
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS 
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ÁREA 

DA SAÚDE 
ÁREA DE TERAPIA INTENSIVA 

 
 
 
 

Guilherme Filipe Fontinelli Andrade 

 
 
 
 
 
 

EFEITO DA MANOBRA DE EMPILHAMENTO DE AR COM 
RESSUSCITADOR MANUAL SOBRE O PICO DE FLUXO DE 

TOSSE EM PACIENTES SUBMETIDOS A CIRURGIA 
TORACOABDOMINAL – UM ESTUDO PILOTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goiânia 
22 de Janeiro de 2018



 

TERMO DE CIÊNCIA E DE AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAR O ARTIGO 

NA BIBLIOTECA DIGITAL DA UFG 

 

Na qualidade de titular dos direitos de autor, autorizo a Universidade Federal de 

Goiás (UFG) a disponibilizar, gratuitamente, por meio da Biblioteca Digital, sem 

ressarcimento dos direitos autorais, o documento conforme permissões assinaladas 

abaixo, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da 

produção científica brasileira, a partir desta data. 

 

 1. Identificação do Artigo 

Autor (a) 

principal: 

Guilherme Filipe Fontinelli Andrade 

Co-autores 

 

 

Rogiane Oliveira 

Ramos 

  

E-mail: Rogiane.fisio@g

mail.com 

  

Seu e-mail pode ser disponibilizado na página?   [  ]Sim            [ X ] Não 

Título: Efeito da manobra de empilhamento de ar com ressuscitador manual sobre o  

pico de fluxo de tosse em pacientes submetidos a cirurgia toracoabdominal – Um estudo 

piloto. 

Palavras-chave: Tosse; Cirurgia; Serviço Hospitalar de Fisioterapia. 

Título em outra língua: Effect of the air stacking maneuver with manual resuscitator 

On the cough peak flow in patients submitted to thoracic-abdmoninal surgery – A pilot 

study. 

Palavras-chave em outra língua: Cough; Surgery; Physical Therapy Department,  

Hospital. 

Área de concentração: Terapia Intensiva 

Data defesa: (31/01/2018)   

Programa de Pós-Graduação: Residência Multiprofissional de Saúde 

Orientador (a): Krislainy de Sousa Corrêa 

E-mail: krislainycorrea@hotmail.com 

Co-orientador (a): Ítalo Julierme Barros Duarte 

E-mail: italofisio@outlook.com 

Enviado para a Revista: A publicar. 

 

2. Informações de acesso ao documento: 

Liberação para disponibilização?                   [ ] total          [X] resumo/abstract 

 

 [  ] Outras restrições: 

___________________________________________________________________ 

 

Havendo concordância com a disponibilização eletrônica, torna-se imprescindível o 

envio do(s) arquivo(s) em formato digital PDF ou DOC do ARTIGO.  

 

Data: 31 / 01 / 2018 

                

Assinatura do (s) autor (es): 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 



 ii 

GUILHERME FILIPE FONTINELLI ANDRADE 

 
 
 
 
 
 
 
 

EFEITO DA MANOBRA DE EMPILHAMENTO DE AR COM 
RESSUSCITADOR MANUALSOBRE O PICO DE FLUXO DE 

TOSSE EM PACIENTES SUBMETIDOS A CIRURGIA 
TORACOABDOMINAL – UM ESTUDO PILOTO 

 
 
 
 
 
 

Artigo apresentado ao Programa de 
Residência Multiprofissional em Saúde, 
do Hospital das Clínicas, da 
Universidade Federal de Goiás, como 
requisito parcial para obtenção do 
Título de Residente Multiprofissional 
em Saúde. 

 
Orientador: Krislainy de Sousa Corrêa 
Co-orientador: Ítalo Julierme Barros            
Duarte 

 
 
 

Goiânia 
22 de Janeiro de 201



 iii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 iv 

Programa de Residência Multiprofissional em Saúde, do Hospital das 
Clínicas, da Universidade Federal de Goiás 

 

 
 

BANCA EXAMINADORA 
 

Residente: Guilherme Filipe Fontinelli Andrade 

Orientadora: Krislainy de Sousa Corrêa 

Co-Orientador: Ítalo Julierme Barros Duarte 

 

 

 

Membros: 
 

1. Krislainy de Sousa Corrêa 

2. Erikson Custódio Alcântara 

3. Viviane Assunção Guimarães 

4. Solyane de Cassia Rodrigues Gonçalves 

 

 

 

Data: 31/01/2018 
 

 



 v 

 

 

Dedico este trabalho a meus pais: Sinésia e Gilmar. 
 

 

 



 vi 

AGRADECIMENTOS 

Agradeço a todos que estiveram presentes e me ajudaram de alguma forma por toda 

essa jornada de residência multiprofissional, em especial aos meus orientadores 

Krislainy e Ítalo, por me guiarem através da execução do trabalho de conclusão de 

residência. A congregação da residência multiprofissional por ter permitido o 

adiantamento da data de apresentação deste trabalho, tornando tudo possível. Aos 

professores Erikson e Viviane que tão prontamente se disponibilizaram para compor a 

banca avaliadora. A Rogiane por ajudar na coleta de dados. Acima de tudo agradeço a 

meus pais, pois sem o apoio deles jamais teria chegado tão longe. 

