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Resumo 
 

Contexto: Procedimentos abdominais superiores estão associados com um alto 

risco de complicações pulmonares no pós-operatório. O risco e a severidade das 

complicações pulmonares pós-operatórias podem ser reduzidos com o uso criterioso 

de manobras terapêuticas que aumentam o volume pulmonar. Nosso objetivo foi 

avaliar o efeito do inspirômetro de incentivo comparado a nenhuma terapia ou 

fisioterapia incluindo tosse e respiração profunda, em complicações pulmonares pós-

operatórias por todas as causas e mortalidade em pacientes adultos internados para 

cirurgia abdominal superior. Objetivos: Avaliar os efeitos do inspirômetro de incentivo 

comparado a nenhuma outra terapia em complicações pulmonares pós-operatórias 

por todas as causas (atelectasias, insuficiência respiratória aguda) e mortalidade em 

pacientes adultos internados para cirurgia abdominal superior. Métodos: Revisão 

sistemática de ensaios clínicos aleatórios. Fontes de informações utilizadas: 

Pesquisou-se o Registro Cochrane de Ensaios Controlados (CENTRAL) (A 

Biblioteca Cochrane 2006, 3ª Edição), MEDLINE, EMBASE, PUBMED, CINHAL e 

LILACS (do início até Julho de 2006). A metanálise foi realizada utilizando-se o 

programa de informática da Colaboração Cochrane (Review Manager 5.0) e o 

cálculo das variáveis foi feito pela diferença de risco e risco relativo, com respectivo 

intervalo de confiança de 95%. Foram incluídos ensaios clínicos aleatórios sobre 

inspirômetros de incentivo em pacientes adultos que foram admitidos para qualquer 

tipo de cirurgia abdominal alta. Resultados: Foram incluídos 11 estudos com um total 

de 1754 participantes.  Somente dados de 1160 pacientes puderam ser incluídos 

nas metanálises. Três ensaios (120 pacientes) compararam os efeitos do 

inspirômetro de incentivo sem tratamento respiratório. Dois ensaios (194 pacientes) 

compararam o inspirômetro de incentivo com exercícios de respiração profunda. 

Dois ensaios (946 pacientes) compararam o inspirômetro de incentivo com outra 

fisioterapia de tórax. Todos mostraram que não há evidência de um efeito 

estatisticamente significante da inspirometria de incentivo. Não houve nenhuma 

evidência de que o inspirômetro de incentivo seja eficaz na prevenção de 

complicações pulmonares. Conclusões: Não houve nenhuma evidência relativa à 

eficácia do uso de inspirometria de incentivo para prevenção de complicações 

pulmonares pós-operatórias em cirurgia do andar superior do abdome. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 .  I N T R O D U Ç Ã O  

 



I n t r o d u ç ã o  | 2 

 
 

 

Geralmente todos os procedimentos cirúrgicos são acompanhados de algum 

grau de disfunção respiratória (intra-operatório e pós-operatório), o que faz a 

morbidade e mortalidade aumentarem no período pós-operatório, sendo motivo de 

constante preocupação para os cirurgiões (Pereira et al., 1996).  Essas disfunções 

podem acarretar, em alguns pacientes, complicações pulmonares, que prolongam o 

tempo de permanência hospitalar e aumentam os custos com cuidados à saúde. 

(Lawrence et al., 1995). 

A incidência de complicações pulmonares pós-operatórias varia na literatura 

de acordo com as definições das características clínicas dadas pelo autor. Porém 

ocorre entre: 20% e 95% nas cirurgias cardíacas, 20% e 75% nas cirurgias 

torácicas, 20% e 79% nas cirurgias abdominais altas e 2% e 20% nas cirurgias 

abdominais baixas (Brooks-Brunn, 1995).  

Procedimentos cirúrgicos do andar superior do abdome também são 

associados com um alto risco de complicações pulmonares pós-operatórias (CPPs) 

(Filardo et al., 2002; Kanat et al., 2007; Serejo et al., 2007; Scholes et al., 2009). 

Estas são definidas como anormalidades pulmonares que acontecem no período 

pós-operatório, propiciando o aparecimento de doenças ou disfunções clinicamente 

significantes (O'Donohue, 1992; Kips, 1997). Nestas complicações pulmonares, 

incluem-se atelectasias, pneumonia, falência respiratória e infecção 

traqueobronquial. A atelectasia pulmonar é a mais comum, embora a pneumonia 

seja considerada a causa principal de mortalidade (Martin et al., 1984; Kips, 1997). 

As taxas de risco de CPPs relatadas em cirurgia abdominal superior variam de 17% 

a 88% segundo uma revisão sistemática realizada por Overend et al. (2001). 

 A respiração superficial e taquipneica podem diminuir a ventilação das 

regiões dependentes do pulmão e podem contribuir para o desenvolvimento de 

atelectasias, bem como a dor da incisão, os efeitos residuais de anestésicos e a 

permanência no leito por períodos prolongados. Embora a atelectasia que ocorre no 

pós-operatório tenda a melhorar, se as regiões afetadas dos pulmões não forem 

recrutadas, a infecção pode surgir como um evento secundário (Stock et al., 1985; 

Kips, 1997; Chumillas et al., 1998). Outras complicações pós-operatórias graves 

como infecção intraperitoneal, infecção de ferida, complicações cardíacas e 
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hemodinâmicas (Hall et al., 1996) também podem se desenvolver e piorar a 

condição clínica. 

É particularmente importante identificar os pacientes em risco de 

complicações pulmonares pós-operatórias, visto que são as causas mais 

frequentemente relatadas de morbidez e mortalidade no período pós-operatório 

(Doyle, 1999). A ocorrência de complicações pulmonares está ligada à presença de 

fatores de risco, muitos dos quais são identificáveis durante a avaliação pré-

operatória do paciente. Eles incluem idade, tabagismo, obesidade, doença pulmonar 

crônica preexistente e co-morbidades (Kips, 1997; Chumillas et al., 1998). Os fatores 

anestésicos incluem o tipo e a duração de anestesia, como também as drogas 

diferentes usadas para anestesia e alívio de dor pós-operatória. Os fatores cirúrgicos 

incluem o tipo, a duração da operação, tais como: extensão da incisão cirúrgica 

incisão, manipulação e agressividade cirúrgica (Strandberg et al., 1986; Celli, 1993; 

Sykes, Bowe, 1993; Chumillas et al., 1998). 

Recursos e técnicas fisioterapêuticas nessa condição objetivam melhorar a 

reexpansão pulmonar e, por sua vez, volumes e capacidades pulmonares (Hall et 

al., 1991; Celli, 1993; Hall et al., 1996). Mostrou-se que exercícios de respiração 

profunda, tal como inspirar com a capacidade total do pulmão com ênfase particular 

no uso do diafragma, recrutam os alvéolos e revertem a hipoxemia pós-operatória 

(Celli, 1993). Inspirômetros de incentivo, também chamados de incentivadores 

inspiratórios, que estimulam, por meio de um feedback visual e/ou auditivo, a 

execução de uma inspiração máxima e sustentada (Bartlett et al., 1973; Craven et 

al., 1974) são dispositivos mecânicos  projetados para reproduzir inspiração máxima, 

profunda e natural, encorajando o paciente a usar por um tempo inspiratório 

prolongado, com fluxo lento e assim hiperinsuflar o pulmão (Bartlett et al., 1970; 

Chuter et al., 1990; AARC, 1991). Esses aparelhos são indicados para reestabelecer 

o padrão respiratório, o qual previne e reverte a tendência de colapso alveolar. 

Podem ser usados sozinhos (exclusivos) ou combinados com outras técnicas de 

fisioterapia respiratória na prevenção de complicações pulmonares (Bartlett et al., 

1973; Craven et al., 1974). 
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Fisiologicamente o inspirômetro de incentivo, além de aumentar a pressão 

transpulmonar e os volumes inspiratórios, melhora o desempenho da musculatura 

inspiratória e restabelece o padrão de expansão pulmonar, o que pode também 

beneficiar o mecanismo de tosse (AARC, 1991).
 
 A manobra básica da inspirometria 

de incentivo é a inspiração máxima sustentada. Trata-se de uma inspiração lenta da 

capacidade residual funcional (CRF) até (idealmente) a capacidade pulmonar total 

(CPT), seguida por uma sustentação da inspiração durante três a dez segundos 

(Craven et al., 1974; AARC, 1991; Wilkins, Scalan, 2000). 

O volume estimado e o número de repetições a serem realizadas são 

estabelecidos inicialmente pelo fisioterapeuta. O volume alvo inspirado é 

estabelecido baseando-se nos valores preditos ou nas observações do desempenho 

inicial (Wilkins, Scalan, 2000). 
 
Alguns autores sugerem o uso do aparelho a cada 

hora, enquanto o paciente estiver acordado (ex: 100 vezes ao dia), com a realização 

de no mínimo 5-10 repetições por sessão (Craven et al., 1974; Dohi, Gold, 1978). 
 

Outros entendem que a presença do fisioterapeuta não é necessária na supervisão 

do paciente a cada execução, e o paciente deve ser encorajado a realizar o 

exercício sem ajuda do profissional, com o aparelho, desde que ele demonstre 

domínio da técnica (Scuderi, Olsen, 1989; Rau et al., 1988).  

O primeiro relato documentado sobre inspirometria de incentivo como uma 

técnica de tratamento parece ser de Van de Water et al. (1972). Alguns autores 

desenvolveram um inspirômetro de incentivo que fornecia tanto um “feedback” visual 

ao paciente quanto registrava o número de manobras respiratórias bem-sucedidas 

(Bartlett et al., 1973; Craven et al., 1974). O inspirômetro de incentivo de Bartlett-

Edward foi por muitos anos usado como o modelo padrão, mas agora é substituídos 

frequentemente por unidades mais baratas (Overend et al., 2001). Há dois tipos de 

inspirômetros de incentivo: a fluxo e a volume de ar. No primeiro tipo de incentivo, o 

fluxo pode ser turbulento inicialmente, aumentando o trabalho ventilatório. O 

Respiron e o Triflo são exemplos de incentivadores a fluxo. Já o modelo de incentivo 

a volume é mais “fisiológico” porque o volume de treinamento é constante, até que 

alcançe a capacidade inspiratória máxima ou o nível prefixado pelo fisioterapeuta, no 

entanto é mais caro. O Voldyne é um exemplo deste dispositivo.  
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Segundo Bastim et al. (1997),
 
a principal indicação para inspirometria de 

incentivo é no tratamento da atelectasia existente. Ela também pode ser utilizada 

como medida preventiva quando existem condições que tornam possível o 

desenvolvimento dessa complicação. Além disso, é usada também  para monitorar a 

função pulmonar no período pós-operatório, porque existe uma boa correlação entre 

o desempenho da técnica e a mensuração da capacidade vital pelo do exame de 

espirometria (Bastim et al., 1997). De acordo com a “American Association for 

Respiratory Care” (AARC, 1991), as indicações para o uso da inspirometria de 

incentivo são: presença de atelectasia pulmonar; presença de condições que 

predispõem a atelectasia; cirurgia abdominal superior; cirurgia torácica; cirurgia em 

pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC); presença de uma 

alteração pulmonar restritiva, quadriplegia e/ou diafragma disfuncional.  

Cabe ressaltar também, que a inspirometria de incentivo é contra-indicada 

quando não se pode assegurar o uso apropriado do aparelho: por instrução ou 

supervisão inadequadas, por falta de cooperação ou incompreensão do paciente ou 

por incapacidade deste realizar inspiração profunda e efetiva (capacidade vital (CV) 

menor que 10 ml/kg e capacidade inspiratória menor que 1/3 da prevista) (AARC, 

1991). O uso de inspirômetro de incentivo (II) também pode ser limitado pelo alto 

custo de alguns dispositivos (AARC, 1991).  

A inspirometria de incentivo apresenta poucos riscos e complicações que 

possam ser considerados importantes, levando-se em conta suas bases fisiológicas. 

Aquelas que podem ocorrer são: hiperventilação
 
e alcalose respiratória; desconforto 

secundário ao controle inadequado da dor; hipoxemia (com interrupção da terapia); 

exacerbação do broncoespasmo; fadiga (AARC, 1991). Logo, vale acrescentar que 

este dispositivo não é recomendado para pacientes com doença pulmonar obstrutiva 

crônica (DPOC), cabendo ao fisioterapeuta determinar o custo-benefício para cada 

paciente, pois sua utilização inadequada pode causar hiperinsuflação pulmonar 

(Wilkins, Scalan, 2000). 

A revisão sistemática é uma forma eficiente de organizar e divulgar os efeitos 

dos tratamentos propostos, não somente para o paciente, mas também para os 

profissionais, agências e sistemas de saúde. Foi estipulada então a integração das 

informações da literatura existente para fornecer resultados justificáveis e racionais 
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na tomada de decisão em saúde (Chalmers, Altman, 1995; Mulrow et al., 1997).
 
A 

Colaboração Cochrane, criada em 1992, é uma organização internacional que tem 

como objetivo preparar, manter e promover o acesso às revisões sistemáticas. Para 

isso, um grupo de profissionais desenvolveu, a partir de idéias anteriores, o formato 

específico para revisão sistemática da Colaboração Cochrane (Clarke, Oxman, 

2003). 

Em 31 de outubro de 1996, foi inaugurado o “Centro Cochrane do Brasil”, o 

primeiro Centro Cochrane em um país em desenvolvimento. Este Centro está ligado 

à Pós-graduação em Medicina Interna e Terapêutica da Universidade Federal de 

São Paulo – Escola Paulista de Medicina (UNIFESP – EPM). A missão do Centro 

Cochrane do Brasil, como seção brasileira da Colaboração Cochrane, é elaborar, 

manter e divulgar revisões sistemáticas de ensaios clínicos aleatórios, melhor nível 

de evidência para a tomada de decisões em Saúde. 

