 

percepção de dispneia, sendo que: 0 corresponde a ausência do sintoma e 10 o 

nível máximo de desconforto respiratório referido. 

 

Quadro 2- Escala modificada de Borg 

0 Nenhuma dispneia 

0,5 Dispneia muito, muito leve 

1 Dispneia muito leve 

2 Dispneia leve 

3 Dispneia moderada 

4 Dispneia pouco intensa 

5 Dispneia intensa 

6  

7 Dispneia muito intensa 

8  

9 Dispneia muito, muito intensa. 

10 Dispneia máxima 

Fonte: Bruneto, 1989 (46). 

 

3.4.2 Avaliação da dor 

 

A dor foi graduada pela escala visual numérica (EVN – Figura 2), que 

consiste em uma régua dividida em onze partes iguais, numeradas sucessivamente 

de 0 a 10. O doente refere à equivalência entre a intensidade da sua dor e uma 

classificação numérica, sendo que 0 corresponde a ausência de dor e 10 a máxima 

dor que o doente já vivenciou (13). 

 



Fonte: American HeadacheSociety. Acessível em: www.americanheadachesociety.com. 

Figura 2. Escala visual numérica para avaliação de dor. 

 

3.4.3 Avaliação da força muscular respiratória 

 

A manovacuometria para a avaliação da força muscular respiratória foi 

realizada pelo mesmo examinador em todos os momentos. Foram mensurados os 

valores da PImax para os músculos inspiratórios e a PEmax para os músculos 

expiratórios, com um manovacuômetro aneroide previamente calibrado, graduado 

em cmH2O, com variação de ± 300 cmH2O. O manômetro foi equipado com um 

bocal adaptador contendo um orifício de aproximadamente 2 mm de diâmetro para 

evitar o aumento da pressão intra-oral causado pela contração dos músculos 

bucinadores, de acordo com as diretrizes da SBPT (47). 

Os doentes permaneceram sentados, com o tronco em ângulo de 90º em 

relação ao quadril e os pés no chão, usando um clipe nasal durante todas as 

técnicas. 

Para a determinação da PImax, os indivíduos foram orientados a realizar um 

esforço inspiratório máximo a partir do volume residual (VR); para a determinação da 

PEmax, os indivíduos foram orientados a realizar um esforço expiratório máximo a 

partir da capacidade pulmonar total (CPT). Todos os participantes realizaram ao 

menos três técnicas reprodutíveis, cada uma delas mantida por ao menos um 

segundo, até que três esforços tecnicamente adequados fossem realizados. Para a 

análise dos dados, o valor mais alto foi registrado, contanto que não excedesse em 

10% o segundo valor mais alto. Caso contrário, aumentar-se-iam os número de 

repetições das técnicas. Os valores para PImax e PEmax medidos no presente 

estudo foram comparados com aqueles previstos pelas equações propostas por 

Neder e col.(48): 

 Homens Mulheres 

PImax y = -0,80 × idade + 155,3 y = -0,49 × idade + 110,4 

PEmax y = -0,81 × idade + 165,3 y = -0,61 × idade + 115,6 

 

http://www.americanheadachesociety.com/


3.4.4 Avaliação do pico de fluxo expiratório e pico de fluxo de tosse 

 

Para as medidas do PFE e do PFT utilizou-se um medidor de pico de fluxo 

expiratório (figura 3) graduado de 100 a 900 l/min, equipado com bocal adaptador.  

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal 

Medidor de pico de fluxo expiratório e bocal  

Figura 3 – Medidor de pico de fluxo expiratório  

 

 

Os participantes permaneceram sentados, com o tronco em ângulo de 90º 

em relação ao quadril, os pés no chão e com um clipe nasal durante todas as 

técnicas. Dependendo da medida a ser obtida, solicitou-se que o doente expirasse 

ou tossisse com esforço máximo, após inspiração profunda. Foram registrados os 

maiores valores obtidos de três repetições e depois de comparados aos previstos 

para a população brasileira saudável (49-51), foram expressos em porcentagem do 

previsto. 

 

 

3.5 Técnica de empilhamento de ar  

 

 



3.5.1- Equipamento utilizado 

 

Para a realização da técnica de empilhamento de ar foi utilizada uma bolsa 

de ventilação manual, acoplada a uma válvula unidirecional e máscara oro nasal. 

As figuras 4 e 5 demonstram os equipamentos necessários à execução da 

técnica: máscara, válvula unidirecional e bolsa de ventilação manual. 

 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

  Máscara, válvula unidirecional e bolsa de ventilação manual. 

  Figura 4- Equipamentos. 

 

 

 

  Fonte: Acervo pessoal 

  Bolsa de ventilação com máscara e válvula unidirecional 

  Figura 5– Equipamento montado 



3.5.2 Aplicação da técnica de empilhamento de ar  

 

A técnica de empilhamento de ar foi realizada com o doente sentado, com a 

cabeça apoiada numa superfície lisa para que não ocorresse hiperextensão do 

pescoço. A máscara da bolsa de ventilação manual foi acoplada ao rosto do doente 

e pressionada de baixo para cima para evitar o vazamento aéreo. A válvula 

unidirecional da bolsa de ventilação foi mantida fechada. A cada compressão da 

bolsa de ventilação, o paciente realizou voluntariamente, uma inspiração profunda, 

aprisionando o ar inspirado. Então, uma segunda compressão da bolsa de 

ventilação manual foi realizada concomitantemente a uma nova inspiração. Ao final 

de três insuflações, sem expirar nos intervalos, completou-se a técnica de 

empilhamento de ar (52), conforme demonstrado na figura 6. 

 

 

    Fonte: Acervo pessoal 

    Figura 6- Aplicação da técnica de empilhamento de ar  

 

 

 

Ao final da técnica, solicitou-se uma expiração forçada e o PFE foi 

mensurado. Em seguida a técnica de empilhamento de ar foi repetida para a 

mensuração do PFT. Seguiu-se a avaliação dos sintomas de dispneia e dor, sinais 

vitais e exame físico torácico. 



3.5.3 Segurança da técnica de empilhamento de ar 

 

A segurança da técnica foi avaliada com a coleta de dados sobre sintomas 

de dispneia (Escala de Borg) e dor (EVN), pela avaliação do estado geral do doente 

(coloração da pele) e da coleta de medidas hemodinâmicas e respiratórias. Para 

tanto, as seguintes variáveis foram mensuradas antes, imediatamente e após 5 

minutos da aplicação da técnica de empilhamento de ar: FC, PA, f, SpO2, 

expansibilidade torácica e ausculta pulmonar. Finalizada a técnica, foi observada, 

também, a oscilação de drenos e verificado o débito do líquido pleural. 

Os critérios para a suspensão imediata da intervenção foram o 

desenvolvimento de dor intolerável, náusea e ou vômito, redução da SpO2 que não 

respondesse ao aumento da oferta de oxigênio inspirado (53). 

 

Qualquer sintoma novo referido pelo doente durante a intervenção foi 

anotado como um evento adverso. 

 

3.6 Cálculo amostral 

 

Para o cálculo amostral considerou-se o estudo de Brito e col (41) que 

avaliaram o PFE, PFT e a CVF em doentes com distrofia muscular ou amiotrofia 

espinhal submetidos a técnica de empilhamento de ar. Foi encontrada uma diferença 

mínima de 4% e máxima de 47% entre médias do PFE e PFT pé e pós-técnicas. 

Considerando-se poder amostral de 90%, erro alfa de 5%, chegou-se em um 

número mínimo de 17 doentes.  

Utilizando-se estas variáveis aplicou-se a fórmula de Santos (54): 

 

Onde: 

n - amostra calculada; 

N – população; 

Z - variável normal padronizada associada ao nível de confiança; 

p - verdadeira probabilidade do evento; 

e - erro amostral. 

 



3.7 Análise estatística 

 

As variáveis categóricas foram resumidas em frequências absolutas e 

relativas (porcentagens). As informações referentes às variáveis numéricas foram 

expressas em médias e desvios-padrão. Todas as variáveis contínuas foram 

testadas quanto à distribuição pela relação entre skewness e kurtose com seus 

respectivos erros padrão, avaliação do histograma e o teste de Shapiro-Wilk. 

As variáveis PFE e PFT foram convertidas e analisadas com os valores 

expressos em percentual do valor pré-operatório, considerando como 100% o valor 

basal do pré-operatório.  

Para análise dos resultados foi utilizado o Teste t de Student, para comparar 

duas amostras de distribuição normal de um mesmo doente, tomando-se como 

referência a média. 

Foi considerado o valor de 5% para rejeição da hipótese de nulidade. 