 

 

 

 

 



 

 

7 

SUMÁRIO 

Folha de Rosto.............................................................................................................................9 

Resumos......................................................................................................................................10 

Introdução....................................................................................................................................12 

Materiais e Métodos....................................................................................................................13 

Resultados...................................................................................................................................15 

Discussão....................................................................................................................................16 

Conclusão....................................................................................................................................19 

Referências..................................................................................................................................20 

Anexos.........................................................................................................................................22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 

TABELAS, FIGURAS E ANEXOS 

Tabela 1.....................................................................................................................................15 

Tabela 2.....................................................................................................................................16 

Figura 1......................................................................................................................................16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 

ARTIGO 

FOLHA DE ROSTO 

 

EFEITO DA MANOBRA DE EMPILHAMENTO DE AR COM 

RESSUSCITADOR MANUAL SOBRE O PICO DE FLUXO DE TOSSE EM 

PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA TORACOABDOMINAL – UM 

ESTUDO PILOTO 

EFFECT OF THE AIR STACKING MANEUVER WITH MANUAL 

RESUSCITATOR ON THE COUGH PEAK FLOW IN PATIENTS SUBMITTED TO 

THORACIC-ABDOMINAL SURGERY – A PILOT STUDY 

TÍTULO ABREVIADO: EFETIVIDADE DO EMPILHAMENTO DE AR SOBRE O 

PICO DE FLUXO DE TOSSE EM CIRURGIA TORACOABDOMINAL A CURTO 

PRAZO 

 

Guilherme Filipe Fontinelli Andrade¹ 

Rogiane Oliveira Ramos¹ 

Ítalo Julierme Barros Duarte2 

Krislainy de Sousa Corrêa2,3 

 

Hospital das clínicas: 1ª Avenida, S/N - Setor Leste Universitário, Goiânia - GO 

1 - Fisioterapeuta residente do eixo Terapia Intensiva pelo HC/UFG/EBSERH 

2 – Fisioterapeuta no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás 

3 –Professor na Pontifícia Universidade Católica de Goiás 

 

Autor correspondente: Guilherme Filipe Fontinelli Andrade. Email: 

Guilherme_filipe2@hotmail.com. Endereço: Primeira Avenida, Q. 56, L. 34, N. 634, 

AP-501, Edifício Gemini, Setor Leste Universitário, Goiânia-GO.   

 

 

 

 

 



 

 

10 

RESUMOS 

Resumo: As cirurgias toracoabdominais podem diminuir a função pulmonar, incluindo a  

por diversos mecanismos. A manobra de empilhamento de ar com ressuscitador manual 

é capaz de aumentar a capacidade inspiratória do indivíduo, auxiliando na eficácia da 

tosse e pode atuar na prevenção de complicações respiratórias no pós-operatório. O 

presente estudo, de caráter quase-experimental, busca investigar o efeito da manobra de 

empilhamento de ar com ressuscitador manual sobre o pico de fluxo de tosse (PFT) em 

pacientes submetidos a cirurgia toracoabdominal no Hospital das Clínicas em Goiânia-

GO. Participaram do estudo 9 pacientes, com predominância do sexo feminino (77,8%), 

com média de 43,4±12,3 anos, altura de 162,4±10,1 cm, peso de 64,3±11,6 kg sendo a 

maior escolaridade registrada o ensino médio completo (55,6%). O diagnóstico mais 

frequente foi o Câncer (55,6%) com local de incisão cirúrgica predominante em 

abdômen (77,8%). O PFT médio inicial foi de 208,8 ±89,0 L/min, após a manobra 

encontrou-se 213,8 ±75,5 L/min e após 30 minutos o valor alterou para 216,1 ±87,4 

L/min (p>0,05). Não é possível afirmar que a manobra utilizada de forma transversal 

seja eficaz em melhorar o PFT em pacientes submetidos a cirurgias toracoabdominais 

recentes.  

Palavras-Chave: Tosse; Cirurgia; Serviço Hospitalar de Fisioterapia. 

 

Abstract: The thoracic-abdominal surgical procedures may decrease lung function, 

including coughing by various mechanisms. The air-stacking maneuver with manual 

resuscitator is able to increase the individual's inspiratory capacity, helping cough 

efficacy and can act in the prevention of respiratory complications in the postoperative 

period of these individuals. This quasi-experimental study aims to investigate the effect 

of the air-stacking maneuver with manual resuscitator on the cough peak flow (CPF) in 

patients submitted to thoracic-abdominal surgery at the Hospital das Clínicas in Goiânia-

GO. The study included 9 patients, predominantly female (77.8%), with a mean of 

43.4±12.3 years of age, height of 162.4±10.1 cm, weight of 64.3±11.6 kg, with the 

highest level of education being high school (55.6%). The most frequent diagnosis was 

Cancer (55.6%) with a surgical incision site predominant in the abdomen (77.8%). The 

mean initial CPF was 208.8 ± 89.0 L / min, after the maneuver the value rose to 213.8 ± 
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75.5 L / min and after 30 minutes the value rose again to 216.1 ± 87.4 L / min (p> 0.05). 

It is not possible to state that the maneuver used in a transverse way is effective in 

improving CPF in patients submitted to recent thoracic-abdominal surgeries.  

Key words: Cough; Surgery; Physical Therapy Department, Hospital. 
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INTRODUÇÃO 

A tosse é um importante mecanismo para proteger a via aérea e evitar aspirações. 

É dividida em 3 fases, sendo elas: fase inspiratória, fase compressiva e fase expiratória e 

envolve a coordenação de musculatura inspiratória, expiratória e laríngea intrínseca1,2,3. 