Ainda há controvérsia sobre os benefícios clínicos do EI (Celli et al., 1984; 

Fagevik Olsen et al., 1997; Chumillas et al., 1998). Baseados nas controvérsias 

encontradas na literatura e em nossa experiência, julgamos justificável, no estado 

atual do conhecimento, investigar na literatura a melhor evidência científica 

disponível para apoiar as decisões clínicas nessa área de atenção à saúde. 

Assim sendo, realizamos uma busca eletrônica sobre revisão sistemática em 

segurança e efetividade da inspirometria de incentivo, específica em pacientes 

submetidos à cirurgia do andar superior do abdome em algumas bases de dados 

eletrônicas como: CENTRAL, MEDLINE, LILACS, EMBASE, PUBMED E CINHAL. 

Não encontramos, com a aplicação de nossa estratégia de busca na literatura, 

nenhum estudo isolado com grau de evidência elevado que apoiasse a utilização de 

rotina do “II” na prevenção de complicações pulmonares após procedimentos 

operatórios no andar superior do abdome. 

  Levando-se em consideração a escassez de artigos de boa qualidade, 

sistematizados e baseados em uma metodologia aceita na comunidade científica, 

bem como a possibilidade de apontar diferentes rumos ao tratamento 

fisioterapêutico nas complicações pulmonares, após cirurgia abdominal superior, 

propusemo-nos realizar esta pesquisa, com intenção de responder à seguinte 
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pergunta: O uso do inspirômetro de incentivo é efetivo e seguro para prevenção de 

complicações pulmonares pós-operatórias em pacientes submetidos à cirurgia do 

andar superior do abdome? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 .  O B J E T I V O S  
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2.1 Objetivo  
 

Avaliar a efetividade da utilização do inspirômetro de incentivo na prevenção 

de complicações pulmonares pós-operatórias em adultos submetidos à cirurgia do 

andar superior do abdome. 

 

2.2 Hipótese formulada 
 

A utilização do inspirômetro de incentivo reduz a incidência de complicações 

pulmonares pós-operatórias em adultos submetidos à cirurgia do andar superior do 

abdome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 .  M A T E R I A L  E  M É T O D O S  
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Este estudo obedeceu as orientações do manual de revisão sistemática da 

Colaboração Cochrane (Cochrane Handbook 5.0) (Higgins, Green, 2008) e as 

recomendações do grupo de anestesia (Cochrane Anaesthesia Group). 

 

3.1 Tipo de estudo 
 

Revisão Sistemática de ensaios clínicos aleatórios. 

 

3.2 Local  
 

Realizada no Programa de Pós-graduação em Medicina Interna e 

Terapêutica, na Disciplina de Medicina de Urgência e Medicina Baseada em 

Evidências da Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de Medicina, 

Centro Cochrane do Brasil, São Paulo – SP.  

O Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo aprovou 

sem restrições o projeto em 02 de fevereiro de 2007 sob o número CD 0068/07 

(Anexo 1). O protocolo da revisão Cochrane foi publicado pelo corpo editorial e 

aprovado sob o número CD006058; DOI: 10.1002/14651858. (Guimarães et al., 

2006), e substituído pela revisão sistemática publicada - Cochrane Anaesthesia 

Group (Grupo da Anestesia), Copenhagen, DK e publicado na edição eletrônica The 

Cochrane Library 2009  issue 3; DOI: 10.1002/14651858. CD006058.pub2. 

(Guimarães et al., 2009) (Anexo 2). 
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3.3 Critérios de inclusão 
 

3.3.1 Tipos de estudos incluídos 

 

Foram incluídos todos os ensaios clínicos aleatórios que utilizaram o 

inspirômetro de incentivo em pelo menos um dos braços de comparação. 

 

3.3.2 Tipos de participantes 

 

Foram incluídos nesta revisão sistemática, ensaios clínicos aleatórios com 

participantes adultos (acima de 18 anos) programados para qualquer tipo de cirurgia 

abdominal superior.  

 

3.3.3 Tipos de intervenções 

 

Planejou-se incluir ensaios clínicos que utilizassem o inspirômetro de 

incentivo comparado com outras técnicas respiratórias:  

• Inspirômetro de incentivo versus exercícios respiratórios. 

• Inspirômetro de incentivo versus respiração por pressão positiva 

intermitente (RPPI). 

• Inspirômetro de incentivo versus outras técnicas ou recursos da fisioterapia 

respiratória.  

• Inspirômetro de incentivo versus nenhuma intervenção.   
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3.4 Critérios de exclusão 
 

Foram excluídos os ensaios clínicos quasi-aleatórios e os estudos em que o 

inspirômetro de incentivo estava associado a outra manobra respiratória.  

 

3.5 Desfechos clínicos analisados 
 

3.5.1 Desfechos primários 

 

• Complicações pulmonares, definidas como:   

a) Atelectasia (diagnóstico por radiografia, tomografia, ou broncoscopia): 

em pacientes cujos sinais clínicos eram sintomas respiratórios agudos, 

como dispnéia, tosse, respiração ruidosa (Chumillas et al., 1998).  

b) Falência respiratória (diagnóstico por radiografia: em pacientes com 

sinais de sintomas respiratórios agudos tais como secreções 

purulentas traqueobronquiais, febre (acima de 38 ºC), ou contagem 

elevada de leucócitos (acima de 10.000/mm3) (Chumillas et al., 1998).   

c) Infecção traqueobronquial ou pneumonia.   

• Outros tipos de complicações no período pós-operatório (ex: 

hemodinâmicas).   

• Mortalidade por causas respiratórias.   

• Mortalidade por todas as causas.   

 
As alterações radiológicas foram definidas como atelectasia segmentar ou 

subsegmentar, com infiltração ou consolidação, de acordo com os critérios do 

radiologista. As complicações pulmonares clínicas pós-operatórias estavam 

definidas de acordo com critérios clínicos (sintomas e exame físico) e também 

critérios radiológicos, como atelectasia e pneumonia. Quando havia só alterações 

radiológicas, sem sintomas clínicos ou alterações na ausculta, as complicações 

eram consideradas subclínicas (Chumillas et al., 1998).   
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3.5.2 Desfechos secundários 

 

• Volume corrente (VC): é o volume de ar inspirado e expirado em cada ciclo 

ventilatório norma (Craven et al., 1974; AARC, 1991; Wilkins, Scalan, 

2000);   

• Volume expiratório forçado no primeiro segundo (FEV1): é o volume 

máximo que um indivíduo consegue expirar no primeiro segundo de uma 

expiração máxima (Craven et al., 1974; AARC, 1991; Wilkins, Scalan, 

2000);  

• Capacidade vital (CV): é a maior quantidade de ar que uma pessoa pode 

expelir dos pulmões após tê-los enchido ao máximo e, em seguida, 

expirado completamente (Wilkins, Scalan, 2000); 

• Capacidade residual funcional (CRF): é a quantidade de ar que permanece 

nos pulmões ao final da expiração normal (Wilkins, Scalan, 2000);   

• Capacidade vital forçada (CVF): é o volume de ar que pode ser expirado, 

tão rápida e completamente quanto possível, após uma inspiração 

profunda máxima (Wilkins, Scalan, 2000); 

• Tempo de permanência hospitalar;   

• Análise de custo.   

 

3.6 Base de dados para identificação dos estudos 
 

A estratégia de busca foi conduzida nas diferentes bases de dados: Registro 

de Ensaios Clínicos da Biblioteca Cochrane (CENTRAL, volume 3 de 2006);  

(MEDLINE via PubMed (1996 a 2006), Excerpta Médica (EMBASE) (1980 a 2006), 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) (1982 a 

2006), e CINAHL (até 2006). 
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3.6.1 Buscando outros recursos 

 

A busca manual foi conduzida por meio de lista de referências dos estudos 

identificados em busca de citações adicionais e foram contatados especialistas na 

área e autores de estudos a respeito de dados não publicados (Anexos 8, 9, 10 e 

11). Não houve restrições de idiomas.  

 

3.7 Estratégia de busca para identificação dos estudos 
 

Foram utilizados termos oficiais e sinônimos da condição clínica e intervenção 

com os diferentes filtros para identificar ensaios clínicos específicos para com cada 

base de dados (disponível no Cochrane Handbook 5.0). 

No quadro 1 pode ser observada a estratégia de busca utilizada na base de 

dados Medline: 

 

Quadro 1. Estratégia de busca MEDLINE  
#1 explode spirometry/ all subheadings 
#2 (incentiv* near spiromet?r*) or (incentiv* spiromet?r*) 
#3 spiromet?r* in TI, AB 
#4 explode breathing exercises/ all subheadings 
#5 (breath* exercis*) or (breath* near exercis*) 
#6 #1 or #2 or #3 or #4 or #5 
#7 explode Bronchial Spasm/ all subheadings 
#8 explode Respiratory Distress Syndrome, Adult/ all subheadings 
#9 explode Atelectasis/ all subheadings 
#10 explode Pneumonia/ all subheadings 
#11 ((lung or pulmonary) complication*) or ((lung or pulmonary) near complication*) 
#12 Tracheo?bronchial 
#13 bronchospasm 
#14 breath* near (inadequacy or insufficiency or failure) 
#15 #7 or #8 or #9 or #10 or #11 or #12 or #13 or #14 
#16 #6 and #15 
#17 explode adult/ all subheadings 
#18 (explode "Infant-+" / all SUBHEADINGS in MIME,MJME) or (explode "Adolescent-" / all 
SUBHEADINGS in MIME,MJME) or (explode "Child-+" / all SUBHEADINGS in MIME,MJME) 
#19 #18 not (#18 and #17) 
#20 #16 not #19 

 

 

Para base de dados CENTRAL (Cochrane Library) foram utilizados os 

mesmos termos estabelecidos para a MEDLINE. 
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No quadro 2 pode ser observada a estratégia de busca utilizada na base de 

dados Embase: 

 
Quadro 2. Estratégia de busca EMBASE 
#1 explode "spirometry-" / all SUBHEADINGS in DEM,DER,DRM,DRR 
#2 (incentiv* near spiromet?r*) or (incentiv* spiromet?r*) 
#3 spiromet?r* in TI, AB 
#4 explode "breathing-exercise" / all SUBHEADINGS in DEM,DER,DRM,DRR 
#5 (breath* exercis*) or (breath* near exercis*) 
#6 #1 or #2 or #3 or #4 or #5 
#7 "bronchospasm-" / all SUBHEADINGS in DEM,DER,DRM,DRR 
#8 explode "adult-respiratory-distress-syndrome" / all SUBHEADINGS in DEM,DER,DRM,DRR 
#9 "atelectasis-" / all SUBHEADINGS in DEM,DER,DRM,DRR 
#10 "pneumonia-" / all SUBHEADINGS in DEM,DER,DRM,DRR 
#11 ((lung or pulmonary) complication*) or ((lung or pulmonary) near complication*) 
#12 Tracheo?bronchial 
#13 Bronchial Spasm 
#14 breath* near (inadequacy or insufficiency or failure) 
#15 #7 or #8 or #9 or #10 or #11 or #12 or #13 or #14 
#16 #6 and #15 
#17 explode "abdominal-surgery" / all SUBHEADINGS in DEM,DER,DRM,DRR 
#18 explode "thorax-surgery" / all SUBHEADINGS in DEM,DER,DRM,DRR 
#19 (abdom?n* or thora*) near surgery 
#20 (abdom?n* or thora*) next surgery 
#21 (surg* or operat*) in TI, AB 
#22 #17 or #18 or #19 or #20 
#23 #16 and #22 
#24 explode adult/ all subheadings 
#25 ("child-" / all SUBHEADINGS in DEM,DER,DRM,DRR) or ("preschool-child" / all SUBHEADINGS in 
DEM,DER,DRM,DRR) or ("infant-+" / all SUBHEADINGS in DEM,DER,DRM,DRR) or ("school-child" / all 
SUBHEADINGS in DEM,DER,DRM,DRR) 
#26 explode adolescent/ all subheadings 
#27 #25 or #26 
#28 #24 not #27 
#29 #23 and #28 
#30 explode "randomized-controlled-trial" / all SUBHEADINGS in DEM,DER,DRM,DRR 
#31 (randomi?ed controlled trial*) in TI, AB 
#32 random* 
#33 explode "randomization-" / all SUBHEADINGS in DEM,DER,DRM,DRR 
#34 randomi?ation 
#35 explode "clinical-trial" / all SUBHEADINGS in DEM,DER,DRM,DRR 
#36 explode multicenter-study / all subheadings 
#37 multi?cent* 
#38 explode phase-4-clinical-trial / all subheadings or explode double-blind-procedure / all subheadings or explode 
single-blind-procedure / all subheadings 
#39 (RANDOM* or CROSS?OVER* or FACTORIAL* or PLACEBO* or VOLUNTEER*) in TI, AB, TW 
#40 ((SINGL* or DOUBL* or TREBL* or TRIPL*) near (BLIND* or MASK*)) in TI,AB 
#41 explode "follow-up" / all SUBHEADINGS in DEM,DER,DRM,DRR 
#42 (follow?up near stud*) in TI, AB 
#43 evaluation stud* 
#44 explode "prospective-study" / all SUBHEADINGS in DEM,DER,DRM,DRR 
#45 prospective?stud* 
#46 research near design* 
#47 explode "comparative-study" / all SUBHEADINGS in DEM,DER,DRM,DRR 
#48 clinic* near trial* 
#49 #30 or #31 or #32 or #33 or #32 or #34 or #35 or #36 or #37 or #38 or #39 or #40 or #41 or #42 or #43 or #44 or 
#45 or #46 or #47 or #48 
#50 (human) in DER 
#51 (animal or nonhuman) in DER 
#52 #50 and #51 
#53 #51 not #52 
#54 #49 not #53 
#55 #29 and #54 
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No quadro 3 pode ser observada a estratégia de busca utilizada na base de 

dados CINAHL: 

 