Os dados foram tabulados no programa Microsoft® Excel 2007. O 

instrumento utilizado para a realização dos cálculos estatísticos foi o programa 

“Statistical Package for the Social Sciences for Windows” (SPSS 18 for windows). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  RESULTADOS  

 



4. RESULTADOS  

 

 

Foram recrutados inicialmente 34 doentes, dos quais 30 foram incluídos e 

quatro, preencheram os critérios de exclusão, conforme demonstrado no fluxograma 

abaixo (Figura 6). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Legenda: VM= ventilação mecânica; PO=pós-operatório. 

Figura 7- Fluxograma dos participantes. 

 

 

A tabela 1 apresenta as características pré-operatórias da amostra. 

Dos 30 doentes incluídos, nove (30%) eram do sexo feminino e 21 (70%) do 

sexo masculino, com idade média de 54,1 + 11,8 anos. A maioria deles eram 

eutróficos, apresentavam comorbidades, eram fumantes ou ex-fumantes com a 

média de consumo tabágico de 36 + 14 anos/maço. 

Uma ou mais doença clínica estava presente em 96% da amostra. 

A seguir, a tabela 2 demonstra os valores absolutos e relativos dos tipos de 

operações intratorácicas não cardíacas eletivas realizadas nos doentes incluídos. 

Avaliados para elegibilidade  
N = 34 

 

Excluídos N = 4 
Permanência em VM (2) 

Náusea e vômito (2) 
Nova abordagem operatória (1) 

 

 
 

 

 

 

INCLUSÃO  

N= 30 

 

 



Tabela 1 – Caracterização dos 30 doentes submetidos à técnica de empilhamento de ar no pós-
operatório de operações intra-torácicas não cardíacas eletivas 
 

Legenda: DP= desvio padrão; IMC = índice de massa corpórea; HAS = hipertensão arterial sistêmica; 
ICC =insuficiência cardíaca congestiva; DPOC = doença pulmonar obstrutiva crônica; PAS = pressão 
arterial sistólica; PAD= pressão arterial diastólica; FC= frequência cardíaca; f= frequência respiratória; 
SpO2= saturação periférica de oxigênio; EVN= Escala visual numérica; VEF1 = volume expiratório 
forçado no primeiro segundo; CVF = capacidade vital forçada; FEF=fluxo expiratório forçado. 

Variável   

GÊNERO N % 

Masculino  21 70 

Feminino 09 30 

DADOS ANTROPOMÉTRICOS  MÉDIA  DP 

Idade  54,1 11,8 

Peso (kg)  63,8 8,3 

Altura (cm) 167,5 7,2 

IMC (Kg/m2)  22,6 2,6 

 
TABAGISMO 

CONSUMO (ANOS/MAÇO) 

                                    N (%)---------------------% MÉDIA  DP 

Nunca fumou               06-------------------------20   

Ex-tabagista                20-------------------------67 39,0 13,0 

Tabagista atual           04-------------------------13 22,1 11,5 

COMORBIDADES N % 

HAS 29 96,0 

DPOC 14 47,0 

ICC  

DPOC e ICC 

11 

11 

36,0 

47,0 

DIABETES 10 33,0 

HIPOTIREOIDISMO  02  6,6 

SINTOMAS   

Dispneia (Borg) 1,6 0,8 

Dor (EVN) 0,1 0,3 

SINAIS VITAIS   

PAS (mmHg) 122,5 11,0 

PAD mmHg) 76,5 10,0 

FC (bpm) 85,6 12,2 

f (rpm) 14,5  4,0 

SpO2 (%) 93,5  2,9 

MEDIDAS FUNCIONAIS MÉDIA DP 

VEF1 (%) 63,7 8,0 

CVF (%) 66,1 8,4 

VEF1/CVF (%) 64,5 8,8 

FEF (%) 74,6 12,3 

PImax ( % prev) 96,6 6,6 

PEmax (% prev) 94,0 6,7 

PFE (% prev) 75,0 13,0 

PFT (% prev) 74,0 13,0 



Tabela 2 – Distribuição dos procedimentos operatórios realizados em 30 doentes submetidos à 
técnica de empilhamento de ar no pós-operatório de operações intra-torácicas não cardíacas 
eletivas. 
 

PROCEDIMENTO  N % 

Lobectomia 09 30,0 

Bilobectomia 08 26,7 

Pneumonectomia 03 10,0 

Sem ressecção 08 26,7 

Pleurostomia 02  6,6 

 

 

A média de tempo cirúrgico e anestésico foram, respectivamente, 146,3+ 

19,1 minutos e 173,0+ 20,0. Treze (43,3%) doentes apresentavam dreno torácico no 

momento da realização da técnica de empilhamento de ar. 

Quanto aos medicamentos para dor, na data da aplicação da técnica, os 30 

doentes (100%) estavam recebendo analgésicos e anti-inflamatórios não esteroidais. 

A tabela 3 demonstra as médias percentuais e desvio padrão das medidas 

da força muscular respiratória (PImax e PEmax) pé e pós-operatórias. Observa-se 

que houve redução significativa na PImax e PEmax no pós-operatório. 

 

 

Tabela 3 – Comparação entre as médias e desvio padrão, expressos em percentuais do 
previsto, de medidas de força muscular respiratória (PImax e PEmax) pé e pós-operatórias, em 
cmH2O, de 30 doentes submetidos à técnica de empilhamento de ar, no pós-operatório de 
operações intra-torácicas não cardíacas eletivas. 
 

 PRÉ-OPERATÓRIO 3º. PO  

VARIÁVEL  (%) DP (%) DP p 

PImax (%) 96,6 6,6 54,3 7,7 0,003 

PEmax (%) 94,0 6,7 55,0 5,4 0,003 

Legenda: PImax= Pressão Inspiratória Máxima; PEmax=Pressão Expiratória Máxima. 

 

 

A Tabela 4 apresenta as médias e DP dos valores de PFE e PFT obtidos 

no3º PO antes e após a aplicação da técnica de empilhamento de ar. Observa-se 

um aumento estatisticamente significante nos valores obtidos após a aplicação da 

técnica. 



Tabela 04 – Percentual das médias e desvios padrão das medidas de PFE e PFT, de 30 doentes 
submetidos à técnica de empilhamento de ar no pós-operatório de operações intratorácicas 
não cardíacas eletivas, obtidas no pré-operatório e no 3º PO antes e imediatamente após a 
técnica de empilhamento de ar. 

 
 

 

 

VARIÁVE

L 

 

 

PRÉ OPERATÓRIO 

(% do previsto) 

 

3º. PO 

PRÉ TECNICA  

(% do previsto) 

3º. PO 

IMEDIATAMENTE 

APÓS TÉCNICA 

(%do previsto) 

 

 

 

p 

 Média DP Média DP Média DP  

PFE 75 13 46 11 103 11 0,018 

PFT 74 13 45 10 101 4,2 0,012 

Legenda: PFE= pico de fluxo expiratório; PFT= pico de fluxo de tosse. 
p refere-se a comparação entre 3º PO pé técnica X 3º PO imediatamente após técnica 
 

A figura 8 demonstra as médias do percentual do previsto do PFE e do PFT 

dos doentes, mensurados em três momentos: avaliação pré-operatória, 3º PO 

previamente à realização da técnica de empilhamento de ar e imediatamente após. 

Verifica-se a recuperação de ambos os valores após a aplicação da técnica. 

 

 

 

 

 
 
Figura 08 – Médias dos picos de fluxo expiratório e de tosse, expressas em percentuais do 
previsto, de 30 doentes submetidos à técnica de empilhamento de ar no pós-operatório de 
operações intratorácicas não cardíacas eletivas, mensurados no pré-operatório e no 3º PO 
antes e imediatamente após a técnica. 
*p<0,05 
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A figura 9 demonstra em médias e desvios padrão a evolução da intensidade 

da dispneia em repouso e da dor referida, medidas pelas escalas de Borg e escala 

visual numérica (EVN), respectivamente antes, imediatamente e após 5 minutos da 

aplicação técnica de empilhamento de ar no 3º. PO. Houve aumento não significante 

da dispnéia e da dor imediatamente e 5 minutos após a aplicação da técnica. 

 
Figura 9- Comparação entre as médias e desvio padrão dos escores obtidos da escala de 
dispneia de Borg no 3º PO antes, imediatamente após e aos 5 minutos da aplicação da técnica 
de empilhamento de ar. 
Legenda: EVN=Escala visual numérica 

 

 

As variações das médias das medidas de PA, FC, f, e SpO2, bem como seus 

respectivos desvios padrão, estão demonstrados na tabela 5. 