A redução ou ausência do reflexo de tosse pode levar à aspiração traqueal e acarretar 

pneumonia aspirativa¹. Além disso, esse fator em pacientes com doenças 

neuromusculares e respiratórias pode gerar o acumulo de secreções em vias aéreas, o 

que pode levar à intubação orotraqueal e traqueostomia². 

As cirurgias toracoabdominais deprimem a função pulmonar, incluindo a tosse. 

A explicação para tal fato são os efeitos indesejados do uso de anestésicos, drogas 

narcóticas, a interrupção de circulação em caso de necessidade de circulação extra-

corpórea, cirurgias com duração superior a 3 horas com necessidade de uso de 

ventilação mecânica e dor no pós-operatório4,5. 

A manobra de empilhamento de ar com ressuscitador manual, também conhecida 

como Air Stacking, é realizada com o auxílio de um ressuscitador. Utiliza-se 

equipamentos de baixo custo e é utilizada em pacientes conscientes para aumentar a 

capacidade inspiratória do indivíduo através do aumento do volume de ar mobilizado 

para dentro dos pulmões.6,7,8. 

A manobra é capaz de auxiliar na função de tosse em sua primeira fase, 

aumentando significativamente a capacidade inspiratória do indivíduo submetido à 

técnica. Outros benefícios são o aumento da mobilidade torácica e a possível prevenção 

de atelectasias. A técnica tem aplicabilidade na prevenção de complicações pós-

cirúrgicas6. No entanto, sua aplicação nesta população específica ainda é pouco descrita 

e precisa ser melhor entendida para que a técnica possa ser mais difundida nesse grupo 

específico de pacientes a fim de evitar as complicações mencionadas. 

O objetivo do estudo é investigar o efeito da manobra de empilhamento de ar 

com ressuscitador manual sobre o pico de fluxo de tosse (PFT) em pacientes submetidos 

à cirurgia toracoabdominal. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se um estudo quase-experimental envolvendo a aplicação da manobra de 

empilhamento de ar em pacientes submetidos a cirurgia toracoabdominal e internados na 

Unidade de Terapia Intensiva Cirúrgica e clínicas médica e cirúrgica do Hospital das 

Clínicas da Universidade Federal de Goiás. 

O estudo foi elaborado de acordo com as diretrizes e normas regulamentadoras 

de pesquisas envolvendo seres humanos da resolução do Conselho Nacional de Saúde 

466/12 e a Norma Operacional CNS 001/13 e foi aprovado pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa do Hospital das Clínicas sob parecer consubstanciado número 2.209.854. 

Todos os indivíduos avaliados expressaram seu consentimento de participação no estudo 

por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Foram incluídos pacientes de ambos os sexos, com idade entre 18 a 64 anos, 

submetidos a procedimento cirúrgico em região torácica e/ou abdominal internados UTI 

cirúrgica e clínicas médica e cirúrgica do Hospital das Clínicas-Universidade Federal de 

Goiás. 

Foram excluídos do estudo os indivíduos com instabilidade hemodinâmica, 

presença de sinais de insuficiência respiratória aguda, estado febril no momento da 

abordagem, uso de oxigênio suplementar, em ventilação mecânica invasiva ou não 

invasiva, incapacidade de realizar os procedimentos propostos, dor segundo a Escala 

Visual Analógica (EVA) igual ou superior a 7, indivíduos com obesidade grau III, 

portadores de doenças neuromusculares, doenças pulmonares crônicas, insuficiência 

cardíaca graus III e IV segundo a New York Heart Association (NYHA), portadores de 

arritmias cardíacas.  

Os indivíduos que atenderam aos critérios de inclusão foram abordados entre o 

segundo e quarto dia de pós-operatório (PO) para realização do procedimento da 

pesquisa. Os dados coletados foram anotados em ficha própria semiestruturada que 

possuía a identificação do sujeito, idade, sexo, altura, peso, escolaridade, procedência, 

número de prontuário, cirurgia realizada, comorbidades, medicamentos em uso e os 

dados pertinentes ao procedimento como PFT, Saturação Arterial Periférica de Oxigênio 

(SpO2), Frequência cardíaca (FC), Frequência respiratória (FR) e a sensação de dor de 
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acordo com a EVA. Todas as medidas citadas foram aferidas e registradas antes, 

imediatamente após e 30 minutos após o procedimento de empilhamento de ar. 

Para avaliação do PFT foi utilizado um aparelho Peak Flow da marca 

Medicate®. O indivíduo foi posicionado em decúbito dorsal com cabeceira elevada entre 

45º e 90º e foi orientado a realizar uma inspiração máxima e logo após um esforço 

expiratório rápido e máximo através do bucal do dispositivo, mantendo o 

posicionamento da cervical. Foram realizadas pelo menos três medidas até que o valor 

de diferença entre elas fosse menor que 10% e então, a maior medida foi registrada6. 

Os valores de SpO2 e FC foram coletados com o auxílio de um oxímetro da 

marca Moriya® conectado ao dedo do paciente. 

A frequência respiratória foi medida através da inspeção do tórax durante um 

minuto cronometrado. 