Quadro 3. Estratégia de busca CINAHL  

#1 Randomized Clinical Trial* 
#2 Controlled Clinical Trial* 
#3 explode "Random-Assignment" / all TOPICAL SUBHEADINGS / all AGE SUBHEADINGS in DE 
#4 "Double-Blind-Studies" / all TOPICAL SUBHEADINGS / all AGE SUBHEADINGS in DE 
#5 "Single-Blind-Studies" / all TOPICAL SUBHEADINGS / all AGE SUBHEADINGS in DE 
#6 explode "Clinical-Trials" / all TOPICAL SUBHEADINGS / all AGE SUBHEADINGS in DE 
#7 (clin* near trial*) in TI 
#8 (clin* near trial*) in AB 
#9 (singl* or doubl* or trebl* or tripl*) near (blind* or mask*) 
#10 (#9 in TI) or (#9 in AB) 
#11 "Placebos-" / all TOPICAL SUBHEADINGS / all AGE SUBHEADINGS in DE 
#12 placebo* in TI 
#13 placebo* in AB 
#14 random* in TI 
#15 random* in AB 
#16 "Study-Design" / all TOPICAL SUBHEADINGS / all AGE SUBHEADINGS in DE 
#17 "Comparative-Studies" / all TOPICAL SUBHEADINGS / all AGE SUBHEADINGS in DE 
#18 explode "Evaluation-Research" / all TOPICAL SUBHEADINGS / all AGE SUBHEADINGS in DE 
#19 "Prospective-Studies" / all TOPICAL SUBHEADINGS / all AGE SUBHEADINGS in DE 
#20 control* or prospectiv* or volunteer* 
#21 #1 or #2 or #3 or #4 or #5 or #6 or #7 or #8 or #9 or #10 or #11 or #12 or #13 or #14 or #15 or #16 or #17 or #18 or #19 
or #20 
#22 sheep or dog* or cat* or guinea?pig* or mouse or experimental animal* 
#23 explode animals/ all topical subheadings / all age subheadings 
#24 #22 or #23 
#25 human* 
#26 #24 not (#23 and #24) 
#27 #21 not #26 
#28 explode "Spirometry-" / all TOPICAL SUBHEADINGS / all AGE SUBHEADINGS in DE 
#29 (incentiv* near spiromet?r*) or (incentiv* spiromet?r*) 
#30 spiromet?r* in TI, AB 
#31 explode "Breathing-Exercises" / all TOPICAL SUBHEADINGS / all AGE SUBHEADINGS in DE 
#32 (breath* exercis*) or (breath* near exercis*) 
#33 #28 or #29 or #30 or #31 or #32 
#34 explode "Bronchial-Spasm" / all TOPICAL SUBHEADINGS / all AGE SUBHEADINGS in DE 
#35 explode "Respiratory-Distress-Syndrome" / all TOPICAL SUBHEADINGS / all AGE SUBHEADINGS in DE 
#36 explode "Atelectasis-" / all TOPICAL SUBHEADINGS / all AGE SUBHEADINGS in DE 
#37 explode "Pneumonia-" / all TOPICAL SUBHEADINGS / all AGE SUBHEADINGS in DE 
#38 (lung complication*) or (lung near complication*) 
#39 Tracheo?bronchial 
#40 bronchospasm 
#41 breath* near (inadequacy or insufficiency or failure) 
#42 #34 or #35 or #36 or #37 or #38 or #39 or #40 or #41 
#43 #33 and #42 
#44 #27 and #43 
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No quadro 4 pode ser observada a estratégia de busca utilizada na base de 

dados LILACS: 

 

Quadro 4. Estratégia de busca LILACS 

 ((Incentiv$ spirometr$) OR triflo OR voldyne OR spirocare OR coach OR (Bartlett-Edwards incentive 
spirometer)) [Words] and (Pt randomized controlled trial) OR (Pt controlled clinical trial) OR (Mh randomized 
controlled trials) OR (Mh random allocation) OR (Mh double blind method) OR (Mh single blind method) 
AND NOT (Ct animal) AND NOT (Ct human and Ct animal) OR (Pt clinical trial) OR (Ex E05.318.760.535$) 
OR (Tw clin$) AND (Tw trial$) OR (Tw ensa$) OR (Tw estud$) OR (Tw experim$) OR (Tw investiga$) OR 
(Tw singl$) OR (Tw simple$) OR (Tw doubl$) OR (Tw doble$) OR (Tw duplo$) OR (Tw trebl$) OR (Tw 
trip$) AND (Tw blind$) OR (Tw cego$) OR (Tw ciego$) OR (Tw mask$) OR (Tw mascar$) OR (Mh placebos) 
OR (Tw placebo$) OR (Tw random$) OR (Tw randon$) OR (Tw casual$) OR (Tw acaso$) OR (Tw azar) OR 
(Tw aleator$) OR (Mh research design) AND NOT (Ct animal) AND NOT (Ct human and Ct animal) OR (Ct 
comparative study) OR (Ex E05.337$) OR (Mh follow-up studies) OR (Mh prospective studies) OR (Tw 
control$) OR (Tw prospectiv$) OR (Tw volunt$) OR (Tw volunteer$) AND NOT ((Ct animal) AND NOT (Ct 
human and Ct animal)) [Words]  

 

 

3.8 Seleção dos estudos e extração dos dados 
 

Dois autores (GUIM e RPED) avaliaram independentemente os títulos e 

resumos de todos os ensaios identificados pela busca eletrônica. Foram obtidas 

cópias de textos completos dos estudos que preencheram os critérios de inclusão 

desta revisão. Planejou-se solicitar um terceiro autor (DM) para as eventuais 

discordâncias.  

Os dados coletados dos estudos primários respeitaram os itens padronizados 

da ficha de extração de dados (Anexo 3). 

 

3.9 Avaliação da qualidade metodológica dos estudos 
 

A qualidade dos ensaios clínicos foi avaliada de acordo com a tabela de risco 

de viés disponível no Capítulo 8 do Cochrane Handbook (Higgins, Green, 2008b), 

conforme descrito a seguir.  
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3.9.1  Quanto ao tipo de viés avaliado 

 

Viés de seleção: a geração e a ocultação da alocação foram adequadas? 

• geração e ocultação da alocação foram adequadas (adequadas) 

• Não informado e impossível de ser adquirido por tentativa de contato com 

os autores dos estudos primários (não informado) 

• Inadequado (inadequado) 

Viés de performance: Os pacientes e/ou terapeutas estavam cientes para 

qual grupo os pacientes foram alocados? 

• Não estavam cientes do grupo para o qual cada paciente havia sido 

alocado (adequado) 

• Não informado e impossível de ser adquirido por tentativa de contato com 

os autores dos estudos primários (não informado) 

• Cientes do grupo para o qual cada paciente havia sido alocado 

(inadequado) 

Viés de detecção: os avaliadores estavam cientes dos grupos durante a 

coleta dos dados? (avaliadores mascarados) 

• Não estavam cientes do grupo para o qual cada paciente havia sido 

alocado (adequado) 

• Não informado e impossível de ser adquirido por tentativa de contato com 

os autores dos estudos primários (não informado) 

• Cientes do grupo para o qual cada paciente havia sido alocado 

(inadequado) 

Viés de perdas: Houve perdas ou diferenças importantes entre os grupos de 

comparação? 

• Perda inferior a 20 % ou semelhante entre os grupos de comparação 

(adequado) 
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• Não informado e impossível de ser adquirido por tentativa de contato com 

os autores dos estudos primários ( não informado) 

• Perda superior a 20% ou importantes diferenças entre os grupos de 

comparação.(inadequado) 

Os estudos foram classificados como: 

• Baixo risco de erro sistemático: estudos que apresentaram qualidade 

metodológica adequada; 

• Moderado risco de erro sistemático: estudos que apresentaram qualidade 

metodológica desconhecida; 

• Alto risco de erro sistemático: estudos que apresentaram qualidade 

metodológica inadequada. 

 

3.10 Análise estatística 
 

3.10.1 Análise de dados   

 

Planejou-se usar o risco relativo (RR) como medida de efeito para dados 

dicotômicos com intervalo de confiança a 95% por meio do efeito randomizado. A 

diferença média foi planejada para dados contínuos com intervalo de confiança a 

95% e efeito randomizado.  

Os autores foram solicitados, quando necessário, para tentar adquirir 

qualquer dado obscuro nos estudos (Anexos 8, 9, 10 e 11).  
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3.10.2 Heterogeneidade   

 

Quantificou-se inconsistência entre as estimativas agrupadas que usam a 

estatística de I2 onde I2 é [(Q - df)/Q] x 100% (Q é a estatística de Chi2 e df seus 

graus de liberdade). Isto ilustra a porcentagem da variabilidade em estimativas de 

efeito que são o resultado de heterogeneidade; será assumido como heterogêneo 

quando              I 2 > 50% 

 

3.10.3 Análise de subgrupo   

 

Foi planejado executar análises de subgrupo por tipos de intervenções (Triflo; 

Voldyne; Spirocare; Coach; Espirômetro de incentivo Bartlett-Edwards, entre outros) 

e características dos participantes, tais como: diferentes doenças de base, idade, 

tabagistas e obesos. 

 

3.10.4 Análise de sensibilidade   

 

A análise de sensibilidade foi planejada para estudos com heterogeneidade 

importante (I2 acima de 50%), por meio da inclusão e exclusão desses estudos, 

assim como a investigação dos critérios clínicos e/ou metodológicos responsáveis 

por estas diferenças.  

 

3.11 Estratégia geral da revisão sistemática 
 

A estratégia e o desenvolvimento, passo a passo, desta revisão sistemática e 

metanálise podem ser vistos na Figura 1. 
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Fonte: Guidugli, 2000. 

 

Figura 1. Fluxograma demonstrativo da estratégia da revisão sistemática 
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3.12 Atualização e aprimoramento da revisão sistemática 
 

Esta revisão sistemática deverá ser atualizada a cada dois anos, ou conforme 

a demanda dos estudos clínicos, que deverá utilizar a mesma estratégia de busca 

nas bases de dados previamente planejadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 .  R E S U L T A D O S  
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4.1 Seleção dos estudos 
 

Foram identificados durante a busca nas diferentes bases de dados 775 

estudos, assim distribuídos: MEDLINE/BVS 101, MEDLINE/PUBMED 287, EMBASE 

178, CENTRAL 43, LILACS 3 e CINAHL 163 (Figura 2). 

A seleção dos estudos obedeceu à sequência do Quorom (Moher et al., 2000) 

descrita no algoritmo abaixo:  

 

 

Figura 2. Algoritmo da seleção dos estudos 
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Após a seleção dos títulos e resumos, 754 estudos não eram ensaios clínicos 

e por isso foram excluídos, enquanto 21 estudos foram caracterizados como 

potencialmente eleitos para inclusão nesta revisão. Destes, 10 também não 

satisfizeram aos critérios de inclusão e foram excluídos conforme descrito no anexo 

4. 

A tabela 1 ilustra as características dos 11 estudos incluídos nesta revisão 

sistemática com 2.055 participantes (Craven et al., 1974; Dohi, Gold, 1978; Lyager et 

al., 1979; Jung et al., 1980; Celli et al., 1984; Stock et al., 1985; Ricksten et al., 1986; 

Schwieger et al., 1986; O’Connor et al., 1988; Hall et al., 1991; Hall et al., 1996).  

Em todos os ensaios clínicos os pacientes foram alocados para o grupo 

inspirômetro de incentivo de maneira aleatória. Características como: média de 

idade, tipos de intervenções, número de participantes, entre outros, estão descritas 

na tabela 1: 
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Tabela 1.  Característica dos estudos incluídos  
Autor/ 
Ano 

Desenho N Idade 
 (anos) 

Mulheres Homens Participantes Intervenção Desfechos 

Celli et al. 
(1984) 

ECR CA: 172 
CAA: 81 

 

CA: 46.95 CA: 113 CA: 59 Cirurgia 
abdominal 

eletiva 

- C: S/tto CA 
(44) CAA (19) 

- RPPI: CA (45) 
CAA (23) 

- II: CA (42) 
CAA (21) 

- ERP: CA (41) 
CAA (18) 

- Complicações 
clínicas 
- Falha 

respiratória 
- Tempo de 

permanência 
hospitalar 

Craven et 
al. (1974) 

ECR 70 52.4 31 39 Cirurgia 
abdominal alta 

eletiva 

- II: (35) 
- Fisioterapia: 

(35) 

- Complicações 
pulmonares 

 

Dohi, Gold 
(1978) 

ECR CA:64 
CAA:36 

 

55.5 2 62 Cirurgia 
abdominal 

eletiva 
 

- RPPI: CA (30) 
CAA (13) 

- II: CA (34) 
CAA (23) 

 

- Complicações 
pulmonares 

- VEF1 
-CVF 
- PFE 

Hall et al. 
(1991) 

ECR CA:876 55.0 440 436 Cirurgia 
abdominal 

eletiva 

- Fisioterapia: 
CA (445) 

- II: CA (431)  
 

- Complicações 
pulmonares 

- Mortalidade 
30d 

-Tempo de 
permanência 

hospitalar 

Hall et al. 
(1996) 

ECR 155 38 87 68 Cirurgia 
abdominal 

eletiva 

- II: CA (79)  
- ERP: CA (76)  

- complicações 
pulmonares 

Jung et al. 
(1980) 

ECR CAA: 126 40,6 97 29 Cirurgia 
abdominal alta 

eletiva 

-RPPI: (36) 
-RR(BG):(45) 

- II: (45) 

- Complicações 
respiratórias  

Lyager et 
al. (1979) 

ECR CAA: 94 Não  
informado 

Não  
informado 

Não  
informado 

Colecistectomia - Bartlett: (43) 
- C: (Fisio.)(51) 

 - Complicações 
pulmonares 

O’Connor 
et al. 

(1988) 

ECR CAA: 40 Entre 23 e 
79 

Não  
informado 

Não 
informado 

Colecistectomia - C: (20) 
 - II: (20) 

 

- Complicações 
pulmonares 

-FVC1 
-VEF1 
-PFE 
- Pao2 

-A-aPO2 
- tempo de 
permanêcia 
hospitalar 

Ricksten et 
al. (1986) 

ECR CAA:43 53 22 21 Cirurgia 
abdominal alta 

eletiva 
(Laparotomia) 

-ERP (C): (15) 
-PPCVA: (13) 

-PEP: (15) 

- CVF 
- PaO2 
- PFE 

 

Schwieger 
et al. 

