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INTRODUÇÃO  

A incidência de complicações respiratórias após procedimentos cirúrgicos varia entre 

10%  a 40% . Fatores como idade, sexo, tabagismo, alcoolismo, obesidade, doenças 

pregressas e fatores ligados ao procedimento como tempo anestésico e operatório, 

porte da cirurgia,e fraqueza da musculatura respiratória, são de grande importância 

nos índices de morbimortalidade no pós – operatório. As principais complicações são 

as atelectasias (24,7%), pneumonia, hipoxemia, derrame pleural (47,5%), 

tromboembolismo pulmonar e falência respiratória, o que eleva os custos hospitalares 

por aumentar o tempo de internação dos pacientes. Um dos fatores significativos para 

esta incidência, é o fato dos pacientes não conseguirem elevar seus valores de pressão 

respiratória máxima, devido ao impacto negativo do procedimento cirúrgico como a 

dor da ferida operatória. A fraqueza muscular torna a tosse ineficaz, o que resulta no 

acumulo de secreções, alterando a mecânica pulmonar e consequentemente as trocas 

gasosas, além das mudanças nos volumes e capacidades pulmonares decorrente da 

disfunção diafragmática que reduz entre 60% e 71 % da capacidade vital. Tais 

valores, tendem a retornar aos valores pré-operatório normalmente entre 7 e 10 dias 

após a operação (ERICKON BORGES SANTOS; ISABEL CRISTINA 

HILGERTGENZ; ALINE FELIPE LONGO ET AL, 2010). O estudo de força 

muscular respiratória é de suma importância no que diz respeito às complicações nas 

toracotomias. Visto que já foi observado em estudos anteriores que quando abaixo 

dos valores previstos no pré-operatório, aumenta a predisposição  para o surgimento 

de complicações respiratórias. Sugere-se que a intensidade da disfunção dos músculos 

respiratórios, com consequente diminuição da função pulmonar posterior ao ato 

cirúrgico contribua para o aumento do período de restabelecimento pleno funcional 

(LUIZ ANTONIO ROSSI ET AL 2005). 

 

OBJETIVO 

O objetivo deste estudo foi comparar a evolução da força muscular respiratória no 

pós-operatório (P.O.) de toracotomias eletivas até o 10º dia P.O. através da análise da 

manovacuometria pré e pós operatória e detectar a incidência de complicações 

respiratórias no pós operatório. 

MÉTODO 



O estudo foi descritivo longitudinal com intervenções seriadas.  A coleta de dados teve 

inicio após a autorização do Comitê de Ética em Pesquisa em humanos da CAAE 

1125100098. Participaram pacientes internados na clínica cirúrgica torácica de um  

Hospital da rede pública de São Paulo,  que  assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, submetidos à toracotomia eletiva não cardíaca, acima de 18 anos, 

de todos os gêneros. Foram excluídos pacientes que tenham sido submetidos a estes 

procedimentos cirúrgicos nos últimos seis meses, pacientes não colaborativos, e em uso 

de relaxantes musculares, psicotrópicos e/ou imunossupressores. Os dados 

antropométricos, histórico médico e dados cirúrgicos foram obtidos dos prontuários 

médicos. Considerou-se complicações: falha no desmame (pacientes que retornaram a 

ventilação mecânica (VM) até 48 horas após a extubação), infecções respiratórias, 

atelectasia e VM prolongada. Os voluntários foram submetidos à medida de força da 

musculatura respiratória do pré-operatório (pré-op). ao 10º pós operatório (PO). As 

coletas foram realizadas pela manhã respeitando o ciclo circadiano. Para a realização 

dos testes foi utilizado um manovacuômetro, com escala que varia entre -200 e 200 

cmH2O, diâmetro de 100 mm,  com o paciente sentado, utilizando um prendedor nasal e 

repetido três vezes, tanto para pressão inspiratória máxima (PImáx)  quanto para pressão 

expiratória máxima (PEmáx), sendo selecionado o maior valor obtido nas manobras. 