A EVA como instrumento de avaliação subjetiva de dor exige que o paciente 

esteja orientado, possua boa acuidade visual e boa capacidade cognitiva. O sujeito da 

pesquisa foi orientado a referir sua dor em uma escala de zero a dez, onde zero significa 

a ausência de dor e dez significa a dor mais intensa que o paciente possa imaginar. O 

avaliador mostrou a escala para que ao final da explicação o indivíduo pudesse apontar 

ou sinalizar o grau de sua dor9. 

Para o protocolo de empilhamento de ar foi utilizado um ressuscitador manual da 

marca MD®. O paciente foi posicionado em decúbito dorsal no leito, o mais próximo de 

sentado, com cabeceira do leito entre 45º e 90º com a cabeça apoiada no leito, evitando a 

hiperdistensão cervical7,8. Após verificar o correto posicionamento do paciente, foi 

verificado se o ressuscitador manual se encontrava devidamente acoplado a máscara 

facial. Acoplou-se a máscara a face do paciente e o paciente foi orientado que inspirasse 

profundamente e lentamente enquanto o fisioterapeuta o auxiliava comprimindo o 

ressuscitador manual; Orientou-se que o paciente segurasse o ar e repetisse as 

inspirações com auxílio do terapeuta até a capacidade pulmonar total e após isso deveria 

expirar lentamente6. Foram realizadas 10 repetições de 3 a 4 insuflações consecutivas 

com fechamento da glote entre elas até o alcance da Capacidade Pulmonar Total7.Os 

dados apresentaram distribuição normal no Teste de Kolmogorov-Smirnov e foram 

apresentados como média, desvio padrão e intervalo de confiança. Utilizou-se a análise 
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de variância (ANOVA) para comparar as variáveis pico de tosse, dados vitais e sensação 

subjetiva de dor nas três avaliações propostas (antes, imedatamente após e depois de 30 

minutos da finalização da manobra). O nível de significância adotado para o tratamento 

estatístico foi de 5% (p< 0,05). 

 

RESULTADOS 

 A amostra, composta por nove indivíduos, é predominantemente feminina, a 

maior escolaridade registrada foi o ensino médio completo, seguido pelo ensino 

fundamental completo e por último o ensino médio incompleto. A caracterização da 

amostra está descrita na tabela 1 a seguir.  

 

Tabela 1 - Dados descritivos da amostra. 

             n (%) 

Sexo 

Feminino 

Masculino 

7 (77,8%)  

2 (22,2%) 

Escolaridade 

Ensino Médio Completo 5 (55,6%) 

Ensino Fundamental Completo 3 (33,3%) 

Ensino Médio Incompleto 1 (11%) 

  Média Desvio Padrão 

Idade (anos)  43,4 

 

12,3 

Altura (cm)   162,4 

 

10,1 

Peso (kg)  64,3 

 

11,6 

IMC 

 

 24,2 3,3 

Legenda: IMC: Índice de massa corporal. 

 O diagnóstico observado mais prevalente foi o Câncer (55,6%), logo após a 

valvulopatia cardíaca (22,2%) e infecções agudas (22,2%), com local de incisão 

cirúrgica predominante em abdômen (77,8%) em comparação às abordagens torácicas 

que somaram 22,2% dos casos. 

Não houve diferença significativa (p>0,05) entre os dados vitais antes, 

imediatamente após e trinta minutos depois da manobra de empilhamento de ar manual. 

Os dados são apresentados na tabela 2. 
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Tabela 2 – Valores medidos antes, imediatamente após e 30 minutos depois do 

procedimento, relativos à FC, FR, SpO2, EVA. 

Variáveis  Antes da manobra 

 

M±DP/ IC 95% 

Imediatamente após a 

manobra 

M±DP/ IC 95% 

30 minutos após a manobra 

M±DP/ IC 95% 

FC (bpm) 98,2 ±13,1/88,1-108,3 101,1 ±17,3/87,8-114,4 98,5 ±14,1/87,7-109,4 

FR (irpm) 23,3 ±6,1/18,6-28,0 24 ±7,5/18,2-29,8 22,6 ±4/19,6-25,7 

SpO2 (%) 95,7 ±2,1/94,1-97,4 95,7 ±1,5/95,8-97,0 95,8 ±2,3/90,7-97,7 

EVA 3,5 ±2,6/1,5-5,6 4 ±3/1,7-6,3 3,1 ±2,2/1,4-4,8 

Legenda: M±DP: Média ±desvio padrão; IC: Intervalo de confiança; FC:Frequência cardíaca; FR: 

Frequência respiratória; SpO2: Saturação periférica de oxigênio; EVA: Escala visual analógica; bpm: 

batimentos por minuto; irpm: incursões respiratórias por minuto. Teste de Anova.  
 

O pico de fluxo de tosse inicial, antes da manobra de empilhamento de ar, foi de 

208,8 ±89,0 L/min (IC= 140,4 - 277,4 L/min), após a manobra o valor subiu para 213,8 

±75,5 L/min (IC=155,8 - 272,0 L/min) e após 30 minutos o valor subiu novamente para 

216,11 ±87,4 L/min (IC= 148,9 - 283,3 L/min), porém o aumento numérico não foi 

significativo (p>0,05). A figura 1 ilustra o comportamento do PFT nos três momentos. 

  

Figura 1: Avaliação do pico de fluxo de tosse imediatamente antes, após e trinta minutos 

depois da manobra de empilhamento de ar. As linhas verticais representam o desvio 

padrão. 