 
Tabela 5 – Comparação das médias e DP dos sinais vitais antes, imediatamente após e 5 
minutos depois da aplicação da técnica de empilhamento de ar em 30 doentes submetidos à 
operações intra-torácicas não cardíacas eletivas. 
 

VARIÁVEL  PRÉ-TÉCNICA IMEDIATAMENTE  
APÓS TÉCNICA  

5’ APÓS TÉCNICA   

  
MÉDIA 

 
DP 

 
MÉDIA 

 
DP 

 
MÉDIA 

 
DP 

 
p 
 

PAS 122,6 11,6 137,0 11,7 129,0 10,0 0,45 

PAD 76,0 8,8 79,3 7,8 78,2 9,0 0,98 

FC 85,0 9,2 118,0 10,0 100,0 6,4 0,03 

f 15,0 10,0 28,0 3,4 22,5 3,4 0,02 

SpO2 93,6 3,0 82,2 3,6 92,4 2,6 0,38 

Legenda: PAS= pressão arterial sistólica; PAD= pressão arterial diastólica; FC= frequência cardíaca; 
f= frequência respiratória; SpO2= saturação periférica de oxigênio. 
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Observou-se cianose em sete (23,3%) doentes durante a aplicação da técnica 

que regrediu até o quinto minuto após a intervenção. 

Não houve alterações na expansibilidade torácica dos doentes antes, 

imediatamente após e 5 minutos depois da aplicação da técnica de empilhamento de 

ar, assim como não houve redução do murmúrio vesicular à ausculta pulmonar. Em 

seis doentes (20%) o murmúrio se tornou mais audível após a expectoração. 

Dez doentes (30%) apresentavam drenagem torácica e em todos houve 

aumento na oscilação do dreno durante a técnica, sendo que tal oscilação retornou 

ao estado inicial 5 minutos após. Houve aumento médio de 10 mililitros de líquido 

pleural no débito do frasco coletor do dreno após 5 minutos. 

Três doentes (10%) referiram vertigens ou tonturas durante a aplicação da 

técnica, entretanto, referiram ser tolerável, não havendo a necessidade de 

interromper a intervenção. Um doente (3,3%) sentiu náuseas durante a aplicação da 

técnica, levando a sua interrupção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  DISCUSSÃO 

 



5. DISCUSSÃO 

 

 

A técnica de empilhamento de ar evidenciou bons resultados na assistência 

à tosse quando aplicada em doentes submetidos a operações torácicas não 

cardíacas, apresentando significativo incremento de 224% nos valores de PFE e 

PFT imediatamente após a sua aplicação. O PFE aumentou de 46% para 103% do 

previsto, valor muito semelhante ao encontrado no PFT que aumentou de 45% para 

101% do previsto. 

A orientação de técnicas visando potencializar a tosse espontânea eficaz é 

descrita na literatura como parte importante do manejo fisioterapêutico destes 

doentes (55). 

Entretanto, não foram encontrados estudos com bons níveis de evidência 

avaliando o efeito de tais técnicas no pós-operatório de operações gerais, assim 

como não se encontraram estudos com aplicação da técnica de empilhamento de ar 

para estimular a tosse em doentes submetidos a operações torácicas não cardíacas. 

Tal técnica tem sido estudada, com bons níveis de evidências, em 

portadores de neuropatias e miopatias, o que torna nossos achados originais e muito 

promissores. 

A modernização dos procedimentos utilizados em operações torácicas não 

cardíacas, envolvendo incisões menores, menor manipulação intracavitária, menor 

tempo operatório, melhor analgesia e mobilização precoce dos doentes, não impediu 

a queda nos volumes e capacidades pulmonares, bem como alterações na 

biomecânica respiratória que potencializam os prejuízos na depuração muco-ciliar e 

induzem a retenção de secreções traqueobrônquicas (56). 

Basse (57), em estudo que avaliou a função pulmonar pós-operatória de 60 

indivíduos submetidos a cirurgia torácica e abdominal alta, verificou que o PFT 

sofreu uma diminuição de cerca de 40% em relação aos valores do pré-operatório. 

Schwenk e col (58) para avaliar a função respiratória após ressecção por toracotomia 

usaram o PFE e observaram diminuição significativa de 49% a 76% do valor pré-

operatório. Martins e col (59) estudaram 18 doentes oncológicos submetidos a cirurgia 

torácica, e verificaram importante redução na força muscular respiratória pós-

operatória, PImax e PEmax, com impacto tanto no PFE como no PFT. Em todos os 

estudos mencionados encontrou-se relação direta entre a redução da tosse e o 



surgimento de complicações respiratórias como pneumonias e atelectasias. Tais 

estudos corroboram os nossos achados, que também revelou prejuízos nos 

mecanismos biomecânicos que compõe a tosse, avaliados no terceiro dia de pós-

operatório. 

A média da PImax reduziu de 96,6% do previsto no pré-operatório para 

54,3% do previsto no 3º. PO, o que significa que houve um decréscimo de 43,7% em 

relação ao valor basal pré-operatório que passou a ser considerado 100%. No caso 

da PEmax verificou-se uma redução de 94% para 55% do previsto, o que significa 

um decréscimo de 41,5% em relação ao valor pré-operatório. A consequência 

imediata desta queda foi observar redução na média do PFE de 75% para 46% do 

previsto e do PFT de 74% para 45% do previsto no 3º. PO, comprovando que os 

doentes realmente apresentaram prejuízo importante nos mecanismos e na função 

da tosse. 

Considerando-se que as medidas foram realizadas no 3º. PO pode-se inferir 

que essa redução foi ainda mais acentuada no 1º. PO, e que os doentes poderiam 

se beneficiar ainda mais se a técnica fosse aplicada a partir do pós operatório 

imediato. 

Estudos prévios (45-48) constataram valores significativamente menores da 

Plmax e PEmax, em relação aos valores pré-operatórios, em doentes submetidos a 

procedimentos torácicos e apesar desses valores aumentarem paulatinamente no 

decorrer dos dias, podem demorar até oito semanas para retornarem aos seus 

valores pré-operatórios. 

A espirometria não foi realizada no período pós-operatório, de modo que não 

foi possível averiguar decréscimo nos valores espirométricos. Entretanto, uma vez 

que as forças musculares inspiratória e expiratória sofreram importante redução no 

3º PO pode-se supor que houve queda dos volumes e capacidades pulmonares. 

Tais reduções causam impactos negativos nos valores de VRE, CV e 

ventilação voluntária máxima, que ocorrem devido às citadas alterações nas 

propriedades mecânicas do pulmão e da parede torácica, e à diminuição da 

complacência pulmonar. Além disso, a diminuição do volume expiratório forçado, 

redução do fluxo aéreo e prejuízo no padrão respiratório, comprometem a ventilação 

alveolar e os mecanismos de tosse (23). 

Existem dois mecanismos de limpeza das vias aéreas: a tosse e o 

mecanismo mucociliar. A tosse ocorre quando há algum fator irritativo nas vias 



aéreas, produção excessiva de secreções, diminuição da atividade mucociliar ou 

inalação de corpo estranho (38). Fisiologicamente, a tosse é um processo de três 

etapas que inclui uma fase inspiratória inicial, seguida por uma fase de compressão 

e uma fase expulsiva final. Em doentes submetidos à operações torácicas, não só os 

músculos inspiratórios estão muito fracos para propiciar uma inspiração profunda, 

mas também os músculos expiratórios podem não gerar força suficiente contra a 

glote fechada para criar um fluxo de ar que seja funcional (40). 

A literatura descreve vantagens na utilização da técnica de empilhamento de 

ar, como sua capacidade de reexpandir áreas de colapso pulmonar, melhorar a 

oxigenação e aumentar a complacência pulmonar (41, 44, 60). A técnica permite o 

acúmulo de volume de ar suficiente dentro dos pulmões para gerar um pico de fluxo 

de tosse aceitável (21) e segundo Brito e col (41), essa capacidade máxima de 

insuflação é um indicador indireto da complacência pulmonar. 

O PFE e PFT correlacionam-se diretamente com valores de volumes e 

capacidades pulmonares, normalmente reduzidos nos doentes submetidos a 

operações torácicas. É importante que estes doentes sejam capazes de aumentar 

os volumes pulmonares quando há necessidade de tossir. Sabe-se, também, que 

enquanto o volume corrente é de aproximadamente 500 ml, o volume capaz de 

gerar uma tosse eficaz é de 2,3 + 0,5 L (61-62). 