Para a realização do teste de PImáx, o paciente foi orientado a realizar uma expiração 

forçada até atingir o volume residual e em seguida uma inspiração máxima até atingir a 

capacidade pulmonar total sustentada por no mínimo dois segundos. Para a realização 

do teste de PEmáx, o paciente foi orientado a realizar uma inspiração máxima até atingir 

a capacidade pulmonar total e em seguida, uma expiração forçada sustentada por no 

mínimo 2 segundos até atingir o volume residual. Os participantes foram divididos em 

grupo A= PImax e PEmax colhido do pré-op ao 10º.PO e B= colhida somente no pré-

op.devido a necessidade de VM após o 1º. PO. Os grupos foram analisados 

isoladamente não havendo comparações estatísticas entre eles. Foram utilizados o teste t 

de Student e o teste de Pearson para analisar diferenças entre as medidas de PImax e 

PEmax preditas e obtidas no pré-op, as diferenças entre os valores obtidos no pré-op até 

o 10º. PO atribuindo-se nível de significância de 5%. 

 

RESULTADOS  

Participaram da pesquisa um total de 22 voluntários, sendo17 voluntários do grupo A e 

05 do grupo. A tabela 01 demonstra o perfil  e medias de PImax e PEmax dos grupos. 

Tabela 01 – Caracterização da amostra  e valores de manovacuometria  

         GRUPO A           N=17 GRUPO B      N=05 

GENERO FEM MASC FEM MAS 

N % N % N % N % 

07 41,17 10 58,82 01 20 04 80 

IDADE 67,17 61,2 

TABAG. NÃO SIM NÃO SIM 

N % N % N % N % 

03 17,64 14 82,35 01 20 04 80 

COMORB. DIABETES HIPERTENSÃO DIABETES HIPERTENSÃO 

N % N % N % N % 

06 35,29 13 76,47 02 40 04 80 

T/CIRUR. 264,69 MINUTOS 350 MINUTOS 

T/ANEST. 269,40 MINUTOS 426 MINUTOS 

COMPL. PO Atelect* Infec VM F/desm Atelect Infec VM F/desmame 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

17 100 0 - 0 - 0 - 5 100 04 80 04 80 01  20        

 PImax Variação Pemax Variação PIm Variação PEmax Variação 

Predito 100 PD/PRE 106,56 PD/PRE 100 PD/PRE 108 PD/PRE 



*Atelec= Atelectasia; Infec=Infecção; F/Desm= Falha no desmame.  

 

DISCUSSÃO 

A análise do perfil dos pacientes, demonstrou que em média, o tabagismo esteve 

presente em 82% dos casos, diabetes em 41% e hipertensão arterial em 80% dos casos,  

dados maiores que aos encontrados no estudo de Feier et al, que avaliaram o perfil dos 

pacientes submetidos à cirurgia torácica em 1991-1992 e 2001-2002 e encontraram 63% 

de tabagistas e 36,4% de diabéticos no período mais atual. A avaliação da força 

muscular respiratória, pela manovacuometria, é uma ferramenta prática e não invasiva 

da fisioterapia respiratória que poderia permitir o dimensionamento dos riscos de 

complicações pulmonares associados ao tempo de internação pós-operatório (NOMORI 

H, KOBAYASHI R, FUYUNO G, MORINAGA S, 1994). No nosso estudo, a 

manovacuometria pré-operatória, demonstrou que o grupo A estava 6,7% abaixo do 

predito na equação de Neider et al. na PImax e 0,94% abaixo do predito na PEmax, sem 

relevância estatística, já o grupo B apresentou PImax 25,4% e PEmax 18% abaixo do 

predito, estatisticamente relevante. A redução de PImax entre o pré-operatório e o POI 

do grupo A foi de 44,5% e de 39,8% na PEmax, com relevância estatística, indo de 

encontro com os achados de  Morsch et al, que encontraram diminuição da força 

muscular respiratória no pós-operatório de 33,7% para PEmáx e 35,5% para PImáx, 

valores inferiores aos deste estudo. A análise da evolução da força muscular respiratória 

PO do grupo A, foi semelhante ao estudo realizado por Nomori e colaboradores em 

1996. Nesse estudo, os pacientes apresentaram valores reduzidos de PImáx e de PEmáx  

até o 4º PO, aumentando gradualmente até o 10º PO, não retornando no entanto, 

completamente aos valores pré-operatórios. Na presente pesquisa, houve um aumento 

gradual da força, sendo que do 1º. ao 5º. PO houve um aumento estatisticamente 

significante de aproximadamente 13% nos valores de PImax e PEmax e do 6º ao 10º. 