 

DISCUSSÃO 

Os valores do PFT após a manobra e 30 minutos depois da manobra 

apresentaram aumento numérico, porém esse aumento não foi significativo 

estatisticamente (p>0,05). Estudos de tema similar possuem majoritariamente como 
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população investigada os pacientes com doenças neuromusculares em decorrência da 

perda de força global e consequente perda de força respiratória e diminuição dos valores 

de PFT8. Até o conhecimento dos autores, não foram encontrados estudos que 

avaliassem a manobra em pós operatório, o que reforça o pioneirismo na investigação de 

novas indicações para a técnica. 

O presente estudo buscou avaliar o efeito em curto prazo da manobra de 

empilhamento de ar com ressuscitador manual sobre o PFT de pacientes em pós 

operatório de cirurgias toracoabdominais. Um estudo da Universidade de Inje, na 

Coréia, buscou avaliar pacientes com lesão de coluna cervical e obteve o aumento 

significativo do PFT após um programa de 6 semanas de treino, sugerindo que o treino 

contínuo é mais eficaz que uma abordagem pontual10. Marques7 também obteve 

resultados afins, após um programa de treino de 4 a 6 meses em pacientes com 

amiotrofia espinhal e distrofia muscular congênita, o PFT desses pacientes teve aumento 

significativo.  

Uma investigação realizada na UNIFESP, de São Paulo, constatou que durante 

uma abordagem pontual da manobra de empilhamento de ar o PFT de pacientes com 

diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne aumentou significativamente8. A medida 

do PFT nesse caso foi realizada logo após o empilhamento máximo, em nosso estudo foi 

realizada após a expiração total do ar empilhado na manobra. Buscamos efeitos sobre o 

PFT que perdurassem a curto/médio prazo.  

Os valores de FC encontrados em repouso foram similares entre si durante as 3 

etapas de avaliação e considerados elevados de acordo com a American Heart 

Association que prevê valores de normalidade no limiar de 60 a 100 batidas por 

minuto¹¹. Segundo a literatura, a FC elevada pode ser um risco para aumento de 

mortalidade cardiovascular, porém ainda não está elucidado se a modulação da FC basal 

é capaz de alterar beneficamente esse risco¹². Os valores encontrados também podem ser 

explicados por ser uma avaliação pós-operatória, influenciada por diversos fatores, entre 

eles a dor. Tousignant-Laflamme¹³ realizou um estudo com 39 voluntários saudáveis 

correlacionando positivamente o tempo de imersão em água quente (utilizado como 

estímulo doloroso) com o aumento da FC, quanto maior o tempo de imersão, maior o 

aumento da FC e maior o aumento da percepção de dor. 
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As variáveis de frequência respiratória encontradas são consideradas altas 

segundo Porto14, que considera os valores de normalidade entre 12 e 20 irpm, porém 

nenhum dos sujeitos avaliados apresentou sinais de insuficiência respiratória aguda e, 

além disso, todos os valores médios de SpO2 foram acima de 92%, considerado valor de 

normalidade15. Miranda16 demonstrou em seu estudo com pacientes submetidos a 

cirurgia cardíaca que a intensidade da dor foi fator determinante para desencadear FR 

elevada, podendo ser correlacionado com nosso estudo. 

Os valores médios de dor presentes foram de dor mínima (1-3) e dor moderada 

(4-6). Essas intensidades de dor foram semelhantes a um estudo recente realizado 

também em hospital público da mesma cidade, que comparou duas técnicas de cirúrgicas 

abdominais para correção de hérnia inguinal unilateral e que encontrou nível de dor 3-4 

no segundo PO para ambas as técnicas estudadas utilizando o mesmo método de 

avaliação17. Em relação a isso, a dor pode ter afetado o PFT no nosso estudo. Variáveis 

como sexo, idade e nível de escolaridade não se mostraram como fatores que alterassem 

o valor referido de dor em um estudo18.  

A amostra do presente estudo foi composta apenas por adultos, as evidências 

indicam uma perda de força muscular gradual em idosos de acordo com o avanço da 

idade. Um estudo com 4.443 pacientes idosos mostrou que a força muscular em pessoas 

acima de 65 diminui em média 0,8 a 2,7 cmH2O por ano, sendo esse declínio mais 

importante nos homens19.  Freitas20 obteve achados similares com redução de 1 cmH2O 

por ano a partir dos 65 anos em 61 idosos mediante avaliação espirométrica. Essa 

diminuição gradual da força muscular respiratória poderia levar a viés, pois os menores 

valores de PFT seriam em decorrência da idade dos indivíduos e não das alterações pós-

cirúrgicas. 

O presente estudo possui limitações. Primeiro, o tamanho da amostra, sabe-se 

que amostras reduzidas apresentam baixo poder estatístico e podem induzir a erro do 

tipo II²¹. Entretanto, trata-se de um estudo piloto que foi capaz de mostrar 

comportamentos de variáveis bastante interessantes e que serão mais bem 

compreendidas com o aumento do número de indivíduos inclusos no estudo. Segundo, 

faltam publicações específicas para a comparação, visto que a manobra é mais difundida 

e pesquisada em pacientes com doenças neuromusculares, portanto, existe a carência de 
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referências do que seria esperado para essa população. Portanto, essa carência reforça a 

necessidade de mais estudos futuros para elucidar o tema. 