Os valores de PFE e PFT após a aplicação da técnica de empilhamento de 

ar com bolsa de insuflação manual sugerem que as técnicas de insuflação pulmonar 

podem incrementar e manter a complacência estática e dinâmica pulmonar, 

permitindo gerar fluxos suficientes para a eliminação da secreção traqueobrônquica 

e a consequente limpeza das vias aéreas, partindo de volumes elevados 

armazenados no pulmão pela sequência de insuflações associadas à inspirações 

profundas ao longo da técnica. 

Embora o objetivo principal deste estudo fosse evidenciar a efetividade da 

técnica, o que foi plenamente conseguido, desde o início do delineamento do projeto 

sabia-se que seria necessário analisar, também, sua viabilidade e segurança. 

A viabilidade ficou clara à medida que a implementação da técnica requereu 

poucos recursos materiais e financeiros, além de vislumbrar-se que poderia ser 

realizada por qualquer integrante da equipe de fisioterapeutas após um curto 

treinamento. 



A segurança foi avaliada considerando a ocorrência de sintomas adversos e 

a mensuração de sinais vitais, mas não havia nos trabalhos que utilizaram essa 

técnica referência a efeitos sintomáticos que pudessem ser deletérios ou não ao 

paciente, mesmo nos estudos com portadores de neuromiopatias (42-44). Não se 

sabia, também, em qual fase da técnica os sintomas adversos seriam mais 

frequentes, quais cuidados deveriam ser tomados e se haveria alguma associação 

da sua ocorrência com a gravidade do quadro clínico do doente. 

Uma vez que a sensação de falta de ar ou dispneia, é um sintoma recorrente 

na aplicação das técnicas de estímulo a tosse e pode ser limitante tanto do ponto de 

vista funcional quanto psicológico, resolveu-se avaliar a dispneia pela escala 

modificada de Borg. Houve um aumento de 2,47 + 1,7 pontos ou 48% em relação à 

pontuação obtida antes da aplicação da técnica, passando de 2,43 +0,7 para 5,0 

+0,9 pontos imediatamente após a intervenção. Entretanto, o escore decresceu para 

3,2 +0,84 passados 5 minutos respectivamente após o procedimento. Além disso, de 

acordo com os doentes a falta de ar foi tolerável e de rápida duração. 

Os estudos (63-64) que avaliaram as intervenções pós-operatórias para 

favorecer a tosse, consideram a dor um fator limitante tanto ao reflexo fisiológico 

espontâneo quanto para a realização de condutas ao seu estimulo. Neste estudo 

observou-se um pequeno aumento, não significante, de 0,07 pontos na escala visual 

numérica para avaliar dor. Os valores observados após 5minutos foram inferiores 

aos iniciais. Esta ocorrência provavelmente deveu-se ao fato de todos os doentes 

estarem recebendo analgesia regular. 

Com estes resultados podemos concluir que dispneia e dor não 

atrapalharam a realização da técnica e tão pouco se constituíram em eventos 

adversos merecedores de destaque. 

Observou-se ainda a ocorrência de vertigens, náuseas, tonturas, cianose, 

alterações relevantes na ausculta pulmonar e na expansibilidade torácica em 6%dos 

doentes, parcela não significativa da amostra. Entretanto, sem relevância estatística 

e com melhora e retorno aos parâmetros clínicos iniciais nos primeiros 5 minutos 

após intervenção. 

A interação cardiopulmonar e os efeitos da pressão positiva na 

hemodinâmica são bem conhecidos (65), motivo pelo qual foram avaliadas as 

medidas da pressão arterial sistólica e diastólica e da frequência cardíaca antes e 

após a aplicação da técnica de empilhamento de ar. Não houve variação significativa 



na pressão arterial sistêmica, apesar do incremento de 15 mmHg na PAS e 0,4 

mmHg na PAD imediatamente após aplicação da técnica. Essas medidas 

retornaram aos valores iniciais pé-intervenção 5 minutos após. 

A frequência cardíaca sofreu um incremento de 32 batimentos por minuto ou 

38% em relação à medida pé-técnica, valor estatisticamente significante, mas 

clinicamente irrelevante até porque esta variável decresceu rapidamente e não 

causou nenhum sintoma para os doentes. 

Houve acréscimo, também, significante de 15 rpm (92%) na frequência 

respiratória, sem relevância clínica e com rápido retorno a normalidade. 

Os aumentos das frequências cardíaca e respiratória poderiam estar mais 

relacionados ao ato de tossir do que a aplicação da técnica propriamente dita, uma 

vez que na clínica diária qualquer técnica de estímulo à tosse determina este tipo de 

resposta.  

Não houve relevância estatística na queda de SpO2, que foi de 

aproximadamente 12%, mas clinicamente podemos associar a cianose de 12 

doentes aos valores médios de 82% de SpO2 observados imediatamente após a 

técnica. O retorno aos valores pé-intervenção (93%) ocorreu 5 minutos após a 

técnica. Nenhum desses doentes referiu qualquer sintoma. 

Podemos considerar as adaptações do sistema nervoso autônomo e as 

respostas cardiovasculares às alterações supracitadas. As respostas mediadas pela 

adrenalina decorrente da dor e medo durante a técnica são pouco descritas na 

literatura quando associamos empilhamento de ar e doentes operados do tórax. Já 

os efeitos da pressão positiva contínua sobre o desempenho cardíaco podem ser 

traduzidos como redução da pré-carrega, por meio da redução do retorno venoso, e 

de redução da pós-carga por meio de redução da pressão transmural do ventrículo 

esquerdo (4-5). 

Entretanto, por serem alterações de curta duração, toleradas facilmente 

pelos doentes e sem repercussão clínica maior pode-se concluir que a técnica de 

empilhamento de ar é viável, tanto no que diz respeito à segurança da sua 

aplicação, quanto na aceitação e adesão por parte dos doentes. 

As manobras e técnicas para a desobstrução das vias aéreas são 

amplamente utilizadas no dia-a-dia do profissional fisioterapeuta, entretanto são 

raros os estudos científicos determinantes da sua efetividade. Este estudo 

demonstrou que a técnica de empilhamento de ar requer pequeno treinamento por 



parte do profissional, utiliza recursos simples e de fácil acesso e após orientação 

dada ao doente é de fácil aplicação, determinando resultados imediatos. Deste 

modo esta prática poderia ser incluída diariamente em protocolos ou condutas 

dispensadas aos doentes que requerem auxilio a depuração traqueobrônquica. 

Dos 34 doentes elegíveis para o estudo, quatro foram excluídos. Entretanto, 

com o conhecimento atual da efetividade da técnica de empilhamento, seria 

prudente recomendar que a permanência em ventilação mecânica e nova 

abordagem operatória não devam ser consideradas mais critérios de exclusão. A 

aplicação da técnica poderá ser efetuada em tempo oportuno para esses doentes. 

A amostra desse estudo representa muito bem a população de doentes 

submetidos a tratamento cirúrgico do tórax na nossa instituição. São adultos, 

eutróficos, a maioria tem doenças clínicas associadas e são tabagistas ativos ou ex-

tabagistas. Por tratar-se de operações eletivas, os doentes eram encaminhados no 

seu melhor estado clínico-funcional, refletido pelos sinais vitais pré-operatórios 

normais e pouca alteração dos valores funcionais respiratórios, entretanto,  

nenhuma dessas características poderia influenciar os resultados obtidos com a 

técnica aplicada. 

O encontro de dispneia e de dor no pré-operatório decorre do fato de serem 

respectivamente portadores de pneumopatias o eou cardiopatias (47%; 36%) ou de 

doenças malignas torácicas. 

A maior proporção dos doentes foi submetida a algum grau de ressecção 

pulmonar, mais precisamente 66,7% da amostra. Poder-se-ia questionar se os 

33,3%sem ressecção teriam apresentado menor queda dos parâmetros funcionais 

no pós-operatório e consequentemente alterado a resposta obtida. Provavelmente 

não, pois, sabe-se que mesmo sem ressecção pulmonar, há decréscimo em torno 

de 50% dos volumes e capacidades pulmonares nos primeiros dias de pós-

operatório (66-71). Além disso, o doente foi seu próprio controle. 

Apesar dos resultados promissores, consideraram-se as seguintes 

limitações para este estudo:  

• os resultados obtidos têm validade interna para a realidade brasileira, onde o 

nível intelectual e socioeconômico dos país e dos doentes é distinto daqueles 

de países desenvolvidos; 

• nos doentes pós cirúrgicos a realização da técnica requer sempre a presença 

física do fisioterapeuta; 



• doentes com alterações hemodinâmicas, por não terem sido ainda estudados 

não deveriam receber a intervenção. 