(1986) 

ECR CAA:40 53,5 31 9 Colecistectomia - II: (20) 
- C: S/tto (20) 

- Complicações 
pulmonares 

-Pao2 
-CVF 

- Complicações 
clínicas 

Stock et al. 
(1985) 

ECR CAA: 65 50,3 40 25 Colecistectomia 
Gastroplastia 

-Tosse e ERP: 
(20) 

- II: (22) 
-CPAP: (23) 

- CRF 
- CVF 
- VEF1 

- Complicações 
pulmonares 

CA: Cirurgia abdominal, CAA: Cirurgia abdominal alta, C: Controle, tto: tratamento, RPPI: respiração com pressão positiva 

intermitente, II: Inspirômetro de incentivo, ERP: Exercício de respiração profunda; PPCVA (CPAP): Pressão positiva contínua 

nas vias aéreas, PEP: Pressão expiratória positiva; RR (BG): Resistência respiratória (blow glove) 
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4.2 Participantes  
 

Os 11 estudos incluídos surgiram de diferentes regiões. Celli et al. (1984), da 

Venezuela; Craven et al. (1974) do Reino Unido; Hall et al. (1991) e Hall et al. 

(1996), da Austrália; Dohi, Gold (1978); Jung et al. (1980) e Stock et al. (1985), dos 

Estados Unidos; Lyager et al. (1979), da Dinamarca; O`Connor  et al. (1988), da 

Inglaterra, Ricksten et al. (1986), da Suécia e Schwieger et al. (1986), da Suíça. 

Todos os 2.055 participantes adultos foram submetidos à cirurgia abdominal 

alta e o número de participantes variou de 36 a 126 (Craven et al., 1974; Dohi, Gold, 

1978; Lyager et al., 1979; Jung et al., 1980; Celli et al., 1984; Stock et al., 1985; 

Ricksten et al., 1986; Schwieger et al., 1986; O’Connor et al., 1988; Hall et al., 1991; 

Hall et al., 1996). 

 

4.3 Intervenções 
 

Dois estudos compararam inspirômetro de incentivo com tratamento 

fisioterapêutico padrão (Craven et al., 1974; Hall et al., 1991); três estudos 

compararam inspirômetro de incentivo com o controle (Lyager et al., 1979; 

Schwieger et al., 1986; O’Connor et al., 1988). Um estudo comparou o grupo 

controle – sem tratamento, respiração com pressão positiva intermitente, 

inspirômetro de incentivo e exercício de respiração profunda (Celli et al., 1984); outro 

comparou inspirômetro de incentivo com respiração com pressão positiva 

intermitente (Dohi, Gold, 1978). Hall et al. (1996) compararam em seu estudo o 

inspirômetro de incentivo com exercício de respiração profunda, enquanto Jung et al. 

(1980) comparam: respiração com pressão positiva intermitente, inspirômetro de 

incentivo e resistência respiratória. A comparação no estudo do Ricksten et al. 

(1986) ocorreu entre exercício de respiração profunda (controle – triflo), pressão 

positiva contínua nas vias aéreas e pressão expiratória positiva. Stock et al. (1985) 

compararam tosse associada ao exercício de respiração profunda com inspirômetro 

de incentivo e pressão positiva contínua nas vias aéreas. 
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O número de repetições de cada exercício, a intensidade e o modo de 

execução estão descritos na tabela que segue. 

 

Tabela 2. Característica das intervenções  
Estudos II RPPI    CPAP ERP Fisioterapia RR 

(BG) 
Controle PEP

Celli et al. 
(1984) 

Inspiração 
máxima 

sustentada em 
3s/10 ciclos 

15cmH2O/15 
min 

/10 ciclos 

- Inspirar 
aumentando o 

volume até o 6° 
ciclo seguido de 

3 tosses forçadas 

-  S/ 
tratamento 

 
 
 
- 

Craven et 
al. (1974) 

Inspiração lenta e 
manter o máximo 

5 vezes./h 

- - - Fisioterapia 
respiratória 

 -  
- 

Dohi, Gold 
(1978) 

Triflo 5 vezes 
/hora/8 h/d 
+ manobra 

fisioterapêutica 

Bennett PR-2 
Pressão, 
volume e 

fluxo 
ajustados ao 

máximo + 
inalação com 

0.5 ml de 
Bronkosol 

- - -  -  
 
- 

Hall et al. 
(1991) 

Airlife inspirar  
ao máximo 
lentamente 

5min/h 

- - - Fisioterapia 
respiratória  

de acordo com 
 o julgamento 

 do 
fisioterapeuta  

- -  
- 

Hall et al. 
(1996) 

Airlife 10 
vezes/hora 
inspirar ao 
máximo e  

lentamente 

- - Inspirar 10  
vezes/ hora 

- - -  
 
- 

Jung et al. 
(1980) 

Spirocare 
Inspiração  
máxima 

V= 1,4 e 1,75/ 
3s 

15 – 20 min 

15cmH2O + 
inalação 
solução 
isotônica 

- - - 15 a 
20 min 

-  
 
 
 
- 

Lyager et 
al. (1979) 

Barlett 
Inspiração lenta e 

sustentada  4 
vezes /hora  

3-5s (pelo menos 
4 dias) 

- - - Fisioterapia 
respiratória 

- -  
 
 
 
 
- 

O’Connor 
et al. 

(1988) 

Inspiração 
sustentada 
máxima 3 

vezes/3s /h +  
Fisioterapia 

- - - Fisioterapia 
respiratória 

- -  
 
- 

Ricksten et 
al. (1986) 

TRiflo 
Inspiração 
 maxima 

sustentada 
30 vezes /hora 

 + ERP 
 

- 10 a 15 
cmH2O 

30 ciclos 
/hora 

- - - - 10 a 
15cm 
H2O  

30 ciclos 
/hora 

3 dias PO 

Schwieger 
et al. 

(1986) 

Inspiron 
5 min/ hora/  

12 vezes /dia 

- - - - - S/ 
tratamento 

 
- 

Stock et al. 
(1985) 

Inspirar ao 
máximo  
15 min a  
cada 2 hs 

3 dias 
200 à 2000ml 

 7  
cmH2O 
90l/min 

De 4 a 5 ERP 
associar tosse 

assistida 
3 à 5 min  

    
 
 
- 
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4.4 Qualidade metodológica dos estudos incluídos 
 

4.4.1 Avaliação da ocultação de alocação 

 

Os 11 estudos incluídos descreveram que a alocação ao tratamento foi 

aleatória, a descrição da ocultação da alocação foi classificada como desconhecida 

na maioria dos estudos (moderado risco de erro sistemático) (Craven et al., 1974; 

Dohi, Gold, 1978; Lyager et al., 1979; Jung et al., 1980; Celli et al., 1984; Stock et 

al., 1985; Ricksten et al., 1986; Schwieger et al., 1986; O’Connor et al., 1988). 

No entanto, Hall et al. (1991) e Hall et al. (1996) descreveram os métodos 

para a geração de sequência de alocação por meio de números gerados pelo 

computador e alocação sigilosa por meio de envelopes selados (baixo risco de erro 

sistemático). 

A síntese da qualidade metodológica dos estudos incluídos está disponível no 

anexo 5. 

 

4.4.2 Descrição das perdas e exclusões 

 

Cinco estudos relataram perdas (Lyager et al., 1979; Celli et al., 1984; 

Ricksten et al., 1986; Hall et al., 1991; Hall et al., 1996); todas foram menores do que 

20% do total de pacientes em cada estudo. Os outros estudos (Craven et al., 1974; 

Dohi, Gold, 1978; Jung et al., 1980; Stock et al., 1985; Schwieger et al., 1986; 

O'Connor et al., 1988) não relataram nenhuma perda ou desistência. Para as 

perdas, foram atribuídos os piores desfechos durante a análise por intenção de 

tratar. 
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4.4.3 Tempo de seguimento 

 

Os participantes dos estudos primários foram acompanhados por tempos 

variados, conforme descrito na tabela 3. 

 

Tabela 3. Característica do tempo de seguimento  

Autor e ano Tempo de seguimento 

Celli et al. (1984) Até o quarto dia do pós-operatório 

Craven et al. (1974) Até o quinto dia do pós-operatório 

Dohi, Gold (1978) Por cinco dias consecutivos do pós-operatório 

Hall et al. (1991) Até o sétimo dia do pós-operatório 

Hall et al. (1996) Não descrito 

Jung et al. (1980) Até o quarto dia do pós-operatório 

Lyager et al. (1979) Até o quarto dia do pós-operatório 

O’Connor et al. (1988) Até o segundo dia do pós-operatório 

Ricksten et al. (1986) Por três dias do pós-operatório 

Schwieger et al. (1986) Por quatro dias do pós-operatório 

Stock et al. (1985) Por 72 horas. 

 

 

4.4.4 Tamanho da amostra 

 

O cálculo do tamanho da amostra foi realizado em apenas dois estudos (Hall 

et al., 1991; Hall et al., 1996). 
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4.5 Desfechos 
 

O desfecho complicações respiratórias foi avaliado em quase todos os 

estudos por achados radiológicos ou clínicos. Os demais desfechos foram 

apresentados de maneira variada entre os estudos. 

 

4.5.1 Complicações clínicas 

 

4.5.1.1 Inspirômetro de incentivo versus nenhum tratamento  
 

Na comparação inspirômetro de incentivo versus nenhum tratamento, o 

desfecho complicações clínicas foi analisado em três estudos com 120 pacientes. A 

frequência de complicações clínicas foi menor no grupo inspirômetro de incentivo 

(32%) sem diferença estatística significante em relação ao grupo que não recebeu 

tratamento (54%), com redução do risco relativo de 40 % (RR: 59%, IC: 0.29, 1.34) 

(Gráfico 1). 

 

Gráfico 1. Metanálise do risco relativo (efeito randomizado) para o desfecho complicações 
clínicas entre inspirômetro de incentivo e nenhum tratamento. 

Study or Subgroup
Celli 1984
O'Connor 1988
Schwieger 1986

Total (95% CI)
Total events
Heterogeneity: Tau² = 0.29; Chi² = 5.59, df = 2 (P = 0.06); I² = 64%
Test for overall effect: Z = 1.20 (P = 0.23)

Events
7
5
8

20

Total
21
20
20

61

Events
17
9
6

32

Total
19
20
20

59

Weight
38.6%
30.1%
31.3%

100.0%

M-H, Random, 95% CI
0.37 [0.20, 0.70]
0.56 [0.23, 1.37]
1.33 [0.57, 3.14]

0.63 [0.29, 1.34]

Inspirômetro de Incentivo Nenhum Tratamento Risk Ratio Risk Ratio
M-H, Random, 95% CI

0.1 0.2 0.5 1 2 5 10
Inspirômetro de Incentivo Nenhum Tratamento  

 

 

No gráfico exposto foi observado o I2 = 64%, considerado, portanto, 

heterogêneo. Entre os critérios disponíveis para conduzir a análise de sensibilidade, 

o intervalo de confiança foi utilizado neste gráfico como referência. Ao verificar que 

os intervalos de confiança do estudo Schwieger et al. (1986) sobrepõem-se menos 

em relação aos estudos Celli et al. (1984) e O'Connor et al. (1988), realizou-se a 
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análise de sensibilidade retirando o estudo Schwieger et al. (1986); nesta análise, o 

I2 foi reduzido para 0% (Gráfico 2).  

 

Gráfico 2. Análise de sensibilidade por meio do gráfico de metanálise do risco relativo (efeito 
randomizado) para o desfecho complicações clínicas entre inspirômetro de incentivo e 
nenhum tratamento 

 

 
Embora haja evidência de heterogeneidade, nenhum dos critérios clínicos e 

metodológicos investigados foi localizado para justificar tal heterogeneidade. 

 

4.5.2 Falha respiratória 

 

4.5.2.1 Inspirômetro de incentivo versus exercício de respiração 
profunda  

 

Na comparação inspirômetro de incentivo versus exercício de respiração 

profunda, o desfecho falha respiratória foi analisado em dois estudos com 194 

pacientes. A frequência de falha respiratória foi menor no grupo inspirômetro de 

incentivo (1%) sem diferença estatística significante em relação ao grupo que 

realizou exercício de respiração profunda (2%), com redução do risco relativo de 

50% (RR: 67%, IC: 0.04, 10.50) (Gráfico 3).  