 

CONCLUSÃO 

Apesar de aumento numérico no PFT imediatamente após e 30 minutos depois da 

manobra de empilhamento de ar com ressuscitador manual, não houve significância 

estatística (p>0,05). Não é possível afirmar que a manobra utilizada de forma transversal 

seja eficaz em melhorar a tosse em pacientes submetidos a cirurgias toracoabdominais 

recentes. Sugere-se que estudos com maior amostra sejam realizados.  
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ANEXOS 

Anexo 1 – Parecer do comitê de Ética  
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Anexo 2 –  TCLE  
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Anexo 3 – Normas de publicação do respectivo periódico 

 

 Normas Editoriais da Movimenta  
A revista Movimenta (ISSN 1984-4298), editada pela Universidade Estadual de 

Goiás (UEG), Campus Goiânia (ESEFFEGO), é uma revista científica eletrônica de 

periodicidade trimestral que publica artigos da área de Ciências da Saúde e afins 

envolvendo as seguintes sub-áreas: Fisioterapia, Educação Física, Terapia Ocupacional, 

Fonoaudiologia, Medicina, Odontologia, Enfermagem, Farmácia, Biomedicina, Nutrição 

e Psicologia.  

A submissão dos manuscritos deverá ser efetuada pelo site da revista 

(http://www.revista.ueg.br/index.php/movimenta) e implica que o trabalho não tenha 

sido publicado e não esteja sob consideração para publicação em outro periódico. 

Quando parte do material já tiver sido apresentada em uma comunicação preliminar, em 

Simpósio, Congresso, etc., deve ser citada como nota de rodapé na página de título e 

uma cópia do trabalho apresentado deve acompanhar a submissão do manuscrito.  

As contribuições destinadas a divulgar resultados de pesquisa original que possa 

ser replicada e generalizada, têm prioridade para publicação. São também publicadas 

outras contribuições de caráter descritivo e interpretativo, baseados na literatura recente, 

tais como Artigos de Revisão, Relato de Caso ou de Experiência, Análise crítica de uma 

obra, Resumos de Teses e Dissertações, Resumos de Eventos Científicos na Área da 

Saúde e cartas ao editor. Estudos envolvendo seres humanos ou animais devem vir 

acompanhados de aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa. As contribuições devem 

ser apresentadas em português, contendo um resumo em inglês, e os Resumos de Teses e 

Dissertações devem ser apresentados em português e em inglês.  

Os artigos submetidos são analisados pelos editores e por avaliadores de acordo 

com a área de conhecimento.  

Processo de julgamento  
Os manuscritos recebidos são examinados pelo Conselho Editorial, para 

consideração de sua adequação às normas e à política editorial da revista. Aqueles que 

não estiverem de acordo com as normas abaixo serão devolvidos aos autores para 

revisão antes de serem submetidos à apreciação dos avaliadores.  

Os textos enviados à Revista serão submetidos à apreciação de dois avaliadores, os 

quais trabalham de maneira independente e fazem parte da comunidade acadêmico-

científica, sendo especialistas em suas respectivas áreas de conhecimento. Uma vez que 

aceitos para a publicação, poderão ser devolvidos aos autores para ajustes. Os 

avaliadores permanecerão anônimos aos autores, assim como os autores não serão 

identificados pelos avaliadores por recomendação expressa dos editores.  

Os editores coordenam as informações entre os autores e os avaliadores, cabendo-

lhes a decisão final sobre quais artigos serão publicados com base nas recomendações 

feitas pelos avaliadores. Quando aceitos para publicação, os artigos estarão sujeitos a 

pequenas correções ou modificações que não alterem o estilo do autor. Quando 

recusados, os artigos são acompanhados por justificativa do editor.  

Todo o processo de submissão, avaliação e publicação dos artigos será realizado 

pelo sistema de editoração eletrônica da Movimenta 

(http://www.revista.ueg.br/index.php/movimenta). Para tanto, os autores deverão acessar 

o sistema e se cadastrar, atentando para todos os passos de submissão e 
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acompanhamento do trabalho. Nenhum artigo ou documento deverá ser submetido à 

revista em via impressa ou por e-mail, apenas pelo sistema eletrônico.  

INSTRUÇÕES GERAIS AOS AUTORES  

 
 
Responsabilidade e ética  

O conteúdo e as opiniões expressas são de inteira responsabilidade de seus autores. 

Estudos envolvendo sujeitos humanos devem estar de acordo com os padrões éticos e 

indicar o devido consentimento livre e esclarecido dos participantes, de acordo com 

Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Estudos envolvendo animais devem 

estar de acordo com a Resolução 897/2008 do Conselho Federal de Medicina 

Veterinária. O estudo envolvendo seres humanos ou animais deve vir acompanhado pela 

carta de aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da instituição responsável. 

A menção a instrumentos, materiais ou substâncias de propriedade privada deve 

ser acompanhada da indicação de seus fabricantes. A reprodução de imagens ou outros 

elementos de autoria de terceiros, que já tiverem sido publicados, deve vir acompanhada 

da indicação de permissão pelos detentores dos direitos autorais; se não acompanhados 

dessa indicação, tais elementos serão considerados originais do autor do manuscrito. 

Todas as informações contidas no artigo são de responsabilidade do(s) autor (es).  

Em caso de utilização de fotografias de pessoas/pacientes, estas não podem ser 

identificáveis ou as fotografias devem estar acompanhadas de permissão escrita para uso 

e divulgação das imagens.  