 

Considerou-se também que a técnica deverá ser mais estudada quanto ao 

tempo de duração dos seus efeitos, porque isso determinará o intervalo entre suas  

aplicações. Além disso, a avaliação da técnica com a utilização de imagens 

dinâmicas, durante a insuflação, permitirá vislumbrar melhor as áreas pulmonares 

ventiladas. 

Finalmente, delinear estudos que visem medidas de desfecho mais 

importantes para a evolução pós-operatória dos doentes como a incidência de CPP, 

mortalidade e tempo de internação hospitalar, acabarão por consolidar os efeitos 

benéficos da intervenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.CONCLUSÃO 

 



6. CONCLUSÃO  

  

 

 A técnica de empilhamento de ar é eficiente como técnica de estímulo à 

tosse de doentes submetidos à operação torácica não cardíaca, com aumento 

significativo dos valores de PFE e PFT após sua aplicação. 

 A técnica foi considerada segura devido à baixa ocorrência de eventos 

adversos. As oscilações de sinais vitais e alguns sintomas ocorreram imediatamente 

após a técnica e retornaram imediatamente aos valores de normalidade ou pré-

técnica após 5 minutos da sua aplicação, com exceção da frequência cardíaca e 

frequência respiratória. Entretanto estes achados não tiveram relevância clinica. 
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8. ANEXOS  

 



ANEXO 01 

Termo de consentimento livre e esclarecido  

 

MANOBRA DE EMPILHAMENTO DE AR EM PACIENTES SUBMETIDOS A CIRURGIA 

TORÁCICA  

O(a) senhor(a) está sendo convidado(a) para participar voluntariamente do estudo 

acima mencionado. 

A operação é uma opção de tratamento para muitas doenças do tórax, porém, este 

procedimento pode levar a ocorrência de complicações pós-operatórias. 

Sabe-se, que embora haja possibilidade de outras complicações, as do trato respiratório 

são as mais frequentes.  

O fisioterapeuta pode intervir na profilaxia e no tratamento das complicações 

pulmonares pós-operatórias e atuar nos períodos pré e pós-operatórios. 

Com este estudo, pretendemos comparar os efeitos de duas técnicas de assistência 

à tosse: compressão torácica convencional e compressão torácica associada à técnica de 

empilhamento de ar, sobre o pico de fluxo expiratório e pico de fluxo de tosse,  no pós 

operatório de doentes operados do tórax.  

A pesquisa seguirá as seguintes etapas: 

Antes da operação será feita a coleta de dados gerais do participante. A seguir serão 

avaliados os sintomas de cansaço ( falta de ar) e dor, através de instrumentos descritos a 

seguir. Também serão obtidas as seguintes medidas: pressão inspiratória máxima (PImax), 

que mede a força dos músculos inspiratórios, pressão expiratória máxima (PEmax) mede a 

força dos músculos expiratórios, pico de fluxo expiratório (PFE) que mede a velocidade do 

ar que sai dos pulmões em uma expiração forçada, pico de fluxo de tosse (PFT), que se 

trata da medida da maior força de tosse que o individuo e capaz de obter.  

No 3º dia após a operação, os doentes serão novamente avaliados e em seguida 

serão  divididos em dois grupos: grupo que recebera a compressão torácica convencional 

(GTC) para o estimulo a tosse e grupo que recebera  compressão torácica associada à 

técnica de empilhamento de ar (GEA).  

 A divisão dos grupos acontecerá de maneira aleatória por sorteio (randomizada), de 

maneira que nem o participante, nem o pesquisador, saberá previamente a qual grupo o Sr. 

(a)  irá pertencer. Independente do grupo a que pertencer, todos os voluntários da pesquisa 

receberão no pós-operatório, uma das manobras de estímulo a tosse (Tosse com contenção 

torácica ou tosse com compressão torácica associada a técnica de empilhamento de ar). 



Logo após a coleta de dados, os doentes serão avaliados pelo pesquisador e, se 

necessário, receberá intervenção terapêutica a fim de manter sua estabilidade respiratória.    

A seguir, uma breve descrição dos procedimentos e instrumentos que serão 

utilizados, conforme citados anteriormente para a avaliação: 

a) Avaliação da dispneia (cansaço ou sensação de falta de ar) 

O sintoma de cansaço ou falta de ar será avaliado pela escala modificada de BORG 

(Quadro 01). Trata-se de uma escala numérica com valores de 0 a 10 que gradua a 

percepção de dispneia, sendo 0 ausência do sintoma e 10 o nível máximo de desconforto 

respiratório referido. 

 
Quadro 1- Escala Modificada de Borg  

 

0 Nenhuma 
0,5 Muito, muito leve 
1 Muito leve 
2 Leve 
3 Moderada 
4 Pouco intensa 
5 Intensa 
6  
7 Muito intensa 
8  
9 Muito, muito intensa 

10 Máxima 

 

b)  Avaliação da dor 

A dor será graduada pela escala visual numérica (EVN – Figura 01), que consiste em 

uma régua dividida em onze partes iguais, numeradas sucessivamente de 0 a 10. O doente 

refere à equivalência entre a intensidade da sua dor e uma classificação numérica, sendo 

que 0 corresponde a ausência de dor e 10 a máxima dor que o senhor (a)  já vivenciou. 

 

 

Figura 2 – Escala visual numérica para avaliação de dor. 

Fonte: American Headache Society. Acessível em: www.americanheadachesociety.com  

 

c) Avaliação da força muscular respiratória 

Serão mensuradas a pressão inspiratória máxima (PImax) para os músculos 

inspiratórios e pressão expiratória máxima (PEmax) para os músculos expiratórios. 

http://www.americanheadachesociety.com/


Os voluntários deverão permanecer sentados, com o tronco em ângulo de 90º em 

relação ao quadril e os pés no chão, e usarão um clipe nasal durante todas as manobras. 

Para a determinação da PImáx, os indivíduos serão orientados a realizar um esforço 

inspiratório máximo a partir do volume residual (VR); para a determinação da PEmáx, os 

indivíduos serão orientados a realizar um esforço expiratório máximo a partir da Capacidade 

Pulmonar Total (CPT). Todos os participantes realizarão ao menos três manobras 

reprodutíveis, cada uma mantida por ao menos um segundo, até que três esforços 

tecnicamente adequados sejam realizados. Para a análise dos dados, o valor mais alto será 

registrado, contanto que não exceda em 10% o segundo valor mais alto. 

 

d) Avaliação do pico de fluxo expiratório e pico de fluxo de tosse 

Para as medidas de pico de fluxo expiratório (PFE) e pico de fluxo de tosse (PFT) 

será utilizado um fluxômetro, equipado com bocal adaptador. 

Os participantes deverão permanecer sentados, com o tronco em ângulo de 90º em 

relação ao quadril e os pés no chão, e usarão um clipe nasal durante todas as manobras. 

Para a medida de PFE será solicitado um esforço expiratório máximo (EEM) 

espontâneo após inspiração profunda. Para as medidas de PFT, será solicitada tosse com 

esforço máximo após inspiração profunda. Serão registrados o maior valor obtido de três 

repetições.   

 

 

 

 Intervenção pós-operatória 

No GCT, a tosse assistida será realizada com o doente em posição sentado, com o 

fisioterapeuta pressionando seu tórax manualmente para estabilizá-lo. Será solicitada uma 

inspiração máxima seguida de uma expiração forçada no bocal do Peak Flow Meter, para a 

mensuração do PFE. Em seguida, a mesma técnica será empregada, e a medida será 

realizada durante uma manobra de tosse com esforço máximo, utilizando uma máscara 

acoplada a face e conectada ao Peak Flow Meter para a mensuração do PFT. 

No GEA, a técnica de empilhamento de ar, será realizada com o doente em posição 

sentado, com a cabeça apoiada para que não ocorra hiperextensão do pescoço. A máscara 

da bolsa de ventilação será acoplada ao rosto do doente e pressionada de baixo para cima 

para evitar o vazamento de ar. A válvula unidirecional da bolsa de ventilação será mantida 

fechada. A cada compressão da bolsa de ventilação, o paciente realizará voluntariamente, 

uma inspiração profunda, aprisionando ar inspirado. Então, uma segunda compressão da 

bolsa de ventilação será realizada enquanto o paciente realiza nova inspiração. Ao final de 

três insuflações sem expirar nos intervalos, completa-se a manobra de empilhamento de ar.  



Após a realização da terceira insuflação, será feita uma expiração forçada e o PFE 

com esforço expiratório máximo será medido. Em seguida as manobras serão repetidas 

para a medida do PFT. . 

  

Somente após a análise dos dados dos doentes, que aceitaram participar, é que 

poderemos concluir a presença de algum benefício deste trabalho. Não será divulgada a 

identificação de nenhum paciente.  