 

 

 

Study or Subgroup 
Celli 1984
O'Connor 1988
Schwieger 1986

Total (95% CI) 
Total events 
Heterogeneity: Tau² = 0.00; Chi² = 0.52, df = 1 (P = 0.47); I² = 0%
Test for overall effect: Z = 3.28 (P = 0.001)

Events 
7
5
8

12

Total
21
20
20

41

Events
17

9
6

26

Total
19
20
20

39

Weight
67.5%
32.5%

0.0%

100.0%

M-H, Random, 95% CI 
0.37 [0.20, 0.70]
0.56 [0.23, 1.37]
1.33 [0.57, 3.14]

0.42 [0.25, 0.71]

Incentive spirometry No treatment Risk Ratio Risk Ratio
M-H, Random, 95% CI

0.1 0.2 0.5 1 2 5 10
Incentive spirometry No treatment
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Gráfico 3. Metanálise do risco relativo (efeito randomizado) para o desfecho falha respiratória 
entre inspirômetro de incentivo e exercício de respiração profunda  

Study or Subgroup
2.1.1 Lower risk patients (no chronic respiratory disease and non-smokers)
Celli 1984
Hall 1996
Subtotal (95% CI)
Total events
Heterogeneity: Tau² = 1.50; Chi² = 1.61, df = 1 (P = 0.20); I² = 38%
Test for overall effect: Z = 0.29 (P = 0.77)

Events

0
1

1

Total

21
79

100

Events

2
0

2

Total

18
76
94

Weight

52.1%
47.9%

100.0%

M-H, Random, 95% CI

0.17 [0.01, 3.38]
2.89 [0.12, 69.80]
0.67 [0.04, 10.50]

Inspirômetro de Incentivo Exercício Respiratório Risk Ratio Risk Ratio
M-H, Random, 95% CI

0.001 0.1 1 10 1000
Inspirômetro de Incentivo Exercício Respiratório  

 

 

4.5.3 Complicações pulmonares 

 

4.5.3.1 Inspirômetro de incentivo versus fisioterapia 
 

Na comparação inspirômetro de incentivo versus fisioterapia, o desfecho 

complicações pulmonares foi analisado em dois estudos com 496 pacientes. A 

frequência de complicações pulmonares foi menor no grupo inspirômetro de 

incentivo (18%) sem diferença estatística significante em relação ao grupo que 

realizou fisioterapia (19%), com redução do risco relativo de 5% (RR: 83%, IC: 0.51, 

1.34) (Gráfico 4).  
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Gráfico 4. Metanálise do risco relativo (efeito randomizado) para o desfecho complicações 
pulmonares entre inspirômetro de incentivo e fisioterapia  

Study or Subgroup
3.1.1 IS (Bartlett-Edwards) versus physiotherapy
Craven 1974
Subtotal (95% CI)
Total events
Heterogeneity: Not applicable
Test for overall effect: Z = 2.10 (P = 0.04)

3.1.2 IS (Airlife) versus chest physiotherapy
Hall 1991
Subtotal (95% CI)
Total events
Heterogeneity: Not applicable
Test for overall effect: Z = 0.20 (P = 0.84)

Total (95% CI)
Total events
Heterogeneity: Tau² = 0.09; Chi² = 3.48, df = 1 (P = 0.06); I² = 71%
Test for overall effect: Z = 0.76 (P = 0.45)

Events

16

16

68

68

84

Total

35
35

431
431

466

Events

25

25

68

68

93

Total

35
35

445
445

480

Weight

45.8%
45.8%

54.2%
54.2%

100.0%

M-H, Random, 95% CI

0.64 [0.42, 0.97]
0.64 [0.42, 0.97]

1.03 [0.76, 1.41]
1.03 [0.76, 1.41]

0.83 [0.51, 1.34]

Inspirômetro de Incentivo Fisioterapia Risk Ratio Risk Ratio
M-H, Random, 95% CI

0.05 0.2 1 5 20
Inspirômetro de Incentivo Fisioterapia
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5.1 Relevância da pesquisa 
 

Embora exista um interesse crescente sobre a efetividade das técnicas 

fisioterapêuticas em pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos do andar 

superior do abdome, muitos de seus benefícios permanecem incertos. Dessa forma, 

alguns autores (Thomas, McIntosh, 1994; Pasquina et al., 2003), que descreveram 

sobre o inspirômetro de incentivo, vêm tentando determinar qual é o real beneficio 

dessas intervenções na prevenção de complicações pulmonares pós-operatórias. 

Outras abordagens são utilizadas com frequência na rotina do fisioterapeuta 

para a condição clínica de interesse desta revisão; entre as técnicas e recursos 

destacam-se: exercício de respiração profunda, respiração com pressão positiva 

intermitente, pressão positiva contínua nas vias aéreas, inspiração máxima 

sustentada, entre outras. Essas opções terapêuticas são utilizadas na tentativa de 

aumentar a reexpansão pulmonar e, por sua vez, reduzir a incidência de 

complicações respiratórias (Chumillas et al., 1998; Grigorakos et al., 2008; Manzano 

et al., 2008). 

O inspirômetro de incentivo é utilizado de forma rotineira na prática clínica e 

tem sido questionado sobre a sua real importância na prevenção de complicações 

pulmonares (Sleszynski, Kelso, 1993; Weindler, Kiefer, 2001), as quais representam 

uma das causas mais importantes para o aumento da mortalidade na população 

(Rezaiguia, Jayr, 1996). Essas complicações decorrem do comprometimento de 

volumes e capacidades pulmonares durante o procedimento cirúrgico do andar 

superior do abdome; tais alterações desencadeiam um colapso alveolar que poderá 

ser revertido durante o recrutamento de novas unidades alveolares por meio da 

reexpansão pulmonar (Mang et al., 1989; Mang, Kacmarek, 1991).  

Em contrapartida, para Stock et al. (1985) as características e mecanismos da 

intervenção, tais como, a frequência e a supervisão do fisioterapeuta podem ser 

fundamentais para influenciar os melhores resultados. Outras possibilidades deverão 

ser atentadas ao avaliar a efetividade desses recursos, como a adesão ao 

tratamento, que até o momento não apresenta relato consistente na literatura. 
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Outra consideração importante é sobre o baixo custo do inspirômetro de 

incentivo, conforme os dados encontrados no estudo do Hall et al. (1993), o qual 

informou os resultados de uma análise de custo-benefício do EI; neste achado o 

custo da fisioterapia respiratória convencional por paciente foi de $12.19 (dólar 

australiano), e como os “IIs” são reciclados (esterilizáveis), os custos foram 

equivalentes. Enquanto para Overend et al. (2001), o custo do “II” é afetado por 

alguns fatores, incluindo o critério utilizado para reexpansão (a volume ou a fluxo) e 

o método de uso, como, por exemplo, o uso individual ou reutilizável após 

esterilização, mas, ainda assim, os autores afirmam que esse tipo de intervenção é 

um método de baixo custo.  

Overend et al. (2001) e Thomas, McIntosh (1994) realizaram uma revisão 

sistemática para responder a mesma pergunta deste estudo. No entanto a busca 

não foi sistemática e houve restrições no que concerne ao idioma. Assim, devido à 

divergência dos resultados encontrados entre os estudos primários e a ausência de 

informações consistentes oriundas do mapeamento prévio, foi planejado nesta 

revisão estabelecer critérios explícitos e rigorosos para avaliar a efetividade e 

segurança da inspirometria de incentivo em pacientes submetidos à cirurgia 

abdominal do andar superior. 

Para sumarizar as evidências disponíveis até a data de finalização desta 

revisão sistemática e estabelecer o melhor nível de evidência que recomende ou 

não o uso do inspirômetro de incentivo em indivíduos submetidos à cirurgia 

abdominal alta, os critérios metodológicos estabelecidos foram seguidos 

rigorosamente, conforme descrito na seção de métodos, para que possam ser 

utilizados com maior segurança na prática clínica. 

 

5.2  Método da pesquisa  
 

Obter sucesso numa decisão clínica, baseada nas melhores evidências 

disponíveis, depende de um procedimento criterioso. Um dos motivos desta 

complexidade é a observação do aumento considerável do número de publicações 

na área da saúde (Van der Wijden, Overbeke, 1995; Moseley et al., 2002). Dessa 
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forma, encontrar estudos secundários provenientes de um mapeamento prévio 

adequado parece ser um achado grandioso, pois disponibilizam a síntese destas 

informações (Mulrow et al.,1997). 

Assim, a revisão sistemática constitui um tipo de estudo que integra os 

resultados de estudos primários, além de sintetizar informações adequadas e definir 

evidências que validam as intervenções (Sackett et al., 1997; Atallah, 1998). Este 

método sistemático limita erros e tendenciosidade, fornece resultados mais 

confiáveis e, a partir daí, disponibiliza dados para nortear as tomadas de decisões 

sobre os cuidados em saúde (Antman et al., 1992; Mulrow, 1994).
  

A revisão sistemática foca em uma questão clínica específica, utiliza bases de 

dados confiáveis, possui estratégia de busca explícita e reprodutível, seleciona 

somente estudos que passaram pelos critérios de inclusão e são avaliados quanto à 

qualidade dos métodos, por isso sintetiza os resultados de forma quantitativa e 

qualitativa. Enquanto a revisão narrativa não segue esses aspectos. Quando 

combinados, o método estatístico que resume os resultados dos estudos e fornece 

estimativas mais precisas sobre os efeitos dos tratamentos é chamado de 

metanálise (Cook et al., 1997). 
  

Por meio de metanálise é possível obter maior precisão do achado, pois os 

dados de mais de um estudo são combinados e, por conseguinte, aumentam o 

tamanho da amostra e o poder estatístico, reduzindo, assim, a possibilidade de 

aceitação ou rejeição incorreta da hipótese nula (Dickersin et al., 1994).  

As razões para realização das revisões sistemáticas são várias (Mulrow, 

1994; Chalmers, Altman, 1995; Altman, 1996; Naylor, 1997; Atallah, 1998; Atallah, 

2002) entre as quais, destacam-se: 

a) sintetizar as informações sobre determinado tópico;  

b) integrar informações de forma crítica para auxiliar as decisões;  

c) ser um método científico reprodutível;  

d) determinar a generalização dos achados científicos; 

e) permitir avaliar as diferenças entre os estudos sobre o mesmo tópico;  
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f) explicar as diferenças e contradições encontradas entre os estudos 

individuais; 

g) aumentar o poder estatístico para detectar possíveis diferenças entre os 

grupos com tratamentos diferentes;  

h) aumentar a precisão da estimativa dos dados, reduzindo o intervalo de 

confiança; 

i) refletir melhor a realidade. 

 

Jørgensen et al. (2006) ao realizarem uma revisão sistemática para comparar 

resultados de revisões cochrane com revisões conduzidas pela indústria, 

observaram que estas são menos transparentes do que as revisões Cochrane e têm 

algumas limitações metodológicas dos estudos incluídos.   

Uma das formas mais acessíveis de divulgação de revisões sistemáticas é a 

Cochrane Library, publicação eletrônica editada pela UpDate Software e que contém 

revisões sistemáticas prontas, revisões em andamento (protocolos) e um extenso 

banco de dados de ensaios clínicos sobre diversos assuntos, atualizados a cada três 

meses que estão disponíveis gratuitamente (http://bireme.br/cochrane) aos 

profissionais preocupados em encontrar evidências cientificas que sustentem suas 

condutas (Riera et al., 2006).  

Esta revisão sistemática registrada, protocolada e desenvolvida em parceria 

com o Centro Cochrane do Brasil e o grupo de Anestesia da Colaboração Cochrane, 

foi disponibilizada no volume 3 de 2009 da Cochrane Library, que possui fator de 

impacto 5,62 (anexo 2). 

Por meio da viabilidade de atualização na biblioteca Cochrane, planeja-se, 

para primeira a edição de 2010, realizar algumas modificações que permitirão o 

aprimoramento desta revisão sistemática, como por exemplo, a retirada do estudo 

Hall et al. (1991), inserido no gráfico de metanálise para o desfecho complicações 

pulmonares, uma vez que os desfechos analisados não foram disponibilizados 

separadamente para cirurgia abdominal alta. No entanto os achados deste estudo 

corroboram com os encontrados no estudo do Craven et al. (1974) (Gráfico 3).  
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Embora o número de publicações que utilizam o inspirômetro de incentivo em 

pacientes submetidos à cirurgia abdominal alta seja elevado, há importante 

diversidade entre os desenhos de estudos, os recursos utilizados, bem como entre 

os seus braços de comparação, o que pode aumentar a heterogeneidade entre eles. 

Impossibilitando assim, o agrupamento de alguns estudos devido à baixa qualidade 

encontrada e às variedades dos desfechos encontrados. 

Nenhum dos estudos incluídos avaliou os efeitos adversos da inspirometria de 

incentivo. Iverson et al. (1978),
 
em um estudo sobre inspirometria de incentivo 

forneceram dados dicotômicos para os efeitos adversos, nos quais distensões 

gastrintestinais e náuseas eram raras em pacientes que usaram inspirômetro de 

incentivo, sendo 2% e 0% respectivamente. Esse estudo não foi incluído não foi 

nesta revisão sistemática devido à baixa qualidade metodológica (quase-aleatório), e 

por não abordar cirurgia abdominal alta. 

 Dos 11 estudos incluídos nesta revisão, o mais recente foi publicado por Hall 

et al. (1996), e o mais antigo há 35 anos, por Craven et al. (1974). Todos os estudos 

passaram por uma avaliação de acordo com os critérios de qualidade metodológica 

estabelecidos pelo grupo de anestesia da Colaboração Cochrane. Somente Hall et 

al. (1991) e Hall et al. (1996) foram classificados com baixo risco de viés. Os demais 

estudos foram classificados como moderado risco de viés. 

Na tentativa de minimizar as limitações sobre informações incompletas 

contidas nos estudos, os autores foram contatados, entre outros motivos, para 

disponibilizarem dados separados para pacientes que sofreram cirurgia abdominal 

superior. Isto significou que aqueles dados não puderam ser usados na análise 

estatística, com exceção dos de Hall et al. (1991) (que serão retirados da próxima 

edição). 

Dos três e-mails enviados aos autores, apenas um retornou com a resposta, 

que ainda assim, permaneceu com informações obscuras (Anexos 8, 9, 10 e 11).  
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5.3 Rastreamento da literatura  
 

Para a localização e seleção dos estudos, sabe-se que não existe uma única 

fonte de busca de estudos para se realizar uma revisão sistemática adequada. 

Durante a identificação dos estudos relevantes utilizam-se bases de dados 

eletrônicas (Medline, Embase, Lilacs, CENTRAL (Cochrane), além disso, é 

importante verificar as referências bibliográficas dos estudos importantes, solicitar 

estudos a autores e especialista, pesquisar manualmente algumas revistas e anais 

de congressos que são identificados numa busca preliminar, não sistemática, da 

literatura. Para cada uma das fontes (bases de dados eletrônicas) utilizadas deve 

ser detalhado o método que foi utilizado. E a pesquisa deve ser compreensiva e livre 

de viés, sendo esta uma das diferenças entre revisões sistemáticas e revisões 

tradicionais. 

A identificação dos estudos incluídos nesta revisão sistemática é resultado da 

combinação de termos indexados e sinônimos para a pergunta estruturada; a 

estratégia de busca sensível foi utilizada em diferentes bases de dados com suas 

respectivas adaptações, o que é essencial para uma revisão sistemática. A maioria 

dos estudos foi encontrada nas bases de dados: PUBMED e EMBASE que estão 

entre as maiores da literatura médica, no entanto outras bases também foram 

utilizadas, como: MEDLINE/BVS, LILACS, CENTRAL e CINHAL. 