Autoria  
Deve ser feita explícita distinção entre autor/es e colaborador/es. O crédito de 

autoria deve ser atribuído a quem preencher os três requisitos: (1) deu contribuição 

substantiva à concepção, desenho ou coleta de dados da pesquisa, ou à análise e 

interpretação dos dados; (2) redigiu ou procedeu à revisão crítica do conteúdo 

intelectual; e 3) deu sua aprovação final à versão a ser publicada.  

No caso de trabalho realizado por um grupo ou em vários centros, devem ser 

identificados os indivíduos que assumem inteira responsabilidade pelo manuscrito (que 

devem preencher os três critérios acima e serão considerados autores). Os nomes dos 

demais integrantes do grupo serão listados como colaboradores. A ordem de indicação 

de autoria é decisão conjunta dos co-autores. Em qualquer caso, deve ser indicado o 

endereço para correspondência do autor principal. A carta que acompanha o envio dos 

manuscritos deve ser assinada por todos os autores, tal como acima definidos.  

FORMA E PREPARAÇÃO DOS ARTIGOS  

Formato do Texto  
O texto deve ser digitado em processador de texto Word (arquivo com extensão.doc 

ou docx) e deve ser digitados em espaço 1,5 entre linhas, tamanho 12, fonte Times New 

Roman com amplas margens (superior e inferior = 3 cm, laterais = 2,5 cm), não 

ultrapassando o limite de 20 (vinte) páginas (incluindo página de rosto, resumos, 

referências, figuras, tabelas, anexos). Relatos de Caso ou de Experiência não devem 

ultrapassar 10 (dez) páginas digitadas em sua extensão total, incluindo referências, 

figuras, tabelas e anexos.  

Página de rosto (1ª página)  

Deve conter: a) título do trabalho (preciso e conciso) e sua versão para o inglês; 

b) nome completo dos autores com indicação da titulação acadêmica e inserção 
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institucional, descrevendo o nome da instituição, departamento, curso e laboratório a que 

pertence dentro desta instituição, endereço da instituição, cidade, estado e país; c) título 

condensado do trabalho (máximo de 50 caracteres); d) endereços para correspondência e 

eletrônico do autor principal; e) indicação de órgão financiador de parte ou todo o 

projeto de estudo, se for o caso.  

Resumos (2ª página)  

A segunda página deve conter os resumos do conteúdo em português e inglês. 

Quanto à extensão, o resumo deve conter no máximo 1.500 caracteres com espaços 

(cerca de 250 palavras), em um único parágrafo. Quanto ao conteúdo, seguindo a 

estrutura formal do texto, ou seja, indicando objetivo, procedimentos básicos, resultados 

mais importantes e principais conclusões. Quanto à redação, buscar o máximo de 

precisão e concisão, evitando adjetivos e expressões como "o autor descreve". O resumo 

e o abstract devem ser seguidos, respectivamente, da lista de até cinco palavras-chaves e 

keywords (sugere-se a consulta aos DeCS - Descritores em Ciências da Saúde do 

LILACS (http:decs.bvp.br) para fins de padronização de palavras-chaves.  

Corpo do Texto  
Introdução - deve informar sobre o objeto investigado e conter os objetivos da 

investigação, suas relações com outros trabalhos da área e os motivos que levaram o(s) 

autor (es) a empreender a pesquisa;  

Materiais e Métodos - descrever de modo a permitir que o trabalho possa ser 

inteiramente repetido por outros pesquisadores. Incluir todas as informações necessárias 

– ou fazer referências a artigos publicados em outras revistas científicas – para permitir a 

replicabilidade dos dados coletados. Recomenda-se fortemente que estudos de 

intervenção apresentem grupo controle e, quando possível, aleatorização da amostra.  

Resultados - devem ser apresentados de forma breve e concisa. Tabelas, Figuras e 

Anexos podem ser incluídos quando necessários (indicar onde devem ser incluídos e 

anexar no final) para garantir melhor e mais efetiva compreensão dos dados, desde que 

não ultrapassem o número de páginas permitido. 

Discussão - o objetivo da discussão é interpretar os resultados e relacioná-los aos 

conhecimentos já existentes e disponíveis, principalmente àqueles que foram indicados 

na Introdução do trabalho. As informações dadas anteriormente no texto (na Introdução, 

Materiais e Métodos e Resultados) podem ser citadas, mas não devem ser repetidas em 

detalhes na discussão.  

Conclusão – deve ser apresentada de forma objetiva a (as) conclusão (ões) do 

trabalho, sem necessidade de citação de referências bibliográficas.  

Obs.: Quando se tratar de pesquisas originais com paradigma qualitativo não é 

obrigatório seguir rigidamente esta estrutura do corpo do texto. A revista recomenda 

manter os seguintes itens para este tipo de artigo: Introdução, Objeto de Estudo, 

Caminho Metodológico, Considerações Finais.  

Tabelas e figuras  
Só serão apreciados manuscritos contendo no máximo 5 (cinco) desses 

elementos. Recomenda-se especial cuidado em sua seleção e pertinência, bem como 

rigor e precisão nos títulos. Todas as tabelas e títulos de figuras e tabelas devem ser 

digitados com fonte Times New Roman, tamanho 10. As figuras ou tabelas não devem 

ultrapassar as margens do texto. No caso de figuras, recomenda-se não ultrapassar 50% 

de uma página. Casos especiais serão analisados pelo corpo editorial da revista.  
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Tabelas. Todas as tabelas devem ser citadas no texto em ordem numérica. Cada 

tabela deve ser digitada em espaço simples e colocadas na ordem de seu aparecimento 

no texto. As tabelas devem ser numeradas, consecutivamente, com algarismos arábicos e 

inseridas no final. Um título descritivo e legendas devem tornar as tabelas 

compreensíveis, sem necessidade de consulta ao texto do artigo. Os títulos devem ser 

colocados acima das tabelas.  