Em qualquer etapa do estudo, o(a) senhor(a) terá acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. A principal 

investigadora é a Dra Sônia  Maria Faresin que poderá ser encontrada na Rua Botucatu, 

740 – 3º andar – Disciplina de  Pneumologia da Escola Paulista de Medicina – São Paulo – 

SP – Telefone: 55491830. 

Se tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética dessa pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética e Pesquisa situado na Rua Pedro de Toledo, 715 – 1º andar; 

Telefones: 5576-4564, 5571-1062, FAX: 5539-7162. 

Será garantida a liberdade de retirada do consentimento a qualquer momento, sem 

qualquer prejuízo à continuidade do  tratamento do Sr. (a)  na instituição. 

Não haverá despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, 

incluindo exames e consultas bem como não haverá compensação financeira relacionada à 

participação. 

Este termo está sendo disponibilizado em 2 vias originais e somente será valido se 

estiver rubricado pelo pesquisador e pelo participante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formulário de consentimento  

Das informações que li, ou que foram lidas para mim, descrevendo o trabalho: 

“ATUAÇÃO FISIOTERAPEUTICA PERIOPERATÓRIA EM DOENTES 

SUBMETIDOS À CIRURGIA TORÁCICA ELETIVA 

Eu discuti com a Dra _____________________________________sobre a minha 

decisão em participar neste estudo. Ficaram claros para mim os propósitos do estudo, os 

procedimentos que serão realizados e as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Ficou claro, também que minha participação é isenta de 

despesas e que tenho garantia de acesso ao tratamento hospitalar mesmo que desista de 

participar.  

Acredito ter sido suficientemente informado ao respeito 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 

consentimento, a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou 

prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento 

neste serviço. 

________________________________________                    _____/_____/_____ 

Assinatura do paciente / representante legal 

 

________________________________________                    _____/_____/_____ 

Assinatura da testemunha 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

________________________________________                    _____/_____/_____ 

Assinatura da responsável pelo estudo 

 

 

 

 



ANEXO 2 

Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa em Humanos  

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



ANEXO 3  

 

 

FICHA DE CADASTRO VOLUNTÁRIO PESQUISA: TECNICA DE EMPILHAMENTO 

DE AR PÓS OPERATÓRIO DE CIRURGIA TORÁCIA  

 

  DATA DA AVALIAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA______/_____/______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RH: NOME: 

GENERO: F (    ) M (   ) NASC: 

DIAGNÓSTICO: 

COMORBIDADES:  HAS (    )    DM (    )      ICC (   )     IRC (    )   OUTROS: 

PESO:               ALTURA:                 IMC:       

TABAGISMO   SIM (   )  NÃO (   )   ANOS/MAÇO:                          FUMOU E PAROU   SIM (   )   NÃO (   ) 

ANOS/MAÇO:  ANOS/MAANOS/MAÇO 

 

 

 

PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR:  

PREVISTO  PRE-BD:  

VEF_____________VEF1_______________CVF__________________VEF/CVF__________________ 

EXAME  PRÉ-BD:      VEF_______%______ 

VEF1_______%______CVF_______%______VEF/CVF_________%_________ 

PREVISTO  PÓS-BD:  

VEF_____________VEF1_______________CVF__________________VEF/CVF_________________ 

EXAME  PÓS-BD:      VEF_______%______ 

VEF1_______%______CVF_______%______VEF/CVF_________%_________ 

 

 

 

PREVISTO : 

PFE________________PFT__________________PImax____________________PEmax__________________ 

EXAME:      

PFE________________PFT__________________PImax____________________PEmax__________________ 

 

 

RAÇA: 

BORG: EVA: 

 

EXAMES COMPLEMENARES 



 

 

DATA DA CIRURGIA:_______/_______/_____DATA DA APLICAÇÃO DO 

PROTOCOLO:______/_______/_______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO 

COLETA IMEDIATAMENTE APÓS A MANOBRA :    

PFT_____________________  PFE__________________________ 

SINAIS VITAIS______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

OBS: 

TIPO DE CIRURGIA:  

 

AAA 

 

INCISÃO:                                                                                                                             TEMPO CIRURGICO:  

 

 

 

PFE                             PFT                            PImax                              

PEmaX 

 

 

BORG EVA: 

DRENOS: 

COMPLICAÇÕES PÓS OPERATÓRIAS:     ATELECTASIA (    )     PNEUMONIA/BCP (   )     DP (   )  

PNEUMOTORAX (    )  

VMI PROLONGADA (    )  

OUTRAS:_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

_________ EXAMES COMPLEMENARES 

MEDICAMENTOS: DVA (    )   SEDATIVO(    )     OPIOIDES (     )      AINES (     )       AES (    )     ANTIBIOTICO (    ) 

OUTROS:______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

___________ 

ANESTESIA:                                                                                                                         TEMPO ANESTÉSICO:  

 

 

 



ANEXO 4 

 

A4. Caracteristicas demográficas e antropométricas de cada doente quanto ao sexo, 

idade, peso, altura e IMC.  

 

PCTE SEXO   IDADE  PESO ALTURA IMC 

1 1           55  66 178 21 

2 1           22  65 175 21 

3 0           60  53 160 21 

4 1           53  62 179 19 

5 0           67  50 158 20 

6 1           63  66 174 22 

7 0           57  50 159 20 

8 1           52  61 170 21 

9 1           71  58 172 20 

10 0           69  57 169 20 

11 1           69  75 178 24 

12 0           58  52 155 22 

13 1           68  60 166 22 

14 1           63  53 165 19 

15 1           70  75 180 21 

16 1           59  55 156 22 

17 1           68  64 167 24 

18 1           63  70 166 22 

19 1           45  60 163 23 

20 1           38 62 172 21 

21 1                 44  68 175 22 

22 0                 42  65 171 22 

23 0           45  66 163 25 

24 1           48  76 165 28 

25 1           43  77 165 28 

26 1           45  75 170 26 

27 0           52  70 166 25 

28 0           44  65 155 27 

29 1           42  60 162 23 

30 1           48  78 170 27 

IMC= índice de massa corpórea 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 5 

 

A5. Características de tabagismo, tempo de consumo tabágico  e comorbidades de 

cada doente  

TABAGISMO 
TEMPO TABAGISMO 

(ANOS/MACO) 
COMORBIDADES 

1 30 1,4 

2 14 5,4 

0 0 1,2,3,4 

2 35 1,2,4 

1 50 5 

1 40 1,3,4 

0 0 1,5 

1 45 1,5 

1 38 1,,4 

1 38 1 

1 58 1,3 

1 25 1,2,4 

1 40 1,3 

2 30 1,2,4 

1 35 1,2,3,4 

1 25 1 

1 44 1,3 

1 55 1,2,4 

0 0 1,4 

1 28 1;2,4 

1 30 1;;3 

1 60 1,2,3,4 

0 0 1,3,4 

1 50 1,2,4 

1 55 1,3,4 

0 0 1,2,3,4 

0 0 1,2,3,4 

1 20 1,2,3 

1 16 1,3,4 

2 12 1,2,3,4 

Tabagismo: 0=Não tabagista 1=ex-tabagista  2=Tabagista 
Comorbidades: 0=ausente; 1=hipertensão artéria ; 3=insuficiência cardíaca 
congestiva  =2 diabetes  4=dpoc 5=hipertireoidismo  
 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 6 

 

A6. Valores percentuais do previsto da espirometria de cada doente 

VEF1% CVF% FEF% VEF/CVF 

72 75 85 75 

72 70 70 70 

64 70 88 70 

60 60 92 60 

78 75 80 73 

65 70 95 70 

65 78 70 75 

59 68 69 68 

62 69 86 69 

79 70 84 70 

56 54 85 54 

80 87 86 80 

65 70 84 70 

66 75 78 76 

54 68 83 68 

56 57 84 54 

55 54 86 54 

56 50 80 50 

60 76 85 76 

68 67 66 68 

71 70 71 71 

65 63 62 62 

50 65 63 60 

55 60 58 55 

65 58 56 54 

62 60 63 62 

50 55 52 50 

66 60 58 55 

70 68 63 63 

66 60 58 55 

VEF1= Volume expirado forçado no 1º. Segundo; CVF=Capacidade vital forçada; 

FEF= Fluxo expiratório forçado;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO  7  

 

A7. Distribuição de cada doente quanto ao tipo de cirurgia, tempo cirúrgico e 

anestésico.  