Além de se recorrer à busca eletrônica, foram utilizados lista de referências e 

resumos apresentados em anais de congressos, para assim reduzir a possibilidade 

de perder ensaios clínicos randomizados que preenchessem o critério de inclusão 

desta revisão. 

Sabe-se que um levantamento de literatura insuficiente e mal-elaborado não 

descreve um resultado adequado, e isso pode levar ao viés de publicação. A 

possibilidade de viés de publicação parece improvável, porque utilizamos vários 

bancos de dados. No entanto a estratégia de busca da MEDLINE, CINHAL, 

EMBASE, foi realizada pelo grupo de anestesia do Cochrane; e a busca da LILACS 

e da CENTRAL foi realizada por revisores do grupo Cochrane do Brasil (UNIFESP). 

Um trabalho publicado em japonês não foi incluído por falta de tradução e, segundo 

o grupo da anestesia da Colaboração Cochrane, este estudo não se tratava de um 
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ensaio clínico aleatório. Portanto não há evidência de que haja viés de idioma, pois 

não houve restrição de línguas na busca eletrônica.   

 

5.4 Desfechos analisados     
 

Kanat et al. (2007) em um estudo de coorte com 60 pacientes,  observaram 

os principais fatores que poderiam influenciar no desenvolvimento de complicações  

pulmonares e a frequência com que estas ocorriam após a cirurgia abdominal alta. 

Destes, 58% apresentaram complicações pulmonares; a mais frequente foi 

pneumonia, seguida de peritonite, atelectasia, bronquite, embolia pulmonar e 

falência respiratória.  

Outros estudos também informaram sobre a incidência de complicações 

pulmonares nessa população, 24% de 283 pacientes (Filardo et al., 2002), 13% de 

268 pacientes (Scholes et al., 2009), 28.2% de 266 pacientes (Serejo et al., 2007). 

Pelo exposto acima, planejou-se avaliar entre os demais desfechos descritos 

na seção de métodos desta revisão sistemática: complicações pulmonares, falha 

respiratória, complicações clínicas, falência respiratória, entre outros. 

 

5.4.1 Complicações clínicas 

 

Em três estudos, Celli et al. (1984); O'Connor et al. (1988); Schwieger et al. 

(1986), o desfecho complicações clínicas foi analisado, uma vez que os dados foram 

informados de maneira uniforme, embora no estudo da Celli et al. (1984) a evidência 

dessas complicações não estivesse descrita de maneira objetiva. Para Schwieger et 

al. (1986), o critério estabelecido para caracterizar complicação clínica foi a 

mudança radiológica encontrada em 40% dos pacientes do grupo inspirômetro de 

incentivo, em relação a 30% do grupo controle.  

Para O’Connor et al. (1988), as características clínicas das complicações 

pulmonares foram utilizadas para determinar esse desfecho. Por este motivo neste 

estudo foram agrupadas, no gráfico de metanálise (Gráfico 1), outras medidas 
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utilizadas, tais como: PaO2 e volumes e capacidades pulmonares, que foram iguais 

entre os grupos de comparação (Schwieger et al., 1986). 

Assim, ao combinar os resultados por meio de metanálise, a frequência de 

complicações clínicas foi menor no grupo inspirômetro de incentivo (32%) sem 

diferença estatística significante em relação ao grupo que não recebeu tratamento 

(54%), (RR: 59%, IC: 0.29, 1.34). (Gráfico 1) 

Durante a análise dos três estudos (Celli et al., 1984; Schwieger et al., 1986; 

O'Connor et al., 1988) foi observado o I2 = 64%, considerado, portanto, heterogêneo, 

ao verificar que os intervalos de confiança do estudo Schwieger et al. (1986) se 

sobrepõem menos em relação aos estudos Celli et al. (1984) e O'Connor et al. 

(1988); realizou-se a análise de sensibilidade retirando o estudo Schwieger et al. 

(1986); nesta análise, o I2 foi reduzido para 0% (Gráfico 2).  

Algumas características clínicas e metodológicas foram investigadas para 

identificar um fator responsável por esta heterogeneidade estatística. No entanto, 

nenhum critério específico foi identificado entre os estudos.  

 

5.4.2 Falência respiratória 

 

Em dois estudos (Celli et al., 1984; Hall et al., 1991), o desfecho falência 

respiratória foi analisado e caracterizado pelo desenvolvimento de hipoxemia com 

PaO2 menor 50 mmHg com ou sem hipercapnia , necessitando de suporte 

ventilatório (Celli et al., 1984), ou com valor de PaO2  menor que 60 mmHg (Hall et 

al., 1996). 

Ao combinar os resultados por meio da metanálise, a frequência de falha 

respiratória foi menor no grupo inspirômetro de incentivo (1%) sem diferença 

estatística significante em relação ao grupo que realizou exercício de respiração 

profunda (2%), (RR: 67%, IC: 0.04, 10.50) (Gráfico 3)  

Não foi, no entanto, observada heterogeneidade entre os estudos (I2= 37,8%)  
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5.4.3 Complicações pulmonares 

 

Em dois estudos (Craven et al., 1974; Hall et al., 1991) o desfecho 

complicações pulmonares foi analisado, e caracterizado pelo surgimento durante a 

avaliação clínica de consolidação ou colapso pulmonar por achado radiológico. Para 

Craven et al. (1974), estes critérios correspondem ao surgimento de atelectasias, 

obstruções respiratórias, consolidação e bronquite aguda. 

Ao combinar os resultados por meio de metanálise, a frequência de 

complicações pulmonares foi menor no grupo inspirômetro de incentivo (18%) sem 

diferença estatística significante em relação ao grupo que realizou fisioterapia (19%) 

(RR: 83%, IC: 0.51, 1.34) (Gráfico 4).  

 Hall et al. (1991) compararam a inspirometria de incentivo à fisioterapia pós-

operatória convencional para prevenção de complicações pulmonares após cirurgia 

abdominal alta e concluíram que os efeitos dos tratamentos eram equivalentes. 

Logo, alguns autores (Gale, Sanders, 1980; Schwieger et al., 1986; Christensen et 

al., 1991; Hall et al., 1991; Crowe, Bradley 1997; Weindler, Kiefer, 2001) supuseram 

que o uso insuficiente do inspirômetro de incentivo, administrado pelos próprios 

pacientes no treinamento respiratório, seria a possível explicação da ausência de 

efeitos benéficos adicionais para o insucesso do tratamento. 

Celli et al. (1984) avaliaram pacientes submetidos às técnicas de pressão 

positiva intermitente (RPPI), de inspirometria de incentivo e de exercícios de 

respiração profunda, em um regime monitorado de fisioterapia pós-operatória, em 

pacientes submetidos à cirurgia abdominal, comparando-os com pacientes que não 

se submeteram a um programa de tratamento com fisioterapia como grupo-controle. 

A favor da inspirometria de incentivo monitorada, os autores relataram significante 

queda na incidência de complicações pulmonares e diminuição no tempo de 

permanência hospitalar. Hall et al. (1996) também relataram eficiência da 

inspirometria de incentivo na profilaxia de complicações pulmonares em pacientes 

de alto risco após cirurgia abdominal. 

As de co-intervenções, tais como associação da fisioterapia pós-operatória 

convencional, mobilização, assim como o método de analgesia, podem causar 
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impacto na função pulmonar (Hedderich, Ness, 1999). Em grandes ensaios clínicos 

clínicos aleatórios, as co-intervenções são usualmente balanceadas entre os grupos, 

mas em pequenos, não podem ser excluídos os “vieses” relacionados a um 

desequilíbrio das co-intervenções. Desse modo, pode-se supor que as co-

intervenções podem ter afetado os resultados dos estudos. 

Não foi realizada a análise de sensibilidade para o gráfico 3 que compara 

inspirômetro de incentivo e fisioterapia em relação ao desfecho complicações 

pulmonares, uma vez que dois estudos apenas  ilustraram a heterogeneidade com I2 

= 71% . 

Embora o nosso objetivo tenha sido identificar a melhor evidência clínica 

disponível e tenhamos feito uma busca extensiva com avaliação cuidadosa de 

qualidade, somente conclusões limitadas podem ser tiradas dos ensaios incluídos. 

Portanto faz-se necessária a realização de pesquisas que agrupem estudos (ECA) 

para reduzir as incertezas, em relação à tomada de decisões, relacionadas à 

conduta terapêutica. 

 

5.5 Considerações finais 
 

5.5.1 Implicações para pesquisa 

 

Não há evidências de boa qualidade que possam determinar a efetividade do 

inspirômetro de incentivo na prevenção de complicações pulmonares pós-

operatórias em pacientes submetidos à cirurgia abdominal superior.  

No entanto esta revisão sistemática representa a melhor síntese disponível do 

uso do inspirômetro de incentivo para prevenir complicações pulmonares após 

cirurgia abdominal alta. A realização de novos ensaios clínicos aleatórios é essencial 

para determinar a efetividade desse recurso na condição clínica estudada. 

 

a) Qualidade metodológica: a geração e a ocultação da alocação deverão 

seguir métodos consagrados; descrição de perdas e exclusões por meio de 

fluxograma claro; realização de cálculo do tamanho da amostra e análise 



D i s c u s s ã o  | 47 

 
 

 

por intenção de tratar; tempo de seguimento definido previamente; assim 

como seguir todos os critérios descritos como adequados na secção de 

métodos desta revisão 

b) Intervenção: descrever com qual finalidade o inspirômetro de incentivo e 

qual instrumento foi utilizado (a fluxo ou a volume) e se este instrumento foi 

empregado por um profissional especializado (fisioterapeuta). 

c) Desfechos: faz-se necessária a padronização de critérios uniformes para a 

definição dos mesmos desfechos, além de novos estudos que priorizem 

desfechos clínicos relevantes (mortalidade, tempo de permanência 

hospitalar, complicações pulmonares, com critérios clinicamente 

significativos). Outras análises como: custos, tempo de cada exercício, 

estado clínico deverão ser considerados. 

Logo, novos ensaios clínicos randomizados e controlados deveriam ter 

medidas de resultados padronizadas, como complicações pulmonares, mortalidade 

total de causas respiratórias, e mortalidade de todas as causas.  Desistências e 

mortes na sequência precisam ser claramente relatadas; e, ainda, a população dos 

estudos deve ser definida quanto ao procedimento cirúrgico, adequada metodologia, 

amostras maiores e com tempo de seguimento maior (no mínimo 7-8 dias), ausência 

de co-intervenção, e controle com ausência de um programa sistematizado de 

fisioterapia. Para tanto, sugere-se a condução de um ensaio clínico aleatório, 

segundo as orientações do Consort-Statement (Tramer et al., 1998). Esses ensaios 

devem ter respostas livres de vieses e contribuir para a tomada de decisão clínica 

em fisioterapia respiratória. 

Estudos futuros também deveriam focalizar o assunto de obediência com 

tratamento, por exemplo, o estudo deve ser projetado para avaliar a efetividade. 

Além disso, devem ser dados poderes adequados a estudos futuros e devem ser 

avaliados os pacientes a um ponto de tempo comum, ou pontos, após cirurgia. 

Modalidades de tratamento descritas como cuidado padrão ou semelhante devem 

ser definidas cuidadosamente e devem ser aplicadas identicamente em controle e 

grupos experimentais.   
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5.5.2  Implicações para prática    

 

As evidências são insuficientes para se afirmar que o inspirômetro de 

incentivo é superior às outras técnicas fisioterapêuticas na prevenção de 

complicações pulmonares.  

Portanto, existe a necessidade de ensaios clínicos randomizados de boa 

qualidade, que avaliem não somente a efetividade e segurança deste recurso, mas 

também, a orientação e a presença do profissional especializado durante o uso 

rotineiro do inspirômetro de incentivo.  

Entretanto, na impossibilidade do uso de outros recursos, e principalmente na 

ausência de Fisioterapeuta, o uso do inspirômetro de incentivo é aceitável para esta 

condição, pois a possibilidade de haver benefícios em alguns casos não está 

descartada. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 .  C O N C L U S Ã O  
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Os resultados da presente revisão sistemática e metanálise permitem concluir 

que não há evidência de qualidade que possa apoiar ou não o uso do inspirômetro 

de incentivo na prevenção de complicações pulmonares após cirurgia do andar 

superior do abdome.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 .  A N E X O S  
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ANEXO 1 – Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO 2 – Revisão Sistemática - Cochrane Anaesthesia Group), Copenhagen, 
DK. The Cochrane Library 2009  issue 3 
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ANEXO 3 – Ficha de extração de dados 

 
 
ID – Autor, ano de publicação: 
 

AÇÃO 

O que será solicitado ao autor 

MÉTODOS 
1. Desenho do estudo: 

2. Multicentro ou centro único: 

3. Périodo: 

4. Tamanho amostral: 

5. Geração da sequência de alocação: 

6. Ocultação da alocação: 

7. Avaliação cega do efeito do tratamento: 

8. Perdas: 

9. Análise por intenção de tratar: 

10. Seguimento: 

 

PARTICIPANTES 

1. N: 

2. Sexo: 

3. Idade (média):     

4. Local do estudo: 

5. Critérios de Inclusão:  

6. Critérios de exclusão: 
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INTERVENÇÃO 

1. Grupo experimental: 

1.1 Dose: 

1.2  Administração: 

1.3  Tempo por dia: 

1.4  Duração: 

 

2. Grupo Controle: 

2.1 Dose: 

2.2  Administração: 

2.3  Tempo por dia: 

2.4  Duração: 

 

RESULTADOS 

1. Resultado primário: 

2. Resultado secundário: 

3. Contínuo ou Dicotômico: 

 

NOTAS 

 

1. Potencial de conflito de interesse:  

2. Comentários: 
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QUALIDADE DOS ESTUDOS 
 

TIPOS DE ESTUDOS (ENSAIOS CLÍNICOS ALEATÓRIOS OU  ENSAIOS 
CLÍNICOS QUASI-ALEATÓRIOS) 

 

1. Viés de seleção: a geração e a ocultação da alocação foram adequadas? 

• geração e ocultação da alocação foram adequadas (adequadas) 
• Não informado e impossível de ser adquirido por tentativa de contato 

com os autores dos estudos primários (não informado) 
• Inadequado (inadequado) 

 2. Viés de performance: Os pacientes e/ou terapeutas estavam cientes para qual 
grupo os pacientes foram alocados? 

• Não estavam cientes do grupo para qual cada paciente tivera sido 
alocado (adequado) 

• Não informado e impossível de ser adquirido por tentativa de contato 
com os autores dos estudos primários (não informado) 

• Cientes do grupo para qual cada paciente tivera sido alocado 
(inadequado) 

3. Viés de detecção: os avaliadores estavam cientes dos grupos durante a coleta 
dos dados? (avaliadores mascarados) 

• Não estavam cientes do grupo para qual cada paciente tivera sido 
alocado (adequado) 

• Não informado e impossível de ser adquirido por tentativa de contato 
com os autores dos estudos primários (não informado) 

• Cientes do grupo para qual cada paciente tivera sido alocado 
(inadequado) 

4. Viés de perdas: Houve perdas ou diferenças importantes entre os grupos de 
comparação? 

• Perda inferior a 20 % ou semelhante entre os grupos de comparação 
(adequado) 

• Não informado e impossível de ser adquirido por tentativa de contato 
com os autores dos estudos primários ( não informado) 

• Perda superior a 20% ou importantes diferenças entre os grupos de 
comparação.(inadequado) 
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ANEXO 4 – Características dos estudos excluídos 
 

 
 
 

Estudos Razão da exclusão 

Carmini et al., 2000 Grupo de intervenção: inspirometria de 
incentivo mais outra técnica respiratória. 