PO um aumento médio de 15%, entretanto, nenhum dos participantes retornou aos 

valores pré-operatórios até o 10º. PO chegando a uma média de 77% da PImax e 85% 

da PEmax pré-operatórias. É bem conhecido que uma disfunção muscular respiratória 

por causa do procedimento cirúrgico pode levar à redução da capacidade vital e dos 

volumes e capacidades pulmonares, isso pode causar atelectasias  além da diminuição 

na capacidade residual funcional, que por sua vez afeta as propriedades de troca gasosa 

do pulmão por alteração da ventilação/ perfusão (VAN DER PALEN J, REA TD, 

MANOLIO TA 2004). Em adição, a atelectasia pode ser fator de risco para infecções 

pulmonares, apresentando significante morbidade e mortalidade nesta população 

(SOUZA, RB 2002). Neste estudo, todos os participantes evoluíram com atelectasia no 

PO, no entanto, somente o grupo B apresentou outras complicações, sendo que 04 

participantes (18,18%) permaneceram em VM após o 1º. PO, 01 (4,54%)  foi extubado 

e retornou a VM antes de 48 hs e 04 (18,18%) apresentaram infecções respiratórias. 

Nota-se que os valores pré-operatórios  de PImax e PEmax  deste grupo estava abaixo 

do previsto pela equação de Neider et al em  13% e 15% respectivamente, vindo de 

Pre-OP 93,3 6,7 p>0,05 105,5 1,06 p>0,05 74,6 25,4 p<0,05 90 18 p<0,05 

POI 55,5 PRÉ/POI 64,88 PRE/POI     

1º.PO 56,17 -44,5 p<0,05 65,70 -39,8 p<0,05     

2º.PO 57,11 POI/1º.PO 67,11 POI/1ºPO     

3º.PO 58,94 0,67 p>0,05 69,52 0,82 p>0,05     

4º.PO 61,70 1º.PO/5º.PO 72,70 1ºPO/5ºPO     

5º.PO 64,47 8,3 p<0,05 77,85 8,05 p<0,05     

6º.PO 67,52 6ºPO/10ºPO 81,30 6ºPO/10ºPO     

7º.PO 69,94 9,65 p<0,05 84,45 12,5 p<0,05     

8º.PO 72,94 POI/10ºPO 86,60 POI/10ºPO     

9º.PO 75,17 21,6 p<0,05 88,90 24,4 p<0,05     

10º.PO 77,17 89,35     



encontro com o estudo, de Hulzebos et al que comparou pacientes com força muscular 

respiratória dentro e abaixo do previsto como preditor de complicações pulmonares em 

pacientes submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio. O grupo dentro do 

previsto apresentou 18% de complicações no pós-operatório e o grupo abaixo do 

previsto apresentou 35% de complicações pulmonares, sugerindo que quanto maior a 

força muscular inspiratória, menor o risco de complicações. A anestesia geral e os 

analgésicos e a manipulação das vias aéreas pode propiciar contaminação e as drogas 

anestésicas, assim como a manipulação das vias aéreas superiores, podem inteferir com 

a produção de muco e movimentação ciliar. Ademais, os anestésicos em uso prolongado 

interferem na consciência e na força muscular, diminuindo a ventilação e o reflexo de 

tosse. A ventilação com altas frações de oxigênio perioperatória proporciona maior 

reabsorção do ar alveolar e pode ser responsável por lesão pulmonar (RIEDI 

CHRISTIANI ET AL 2010). A literatura refere ainda, que o tempo de cirurgia e 

anestesia acima de 300 minutos determina uma maior incidência de complicações PO. 

No grupo B, observou-se tempo cirúrgico médio de 350 minutos e efeito anestésico de 

426 minutos, corroborando com as pesquisas que relatam que quanto mais prolongado o 

procedimento, maior a possibilidade de desenvolvimento de complicações respiratórias.  

 

CONCLUSÃO 

Concluímos que ocorre uma redução significativa da força dos músculos respiratórios 

no PO das cirurgias torácicas, e que esta, melhora gradativamente a partir do 1ºPO, com 

ênfase após o 5ºPO, porém, não voltam aos valores pré-operatórios até o 10ºPO. As 

complicações são mais incidentes nos pacientes que apresentam menor força muscular 

pré-operatória, tempo anestésico e cirúrgico prolongado, levando-nos crer que o estudo 

da força muscular respiratória é importante instrumento na avaliação do risco cirúrgico, 

para que se determine a intervenção pré-operatória.  
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