TIPO DE CIRURGIA   TEMPO CIRURGICO (min) TEMPO ANESTÉSICO (min) 

Lobectomia  130 140 

Bilobectomia  140 200 

Lobectomia 135 150 

Lobectomia 125 155 

Sem ressecção  90 120 

Sem ressecção 125 150 

Sem ressecção 130 160 

Pneumonectomia 185 200 

Lobectomia 145 160 

Sem ressecção 150 170 

Sem ressecção 125 160 

Pleurostomia  155 170 

Sem ressecção 135 180 

Bilobectomia 150 180 

Sem ressecção 145 160 

Pleurostomia  140 170 

Sem ressecção 150 180 

Bilobectomia 158 170 

Lobectomia 155 170 

Lobectomia 160 180 

Bilobectomia 165 180 

Pneumonectomia 190 210 

Lobectomia 160 200 

Lobectomia 145 200 

Bilobectomia 140 200 

Bilobectomia 165 180 

Pneumonectomia  140 165 

Bilobectomia 155 180 

Lobectomia 140 165 

Bilobectomia 160 180 

Min=minutos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 8  

 

 

Presença de drenos, complicações pulmonares pós-operatórias e medicamentos de 

cada doente no 3º. Dia de pós-operatório  

DRENOS 3o PO CPP MEDICAMENTOS  

Não Atelectasia  1;2;3;5 

Sim Derrame pleural, atelectasia  1;2;3 

Não Atelectasia 1;2;4;5 

Sim Atelectasia 1;2 

Sim Sem complicação 1;2;5 

Não Atelectasia 1;2;3;5 

Não Atelectasia 1;2;4;5 

Não Derrame pleural  1;2;5 

Não  Atelectasia 1;2;5 

Não Derrame pleural  1;2;5 

Nao Atelectasia  1;2;5 

Sim Atelectasia  1;2;5 

Sim Sem complicação 1;2;5 

Não Sem complicação 1;2;5 

Não Atelectasia 1;2;5 

Sim Atelectasia 1;2;5 

Não Sem complicação 1;2;5 

Não Sem complicação 1;2;5 

Não Atelectasia 1;2;5 

Sim Atelectasia 1;2;3 

Sim Atelectasia 1;2;5 

Não Atelectasia 1;2;3 

Não Atelectasia 1;2;3;5 

Sim Sem complicação 1;2;3;5 

Sim Atelectasia 1;2;3;4;5 

Não  Sem complicação 1;2;3;4;5 

Sim Atelectasia 1;2;4;5 

Não Sem complicação 1;2;4;5 

Sim Atelectasia 1;2;4;5 

Sim Sem complicação 1;2;3;4 

Medicamentos: 0= Sedativos; 1=Analgesicos; 2=Anti-inflamatório não esteroidal ; 
3=Anti-inflamatório esteroidal ; 4=Beta 2 agonista ; 5=Antibiótico  
 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 9  

 

A9. Valores de pressão inspiratória máxima (PImax) prevista e obtida em  cmH2O, 

percentual do previsto no pré-operatório e percentual obtido do 3º. PO em relação ao  

pré-operatório  de cada doente   

PImax 
PREVISTA  

PImax Pré OP  % do previsto  PImax PO % do pre op 

111 115 103% 56 49% 

160 154 96% 60 39% 

118 110 94% 65 59% 

145 135 93% 55 41% 

119 121 102% 58 48% 

121 128 106% 60 47% 

82 85 103% 45 53% 

114 115 93% 65 57% 

99 95 96% 55 58% 

77 78 102% 45 58% 

100 102 102% 50 49% 

82 82 100% 44 54% 

101 101 100% 45 45% 

105 105 100% 44 42% 

99 98 98% 50 51% 

108 110 102% 68 67% 

101 102 101% 58 57% 

105 105 100% 45 43% 

111 115 103% 65 57% 

125 130 104% 55 42% 

119 121 101% 63 52% 

90 92 102% 45 49% 

88 78 88% 55 71% 

116 110 86% 60 55% 

113 100 89% 52 52% 

121 105 87% 65 62% 

85 75 88% 45 60% 

89 80 90% 44 55% 

119 100 84% 56 56% 

122 105 86% 57 54% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 10  

 

 

A10. Valores de pressão expiratória máxima (PEmax) prevista e obtida em  cmH2O, 

percentual do previsto no pré-operatório e percentual obtido do 3º. PO em relação ao  

pré-operatório de cada doente  

PEmax 
PREVISTA  

Pemax PRE-
OP 

% DO 
PREVISTO  

Pemax PO % do Pre OP 

121 122 101% 65 53% 

123 121 98% 70 58% 

138 120 87% 65 54% 

108 110 102% 58 53% 

141 135 96% 72 53% 

109 80 73% 45 56% 

80 82 102% 40 49% 

110 112 102% 60 54% 

114 110 96% 45 41% 

74 72 98% 42 58% 

109 100 92% 45 45% 

80 81 100% 38 47% 

118 116 99% 65 56% 

110 108 98% 66 61% 

114 112 98% 70 63% 

129 118 92% 75 64% 

135 125 93% 72 58% 

130 118 91% 63 53% 

126 116 92% 68 59% 

130 112 86% 58 52% 

129 110 85% 59 53% 

90 80 89% 45 56% 

73 75 102% 45 60% 

131 121 92% 67 55% 

126 105 83% 59 56% 

126 110 88% 69 63% 

73 70 96% 38 54% 

76 73 96% 35 48% 

131 121 92% 75 62% 

126 125 99% 66 53% 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 11 

 

 

A11. Escores da escala de Dispneia de Borg obtidos no pré-operatório e 3º. PO 

antes, imediatamente após e 5 minutos após a aplicação da técnica de doente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

BORG PRE OP  
BORG PO PRE 

TECNICA 

 BORG 
IMEDIATAMENTE 
APÓS TECNICA  

 BORG 5' APÓS   

1 2             4              3  

0 1             3              2  

3 4             6              5  

1 2             5              3  

2 3             5              4  

1 2             4              2  

2 3             6              4  

2 3             6              4  

1 3             7              4  

2 3             5              3  

1 3             5              3  

2 3             4              4  

1 2             5              3  

2 3             5              3  

2 3             6              4  

1 2             5              4  

2 2             5              3  

1 2             4              3  

2 2             5              3  

1 3             5              4  

2 2             6              2  

1 2             5              2  

1 2             5              2  

2 3             4              4  

3 3             6              4  

3 2             6              3  

2 2             4              3  

3 2             4              2  

2 3             6              4  

1 1             4              2  



ANEXO 12 

 

 

A12. Escores da escala visual analógica (EVA) de dor no pré-operatório e 3º. PO 

antes, imediatamente após e 5 minutos após a aplicação da técnica de cada doente. 

EVA PRE OP 
EVA PO PRE 

TECNICA 

EVA 
IMEDIATAMENTE 
APÓS TECNICA  

EVA 5' APÓS 
TECNICA  

0 0 2 1 

0 1 3 2 

0 0 2 1 

0 0 1 1 

0 2 2 1 

0 1 3 2 

0 0 1 1 

0 0 2 1 

0 2 2 1 

0 1 1 1 

0 0 1 1 

0 0 3 2 

0 0 4 2 

0 1 1 1 

0 0 1 1 

0 1 3 1 

1 2 3 2 

0 0 4 1 

0 1 2 2 

0 0 5 2 

1 0 1 0 

0 2 1 1 

0 0 1 1 

0 1 5 2 

0 0 3 2 

1 0 3 1 

0 2 3 2 

0 1 2 1 

0 0 1 1 

0 1 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 13 

 

A13. Valores de pressão arterial sistólica, obtidas nos períodos pré-operatório, 3º. 

PO pré-técnica de empilhamento de ar, imediatamente após e 5 minutos após a 

aplicação da técnica de cada doente. 

PAS PRE OP (mmHg) 
3º. PO PRE TECNICA 

mmHg  
IMEDIATAMENTE 

POS TECNICA mmHg  
5' POS TECNICA 

mmHg 

110 110 112 111 

112 112 114 113 

111 111 130 125 

112 102 112 111 

135 135 150 145 

123 123 140 135 

125 125 124 140 

131 125 150 140 

110 110 135 120 

100 100 145 135 

124 124 135 125 

140 140 150 130 

130 130 140 138 

125 125 135 130 

135 135 160 150 

145 145 150 140 

130 150 150 145 

130 130 145 125 

110 120 130 125 

110 110 125 112 

121 120 140 130 

125 125 135 120 

110 110 140 120 

123 123 130 125 

135 120 135 130 

120 120 145 130 

122 122 135 128 

110 120 135 128 

125 125 130 130 

135 130 145 130 

PAS= pressão arterial sistólica; mmHg= milímetros de mercúrio 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 14 

 

A14. Valores de pressão arterial diastólica, obtidas nos períodos pré-operatório, 3º. 