Gale, Sanders, 1977 Situação Clínica fora do interesse 

Genc et al., 2004 Grupo de intervenção: inspirometria de 
incentivo mais outra técnica respiratória 
como expiração forçada e técnicas de tosse. 

Indihar et al., 1982 Ensaio clínico quasi-aleatório 

Lederer et al., 1980 O estudo comparou o uso de três tipos de 
dispositivos para realizar respiração 
profunda. 

Minschaert et al., 1982 Grupo de Intervenção: inspirômetro de 
incentivo mais terapia física de tórax. 

Pereira et al., 2000 Estudo de coorte 

Pfenninger, Roth, 1977 Serie de casos 

Sleszynski, kelso, 1993 Ensaio clínico quasi-aleatório 

Vilaplana et al., 1990 Pacientes com tórax alto e cirurgia de 
abdômen. 
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ANEXO 5 – Análise da qualidade dos estudos incluídos: Cochrane Handbook 
(5.0) 
 

Estudo, ano Ocultação da alocação 

Celli et al., 1984 Moderado risco de erro sistemático   

Craven et al., 1974 Moderado risco de erro sistemático   

Dohi, Gold, 1978 Moderado risco de erro sistemático   

Hall et al., 1991 Baixo risco de erro sistemático  

Hall et al., 1996 Baixo risco de erro sistemático  

Jung et al., 1980 Moderado risco de erro sistemático   

Lyager et al., 1979 Moderado risco de erro sistemático   

O’Connor et al., 1988 Moderado risco de erro sistemático   

Ricksten et al., 1986 Moderado risco de erro sistemático   

Schwieger et al., 1986 Moderado risco de erro sistemático   

Stock et al., 1985 Moderado risco de erro sistemático   
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ANEXO 6 – Características dos estudos incluídos 
 

 

Celli et al., 1984   

Métodos • Desenho: ECA. Multicentro ou centro único: não 
informado.  

• Período: não informado.  
• Cálculo do tamanho amostral:não informado. 
•  Geração de alocação: não informado.  
• Ocultação de alocação:não informado.  
• Avaliação cega do efeito do tratamento: não 

informado. 
•  Perdas: informado (menos de 20%).  
• Intenção por análise de tratar: não usada.  
• Seguimento:até o quarto dia de PO. 

Participantes • Número de participantes: 172  
• Sexo (masculino/feminine): 59/113.  
• Idade (média): 46.95 anos.  
• Local do estudo: hospital privado de Maracaibo, 

Venezuela.  
• Critério de inclusão: pacientes submetidos à cirurgia 

abdominal.  
• Critério de exclusão: não informado. 

Intervenções • Grupo controle (nenhum tratamento respiratório): n = 
44 pacientes. 

•  Grupo RPPI (por  15 minutos, quarto vezes ao dia): n 
= 45 patients).  

• Grupo II (quarto vezes ao dia): n = 42 pacientes.  
• Grupo ERP (sob  supervisão por 15 min, quarto vezes 

ao dia): n = 41 pacientes. 

Resultados • Complicações clínicas 
• Falha respiratória 
• Tempo de permanência hospitalar 

Notas Conflito de interesse: não informado. 
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Craven et a., 1974   

Métodos • Desenho: ECA. Multicentro ou centro único: não 
informado.  

• Período: não informado.  
• Cálculo do tamanho amostral:não informado.  
• Geração de alocação: adequada, foram alocados de 

acordo com a doença prévia pulmonar. 
•  Ocultação de alocação:não informado.  
• Avaliação cega do efeito do tratamento: não informado.  
• Perdas: não informado. 
•  Intenção por análise de tratar: não usada.  
• Seguimento:até o quinto dia de PO. 

Participantes • Número de  participantes: 70. 
•  Sexo (masculino/feminino): 39/31.  
• Idade (média): 52.4 anos.  
• Local do estudo: não informado. 
•  Critério de inclusão: pacientes submetidos à cirurgia 

eletiva através de incisão abdominal alta.  
• Critério de exclusão: não informado. 

Intervenções • Grupo II (n = 35)   
• Grupo de fisioterapia (n = 35). 

Resultados • Complicações pulmonares 

Notas Conflito de interesse: não informado. 
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Dohi, Gold, 1978   

Métodos • Desenho: ECA.  
• Multicentro ou centro único: não informado.  
• Período: não informado.  
• Cálculo do tamanho amostral:não informado.  
• Geração de alocação: não informado 
• Ocultação de alocação:não informado.  
• Avaliação cega do efeito do tratamento: não 

informado.  
• Perdas: não informado. 
•  Intenção por análise de tratar: não usada.  
• Seguimento: até o quinto dia de PO 

Participantes • Número de participantes: 64  
• Sex o(masculine/feminino): informado (62/2) 
• Idade (media): 55.5 anos.  
• Local do estudo: não informado 
• Critério de inclusão: pacientes agendados para 

cirurgia intra-abdominal eletiva. 
•  Critérios de exclusão: pacientes com história de 

doença cardíaca isquêmica ou parapleigia 

Intervenções • II (Triflo) associado a ERP  
• RPPI 

Resultados • Complicações pulmonares 
• VEF1 
• CVF 
• PFE 

Notas Conflito de interesse: não informado 
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Hall et al., 1991   

Métodos • Desenho: ECA.  
• Multicentro ou centro único: centro único.  
• Período: julho de 1988 a agosto de 1989  
• Cálculo do tamanho amostral: informado ( a prevalência de 

complicações pulmonares foi previsto para ser de 20%, 
uma amostra de 874 pacientes foi necessária para 
detectar uma diferença absoluta 10% na prevalência de 
complicações pulmonares, pelo uso de dois braços de 
comparação com uma probabilidade de erro tipo I de 1% e 
um poder de 80%). 

• Geração de alocação: computadores (adequado gerados 
números pseudo-aleatórios). 

• Ocultação de alocação:adequada (envelopes selados 
opacos) 

•  Avaliação cega do efeito do tratamento: não informado.  
• Perdas: informado (menos de 20%). 
• Intenção por análise de tratar: relatados, mas não inclui 

pacientes que foram randomizados e não foram 
posteriormente submetidos a cirurgia abdominal.  

• Acompanhamento: até o sétimo dia pós-operatório. 

Participantes • Número de participantes: 876  
• Sexo (masculino/feminino):436/440 Idade (media): 55.0 

anos.  
• Local do estudo: Royal Perth Hospital, Australia. 
• Critério de inclusão: pacientes submetidos a laparotomia, 

dos quais incluíram manipulação de viscera. 
• Critérios de exclusão: pacientes com história de doença 

cardíaca isquêmica ou parapleigia 
• Critério de exclusão: pacientes que tiveram as operações 

eletivas de hérnia na virilha, os pacientes que não deram o 
seu consentimento, eram menores de 14 anos de idade, 
ou tinha uma complicação pulmonar pré-existente. 

Intervenções • II (pelo menos cinco minutos a cada hora)  
• Fisioterapia respiratória. 

Resultados • Complicações pulmonares 
• Mortalidade 30d 
• Tempo de permanência hospitalar 

Notas Conflito de interesse: não informado 
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Hall et al., 1996   

Métodos • Desenho: ECA.  
• Multicentro ou centro único: centro único.  
• Período: não informado  
• Cálculo do tamanho amostral: relatados (prevalência de 

complicações respiratórias foi previsto para ser entre 10% e 
15%. uma amostra total de 430 pacientes foi estimado a ser 
necessária para detectar uma diferença absoluta 10% na 
prevalência de complicações respiratórias, com erro tipo I 
de 5 % e um poder de 70%).  

• Geração de alocação: computadores (números gerados 
adequadamente). 

• Ocultação de alocação:adequada (envelopes selados 
opacos) 

• Avaliação cega do efeito do tratamento: resultado 
(adequado verificada por um médico que não tinha 
conhecimento da natureza da terapia respiratória).  

• Perdas: informado (menos de 20%). 
• Intenção por análise de tratar: relatados, mas não inclui 

pacientes que foram randomizados e não posteriormente 
submetidos a cirurgia abdominal. 

• Acompanhamento: não informado 

Participantes • Número de participantes: 155  
• Sexo (masculino/feminino):68/87 
• Idade (media): 38 anos  no grupo II e 34 grupo ERP .  
• Local do estudo: serviço de cirurgia geral de um hospital de 

ensino urbano Australiano. 
• Critério de inclusão: pacientes submetidos a cirurgia 

abdominal, com menos de 60 anos de idade e com uma 
classificação da sociedade americana de anestesiologia – 
classificação I (baixo risco). 

• Critérios de exclusão: embolia pulmonar e edema pulmonar 
(ambos cardiogênico e não cardiogênico) não foram 
considerados como complicações respiratórias. 

Intervenções • ERP (foram vistos uma vez e incentivados a realizar 10 
respirações profundas a cada hora).  

• II (Airx) utilizando o inspirômetro de incentivo, pelo menos, 
10 vezes a cada hora, com inspirações máximas lentas e 
segurando cada respiração por mais tempo possível 

Resultados • Complicações respiratórias 

Notas  Conflito de interesse: nenhum 
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Jung et al., 1980   

Métodos • Desenho: ECA.  
• Multicentro ou centro único: não informado.  
• Período: não informado.  
• Cálculo do tamanho amostral:não informado.  
• Geração de alocação: adequado (computador, 

gerados por números randômicos) 
• Ocultação de alocação:não informado.  
• Avaliação cega do efeito do tratamento: não 

informado.  
• Perdas: não informado. 
•  Intenção por análise de tratar: não usada.  
• Seguimento: até o terceiro dia de PO 

Participantes • Número de participantes: 126  
• Sex o(masculine/feminino): informado (29/97) 
• Idade (media): 40.7 anos.  
• Local do estudo: não informado 
• Critério de inclusão: pacientes agendados para 

cirurgia abdominal superior eletiva. 
• Critérios de exclusão: não informado 

Intervenções • Group 1: RPPI (n = 36).  
• Group 2: Resistência respiratória (RR) (n = 45).  
• Group 3: inspirações máximas sustentadas 

usando II (Spirocare) (n = 45). 

Resultados • Complicações respiratórias 

Notas Conflito de interesse: não informado 
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Lyager et al., 1979   

Métodos • Desenho: ECA.  
• Multicentro ou centro único: não informado.  
• Período: não informado.  
• Cálculo do tamanho amostral: não informado.  
• Geração de alocação: não informado 
• Ocultação de alocação: não informado.  
• Avaliação cega do efeito do tratamento: não 

informado.  
• Perdas: menos de 20% 
•  Intenção por análise de tratar: não usada.  
• Seguimento: até o quarto dia de PO 

Participantes • Número de participantes: 103  
• Sexo(masculino/feminino): não informado 
• Idade (media): não informado  
• Local do estudo: não informado 
• Critério de inclusão: submetidos a cirurgia eletiva de 

cálculos biliares ou úlceras pépticas. 
• Critérios de exclusão: todos os pacientes acima de 

75 anos de idade 

Intervenções • Grupo Bartlett (O exercício deve ser repetido pelo 
menos quatro vezes por hora durante as horas de 
vigília a partir da manhã do primeiro dia pós-
operatório, e continuando até o final do quarto dia)  

• Grupo controle (fisioterapia respiratória). 

Resultados • Complicações pulmonares 

Notas Conflito de interesse: não informado 
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O'Connor et al., 1988   

Métodos • Desenho: ECA.  
• Multicentro ou centro único: não informado.  
• Período: não informado.  
• Cálculo do tamanho amostral:não informado.  
• Geração de alocação: não informado 
• Ocultação de alocação:não informado.  
• Avaliação cega do efeito do tratamento: não informado.  
• Perdas: não informado 
•  Intenção por análise de tratar: não usada.  
• Seguimento: até o segundo dia de PO 

Participantes • Número de participantes: 40  
• Sexo(masculino/feminino): não informado 
• Idade (media): 23 anos  
• Local do estudo: não informado 
• Critério de inclusão: pacientes classificados pela ASA, classe 

1 ou 2,  agendados para colicistectomia eletiva 
• Critérios de exclusão: não reportado  

Intervenções • Grupo do II (n = 20);  
• Fisioterapia (n = 20). 