PO pré-técnica de empilhamento de ar, imediatamente após e 5 minutos após a 

aplicação da técnica de cada doente. 

PAD PRE OP mmHg 
PAD PO PRE 

TECNICA mmHg  

PAD 
IMEDIATAMENTE 

POS TECNICA mmHg 

5' APÓS TÉCNICA 
mmHg 

70 70 85 80 

85 85 95 90 

95 95 100 95 

70 70 80 78 

78 78 88 80 

65 65 68 65 

60 60 78 75 

70 70 78 75 

65 65 68 65 

70 70 80 75 

60 65 70 68 

85 78 80 75 

90 80 90 85 

85 85 90 85 

75 75 80 80 

95 95 100 95 

90 85 95 85 

80 70 80 75 

75 75 80 75 

65 65 70 70 

75 75 85 80 

70 75 80 75 

75 78 85 80 

85 85 95 90 

70 78 100 85 

80 80 85 80 

65 65 75 70 

78 80 85 85 

90 85 90 85 

78 75 85 80 

PAD= Pressão arterial diastólica; mmHg= Milimetro de mercúrio 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 15 

 

 

A15. Valores de frequência cardíaca, obtidas nos períodos pré-operatório, 3º. PO 

pré-técnica de empilhamento de ar, imediatamente após e 5 minutos após a 

aplicação da técnica de cada doente. 

FC PRE OP (bpm) 
FC POS PRE 

TECNICA (bpm) 
FC IMEDIATAMENTE 
POS TECNICA (bpm) 

FC 5' APÓS TECNICA 
(bpm) 

92 98 105 100 

98 96 110 102 

84 84 115 105 

75 75 125 110 

70 73 135 115 

72 78 120 100 

68 92 125 99 

98 97 128 110 

88 80 114 99 

102 98 120 110 

104 76 110 100 

99 89 135 102 

110 85 120 99 

88 88 118 109 

92 99 114 106 

78 76 110 100 

100 82 132 105 

69 69 120 99 

77 78 98 90 

102 85 110 92 

78 78 99 90 

85 99 120 100 

77 100 135 102 

85 86 105 89 

80 77 110 95 

95 78 112 93 

70 95 120 95 

65 86 122 100 

89 78 116 102 

78 75 128 98 

FC= Frequência cardíaca; bpm= batimentos por minuto 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 16 

 

 

 A16. Valores de frequência respiratória (f) obtidas nos períodos pré-operatório, 3º. 

PO pré-técnica de empilhamento de ar, imediatamente após e 5 minutos após a 

aplicação da técnica de cada doente. 

f PRE OP (rpm) f PO (rpm) 
f Imediatamente Após 

técnica (rpm) 
f 5'Após técnica (rpm) 

12 11 22 18 

18 12 28 25 

22 20 26 24 

26 24 30 25 

18 16 32 25 

12 16 25 20 

10 18 30 25 

14 10 34 30 

14 12 22 18 

16 14 25 20 

12 16 27 20 

14 12 21 18 

16 14 24 20 

18 16 30 22 

20 20 32 25 

22 16 30 24 

14 20 28 22 

12 14 26 24 

15 17 27 23 

10 12 29 26 

12 14 30 24 

11 12 32 25 

14 13 33 26 

15 17 34 20 

12 15 28 20 

10 12 26 22 

12 14 28 22 

10 12 26 20 

10 12 28 21 

15 17 27 22 

f= Frequência respiratória; rpm= respiração por minuto   

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 17 

 

 

A17. Valores de saturação periférica de O2 (SpO2) obtidas nos períodos pré-

operatório, 3º. PO pré-técnica de empilhamento de ar, imediatamente após e 5 

minutos após a aplicação da técnica de cada doente. 

SpO2 Pré OP (%) SpO2 PO (%)  
SpO2 Imediatamente 

após técnica (%) 
SpO2 5' após técnica 

(%) 

93 94 82 90 

90 92 84 90 

95 95 86 93 

94 94 90 92 

92 92 88 90 

89 89 82 88 

91 92 78 91 

98 97 80 95 

97 97 83 96 

93 93 88 93 

92 92 82 92 

90 91 78 91 

89 89 76 88 

88 89 81 89 

95 95 83 94 

90 90 84 90 

96 96 76 95 

94 95 82 94 

93 93 88 93 

90 90 83 90 

93 90 81 90 

95 95 80 95 

96 96 85 96 

97 97 84 97 

98 98 83 95 

96 96 82   

94 94 81 93 

95 95 80 96 

96 95 78 90 

97 97 77 94 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 18 

 

 

A18. Valores previstos, obtidos e percentuais em relação ao previsto e ao obtido no 

pré-operatório de pico de fluxo expiratório (PFE) no pré-operatório, 3º. PO antes da 

aplicação da técnica de empilhamento de ar e imediatamente após a aplicação da 

técnica. 

PFE 
previsto 
(L/min)  

PFE Pre-OP 
(L/min) 

%do 
previsto  

PFE 3º. PO 
Pré-tecnica 

(L/min) 

% do Pré- 
OP 

PFE 
Imediatamente 
após técnica 

(L/min)  

% do 
Pré-OP 

563 480 85% 180 37,5% 465 97% 

639 435 68% 195 45% 420 97% 

399 280 70% 180 64% 295 105% 

563 450 80% 250 55% 485 108% 

388 380 98% 255 67% 385 101% 

520 510 98% 235 46% 500 98% 

399 385 97% 155 40% 385 100% 

543 450 83% 190 42% 450 100% 

492 352 72% 195 55% 350 100% 

411 320 78% 190 59% 355 111% 

528 425 81% 185 43% 415 98% 

387 360 93% 175 49% 365 101% 

477 380 80% 190 50% 375 99% 

502 280 56% 195 70% 350 125% 

521 320 61% 185 58% 345 107% 

471 370 79% 168 45% 385 104% 

492 360 73% 115 32% 356 99% 

490 380 78% 180 47% 375 99% 

540 360 67% 185 51% 360 100% 

569 470 83% 180 38% 465 99% 

573 350 61% 160 46% 355 100% 

448 260 58% 145 56¨% 385 148% 

430 320 74% 130 40% 325 101% 

527 380 72% 120 31% 375 99% 

540 420 78% 145 34% 415 99% 

557 310 56% 120 39% 300 97% 

423 210 50% 95 45% 255 121% 

404 330 82% 120 36% 320 97% 

535 385 72% 115 30% 375 97% 

543 315 58% 105 33% 325 103% 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 19 

 

 

A19. Valores previstos, obtidos e percentuais em relação ao previsto e ao obtido no 

pré-operatório de pico de fluxo de tosse (PFT) no pré-operatório, 3º. PO antes da 

aplicação da técnica de empilhamento de ar e imediatamente após a aplicação da 

técnica. 

PFT 
previsto 
(L/min)  

PFT Pre-OP 
(L/min) 

%do 
previsto  

PFT 3º. PO 
Pré-tecnica 

(L/min) 

% do 
Pré- OP 

PFT 
Imediatamente 
após técnica 

(L/min)  

% do Pré-
OP 

570 485 84% 187 37% 460 95% 

640 445 68% 205 40% 415 96,5% 

400 286 70% 180 64% 300 105% 

570 455 80% 240 55% 485 106% 

390 515 98% 255 67% 385 101% 

525 515 98% 235 46% 455 98% 

400 390 97% 150 40% 330 99% 

540 455 80% 190 42% 450 100% 

495 355 70% 195 55% 350 100% 

415 325 75% 184 50% 340 111% 

530 420 85% 185 43% 415 98% 

400 365 94% 165 49% 365 101% 

480 385 78% 190 50% 360 99% 

505 285 57% 195 60% 350 100% 

525 325 59% 176 55% 330 107% 

495 375 76% 168 45% 385 100% 

495 360 70% 110 30% 356 99% 

490 385 70% 180 47% 370 99% 

540 362 64% 185 51% 360 100% 

405 472 81% 180 34% 465 99% 

460 352 61% 145 46% 355 98% 

450 261 58% 145 52¨% 385 110% 

450 321 74% 130 40% 325 101% 

430 388 72% 120 31% 375 99% 

450 421 78% 145 34% 410 99% 

460 315 56% 120 39% 300 97% 

450 212 50% 90 45% 255 110% 

405 333 82% 120 36% 320 97% 

540 388 72% 115 30% 375 97% 

550 328 58% 100 33% 325 103% 

 

 

 

 