Resultados • Complicações pulmonares 
• CVF 
• VEF1 
• PFE 
• Pao2 
• A-aPO2 
• tempo de permanêcia hospitalar 

 

Notas Conflito de interesse: não informado 
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Ricksten et al., 1986   

Métodos • Desenho: ECA.  
• Multicentro ou centro único: não informado.  
• Período: não informado.  
• Cálculo do tamanho amostral:não informado.  
• Geração de alocação: não informado 
• Ocultação de alocação:não informado.  
• Avaliação cega do efeito do tratamento: não 

informado.  
• Perdas: menos do que 20% 
•  Intenção por análise de tratar: não usada.  
• Seguimento: até o terceiro dia de PO 

Participantes • Número de participantes: 43  
• Sexo(masculino/feminino): 21/22 
• Idade (media): 53.7 anos  
• Local do estudo: não informado 
• Critério de inclusão: pacientes submetidos a cirurgia 

abdominal alta  
• Critérios de exclusão: não reportado 
 

Intervenções • Grupo de II (ERP realizando 30 inspirações 
sustentadas máximas de hora em hora  com o 
auxílio de um exercitador de respiração profunda (II) 
- Triflo), 

• Grupo CPAP group ( com pressão expiratória 
positiva de 10 à 15 cmH2O)  por 30 ciclos /hora  

• Grupo PEP (pressão expiratória positive de 10 à 
15cm H2O por 30 ciclos /hora 

 

Resultados • CVF 
• PaO2 
• PFE 

 

Notas Conflito de interesse: não informado 
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Schwieger et al., 1986   

Métodos • Desenho: ECA.  
• Multicentro ou centro único: não informado.  
• Período: não informado.  
• Cálculo do tamanho amostral:não informado.  
• Geração de alocação: não informado 
• Ocultação de alocação:não informado.  
• Avaliação cega do efeito do tratamento: não 

informado.  
• Perdas: não informado 
•  Intenção por análise de tratar: não usada.  
• Seguimento: até o quarto dia de PO 

Participantes • Número de participantes: 40  
• Sexo(masculino/feminino): 9/31 
• Idade (media): 53.5 anos  
• Local do estudo: não informado 
• Critério de inclusão: pacientes submetidos a 

colecistectomia eletiva ASA classe I  
• Critérios de exclusão: doentes com um taxa de 

peso e altura superior a 0,45,e os pacientes com 
mais de 65 anos de idade e aqueles com 
infecção aguda. 
 

Intervenções • II (n = 20)  
• Grupo controle (n = 20) (estes pacientes não 

receberam qualquer tratamento respiratório 
antes ou depois da cirurgia). 

Resultados • Complicações pulmonares 
• Pao2 
• CVF 
• Complicações clínicas 

 

Notas Conflito de interesse: não informado 
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Stock et al., 1985   

Métodos • Desenho: ECA.  
• Multicentro ou centro único: não informado.  
• Período: não informado.  
• Cálculo do tamanho amostral:não informado.  
• Geração de alocação: adequado (computador com 

gerador de números randomizados) 
• Ocultação de alocação:não informado.  
• Avaliação cega do efeito do tratamento: não 

informado  
• Perdas: não informado 
•  Intenção por análise de tratar: não usada.  
• Seguimento: por 72 horas após o pós-operatório 

Participantes • Número de participantes: 65  
• Sexo(masculino/feminino): não informado 
• Idade (media): não informado  
• Local do estudo: não informado 
• Critério de inclusão: pacientes adultos agendados 

para cirurgia abdominal superior eletiva  
• Critério de exclusão: não informado 

  

Intervenções • II (n=22), inspirar ao máximo por 15 min a cada 2 hs 
(200 à 2000ml) 

• ERP(n=20) (4 à 5  exercícios respiratórios profundo  
associado à  tosse assistida  durante 3 à 5 min) 

• CPAP (n=23). (pressão de  7 cmH2O; 90l/min , com 
duração de 15 minutos a cada duas horas.  
 

Resultados • CRF 
• CVF 
• VEF1 
• Complicações pulmonares 

Notas Conflito de interesse: não informado. 
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ANEXO 7 – Análise de dados - O anexo está em inglês conforme o documento 
original 
 
1. Incentive spirometry versus no treatment  

Outcome or Subgroup Studies Participants Statistical Method Effect Estimate 

1.1 Clinical complications 3 120 Risk Ratio (M-H, 
Random, 95% CI) 

0.63 [0.29, 1.34] 

  

 

 

2. Incentive spirometry versus deep breathing exercises (DBE)  

Outcome or Subgroup Studies Participants Statistical Method Effect Estimate 

 

  2.1 Respiratory failure 2  Risk Ratio (M-H, 
Random, 95% CI) 

Subtotals only 

  2.1.1 Lower risk patients 
(no chronic respiratory 
disease and non-smokers) 

2 194 Risk Ratio (M-H, 
Random, 95% CI) 

0.67 [0.04, 
10.50] 

  

3. Incentive spirometry versus physiotherapy   

Outcome or Subgroup Studies Participants Statistical Method Effect Estimate 

 

  3.1 Pulmonary 
complications 

2 946 Risk Ratio (M-H, 
Random, 95% CI) 

0.83 [0.51, 1.34] 

  3.1.1 IS (Bartlett-
Edwards) versus 
physiotherapy 

1 70 Risk Ratio (M-H, 
Random, 95% CI) 

0.64 [0.42, 0.97] 

  3.1.2 IS (Airlife) versus 
chest physiotherapy 

1 876 Risk Ratio (M-H, 
Random, 95% CI) 

1.03 [0.76, 1.41] 
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ANEXO 8 – Cópia da carta enviada ao autor (Dr Gold) 
 
Martin Gold, M.D. 

Department of Anesthesiology,  

University of Miami School of Medicine, and the Veterans Administration Hospital 

1201 NW 16th Street 

Miami – Florida 

33125 

 

Dear Dr. Gold, 

 

I am in the process of performing a Cochrane systematic review entitled ‘Incentive 

spirometer for prevention of postoperative pulmonary complications in upper 

abdominal surgery’. My co-reviewers are Dr. Délcio Matos, Dr. Álvaro Nagib Atallah 

and Regina El Dib. Cochrane protocols and systematic reviews are published in the 

Cochrane Library http://www.update-software.com/ccweb/cochrane/cdsr.htm. 

 

During our search for randomized controlled trials, we have noticed your interesting 

study reported in CHEST 1978, vol. 73 with the following title “Comparison of two 

Methods of postoperative respiratory care”. We find your results highly interesting 

and we would like to know if you could provide us the individuals results of upper 
abdominal surgery's patients. 
 

We know that we are asking you to give us a lot of details. On the other hand we do 

hope that you will help us in getting the right data to be included in the systematic. 

The systematic review is going to be published both in The Cochrane Library and in 

paper journal, and you will, of course, be mentioned in both publications. 

 

The sooner we get your help the better will be conclusions be founded on evidence. 
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Please send your letter to the following address: 

 

Mrs Michele MF Guimarães 

Physiotherapist 

Brazilian Cochrane Centre 

Universidade Federal de SãoPaulo 

Av. Humaitá, nº 83 apto 202 

Maringá- Paraná  

BRAZIL 

Zip Code 87013410 

 

Telephone: +4430265062 

Telephone: +4488025283 

 

 

Or you can send your answers by e-mail: 

E-mail: michelemfguimarães@hotmail.com 

 

Looking forward to being in touch with you, I remain with the very best wishes from 

my co-reviewers, and me. 

 

Sincerely yours, 

 

Michele Guimarães 
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ANEXO 9 – Cópia da carta enviada à autora (Dra Celli) 
 

Dear Bartolome R. Celli, 

  

I am in the process of performing a Cochrane systematic review entitled ‘Incentive 

spirometer for prevention of postoperative pulmonary complications in upper 

abdominal surgery’. My co-reviewers are Dr. Délcio Matos and Regina El Dib. 

Cochrane protocols and systematic reviews are published in the Cochrane Library 

http://www.update-software.com/ccweb/cochrane/cdsr.htm. 

  

During our search for randomized controlled trials, we have noticed your interesting 

study reported in Am Rev Respir Dis 1984, vol. 130. We find your results highly 

interesting and we would very much like to know if you can only provide us the 

individuals results of upper abdominal surgery's patients.  

  

We know that we are asking you to give us a lot of details. On the other hand, we do 

know your interest in evidence based medicine, and we do hope that you will help us 

in getting the right data to be included in this systematic review. The systematic 

review is going to be published both in The Cochrane Library and in paper journal, 

and you will, of course, be mentioned in both publications. 

  

The sooner we get your help the better will be conclusions be founded on evidence. 

  

Please send your answer to the following e-mail: 

 michelemfg@pop.com.br  

  

Looking forward to being in touch with you, I remain with the very best wishes from 

my co-reviewers, and me. 

Sincerely yours,  

Michele Guimarães 
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ANEXO 10 – Cópia da carta enviada ao autor (Dr Gaylord):  

 

Gaylord D. Alexander, M.D. 

Henry Ford Hospital 

Anesthesiology 

2799 West Grand Boulevard 

Detroit – Michigan 

USA 

Zip Code 48202 

 

Dear Dr. Alexander, 

 

I am in the process of performing a Cochrane systematic review entitled ‘Incentive 

spirometer for prevention of postoperative pulmonary complications in upper 

abdominal surgery’. My co-reviewers are Dr. Délcio Matos, Dr. Álvaro Nagib Atallah 

and Regina El Dib. Cochrane protocols and systematic reviews are published in the 

Cochrane Library http://www.update-software.com/ccweb/cochrane/cdsr.htm. 

 

During our search for randomized controlled trials, we have noticed your interesting 

study reported in Surgery, Gynecology & Obstetrics 1981, vol. 152 with the following 

title “Maximal inspiratory volume and postoperative pulmonary complications”. We 

find your results highly interesting and we would very much like to know if this study 

had some process of randomization. If ‘yes’, how was the generation of allocation? 

And how was the allocation concealment? Besides that, we would like to know if you 

have made other randomized controlled trials dealing with treatment for pulmonary 

complications in upper abdominal surgery. 

 

We know that we are asking you to give us a lot of details. On the other hand we do 

hope that you will help us in getting the right data to be included in the systematic. 

The systematic review is going to be published both in The Cochrane Library and in 

paper journal, and you will, of course, be mentioned in both publications. 
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The sooner we get your help the better will be conclusions be founded on evidence. 

 

Please send your letter to the following address: 

 

Mrs Michele MF Guimarães 

Physiotherapist 

Brazilian Cochrane Centre 

Universidade Federal de SãoPaulo 

Av. Humaitá, nº 83 apto 202 

Maringá- Paraná  

BRAZIL 

Zip Code 87013410 

 

Telephone: +4430265062 

Telephone: +4488025283 

 

 

Or you can send your answers by e-mail: 

E-mail: michelemfguimarães@hotmail.com 

 

Looking forward to being in touch with you, I remain with the very best wishes from 

my co-reviewers, and me. 

 

Sincerely yours, 

 

Michele Guimarães 
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ANEXO 11 – Cópia da resposta do autor  (Dr Gaylord) 
 

 

Thank you for your interest in this paper. Obviously when it was done in 

1981 the clinical research criteria for publication were different than 

now. Also it is obvious that this was not a blinded study. In regard to 

randomization, I do not recall because the Respiaratory T herapy 

Department chose which treatment was given. Every patient scheduled for 

either of the 3 operations were approached to participate in the study. 

If they consented their names were given to the respiratory therapists 

and I believe they did them sequentially but I am not sure. 

 

It would be impossible to repeat this study in our country because 

people do not stay in the hospital for as long as they did then. The 

most interesting part of the study for me was that it didn't matter 

which  operation was involved, the prevention of complications based on 

x-ray criteria was the result of achieving over 80% of their preop 

volumes. It was also our impression that the patients did better if they 

were coached and supervised by the therapists. Once they achieved the 

80% goal, the patient continued to achieve this volume without being 

pushed. 

 

I hope this helps you in your review. Feel free to contact me if you 

have any other questions. 

 

Gaylord D. Alexander M.D. 
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Abstract 
 

Background: Upper abdominal surgical procedures are associated with a high risk 

of postoperative pulmonary complications. The risk and severity of postoperative 

pulmonary complications can be reduced by the judicious use of therapeutic 

maneuvers that increase lung volume. Our objective was to assess the effect of 

incentive spirometry (IS) compared with no therapy or physiotherapy including 

coughing and deep breathing, on all-cause postoperative pulmonary complications, 

and mortality in adult patients admitted for upper abdominal surgery. Objectives: To 

assess the effects of IS compared with no such therapy (or other therapy) on all-

cause postoperative pulmonary complications (atelectasis and acute respiratory 

inadequacy) and mortality in adult patients admitted for upper abdominal surgery. 

Search strategy: We searched the Cochrane Central Register of Controlled Trials 

(CENTRAL) (The Cochrane Library 2006, Issue 3), MEDLINE, EMBASE, and 

LILACS (from inception to July 2006). There were no language restrictions. 

Selection criteria: We included randomized controlled trials of IS in adult patients 

admitted for any type of upper abdominal surgery, including patients undergoing 

laparoscopic procedures. Data collection and analysis: Two authors independently 

assessed trial quality and extracted data. Main results: We included 11 studies with 

a total of 1754 participants. Many trials were of only moderate methodological quality 

and did not report on compliance with the prescribed therapy. Data from only 1160 

patients could be included in the meta-analysis. Three trials (120 patients) compared 

the effects of IS with no respiratory treatment. Two trials (194 patients) compared IS 

with deep breathing exercises. Two trials (946 patients) compared IS with other chest 

physiotherapy. None showed evidence of a statistically significant effect of IS. There 

was no evidence that IS is effective in the prevention of pulmonary complications. 

Authors’ conclusions: We found no evidence regarding the effectiveness of the use 

of IS for prevention of postoperative pulmonary complications in upper abdominal 

surgery. This review underlines the urgent need to conduct well-designed trials in this 

field. There is a case for large randomized trials of high methodological rigor in order 

to define any benefit from the use of IS regarding mortality. 
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