As tabelas não devem ser formatadas com marcadores horizontais nem verticais, 

apenas necessitam de linhas horizontais para a separação de suas sessões principais. 

Usar parágrafos ou recuos e espaços verticais e horizontais para agrupar os dados.  

Figuras. Todos os elementos que não são tabelas, tais como gráfico de colunas, 

linhas, ou qualquer outro tipo de gráfico ou ilustração é reconhecido pela denominação 

“Figura”. Portanto, os termos usados com denominação de Gráfico (ex: Gráfico 1, 

Gráfico 2) devem ser substituídos pelo termo Figura (ex: Figura 1, Figura 2).  

Digitar todas as legendas das figuras em espaço duplo. Explicar todos os símbolos e 

abreviações. As legendas devem tornar as figuras compreensíveis, sem necessidade de 

consulta ao texto. Todas as figuras devem ser citadas no texto, em ordem numérica e 

identificadas. Os títulos devem ser colocados abaixo das figuras.  

Figuras - Arte Final. Todas as figuras devem ter aparência profissional. Figuras de 

baixa qualidade podem resultar em atrasos na aceitação e publicação do artigo.  

Usar letras em caixa-alta (A, B, C, etc.) para identificar as partes individuais de 

figuras múltiplas. Se possível, todos os símbolos devem aparecer nas legendas. 

Entretanto, símbolos para identificação de curvas em um gráfico podem ser incluídos no 

corpo de uma figura, desde que isso não dificulte a análise dos dados.  

Cada figura deve estar claramente identificada. As figuras devem ser numeradas, 

consecutivamente, em arábico, na ordem em que aparecem no texto. Não agrupar 

diferentes figuras em uma única página. Em caso de fotografias, recomenda-se o 

formato digital de alta definição (300 dpi ou pontos por polegadas).  

Citações e referências bibliográficas  
A revista adota a norma de Vancouver para apresentação das citações no texto e 

referências bibliográficas. As referências bibliográficas devem ser organizadas em 

seqüência numérica, de acordo com a ordem em que forem mencionadas pela primeira 

vez no texto, seguindo os Requisitos Uniformizados para Manuscritos Submetidos a 

Jornais Biomédicos, elaborado pelo Comitê Internacional de Editores de Revistas 

Médicas (International Committee of Medical Journal Editors – ICMJE – 

http://www.icmje.org/index.html).  

Os títulos de periódicos devem ser referidos de forma abreviada, de acordo com a 

List of Journals do Index Medicus (http://www.index-medicus.com). As revistas não 

indexadas não deverão ter seus nomes abreviados.  

As citações devem ser mencionadas no texto em números sobrescritos (expoente), 

sem datas. A exatidão das referências bibliográficas constantes no manuscrito e a correta 

citação no texto são de responsabilidade do(s) autor (es) do manuscrito.  

A revista recomenda que os autores realizem a conferência de todas as citações do 

texto e as referências listadas no final do artigo. Em caso de dificuldades para a 

formatação das referências de acordo com as normas de Vancouver sugere-se consultar 

o link: http://www.bu.ufsc.br/ccsm/vancouver.html (Como formatar referências 

bibliográficas no estilo Vancouver).  

Agradecimentos 
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Quando pertinentes, serão dirigidos às pessoas ou instituições que contribuíram 

para a elaboração do trabalho, são apresentados ao final das referências.  

Envio dos Artigos  
Os textos devem ser encaminhados à Revista na forma de acordo com formulário 

eletrônico no site http://www.revista.ueg.br/index.php/movimenta.  

Ao submeter um manuscrito para publicação, os autores devem enviar apenas dois 

arquivos no sistema da revista:  

1) O arquivo do trabalho, em documento word;  

2) Carta de encaminhamento do trabalho, segundo modelo adotado na revista, no 

item “documentos suplementares”. A carta deve ser preenchida, impressa, assinada, 

escaneada e salva em arquivo PDF. Na referida carta os autores devem declarar a 

existência ou não de eventuais conflitos de interesse (profissionais, financeiros e 

benefícios diretos e indiretos) que possam influenciar os resultados da pesquisa;  

Se o artigo for encaminhado aos autores para revisão e não retornar à Revista 

Movimenta dentro do prazo estabelecido, o processo de revisão será considerado 

encerrado. Caso o mesmo artigo seja reencaminhado, um novo processo será iniciado, 

com data atualizada. A data do aceite será registrada quando os autores retornarem o 

manuscrito, após a correção final aceita pelos Editores.  

As provas finais serão enviadas por e-mail aos autores somente para correção de 

possíveis erros de impressão, não sendo permitidas quaisquer outras alterações. 

Manuscritos em prova final não devolvidos no prazo solicitado terão sua publicação 

postergada para um próximo número da revista.  

A versão corrigida, após o aceite dos editores, deve ser enviada usando o programa 

Word (arquivo doc ou docx.), padrão PC. As figuras, tabelas e anexos devem ser 

colocadas em folhas separadas no final do texto do arquivo do trabalho.  

OUTRAS CONSIDERAÇÕES  

Unidades. Usar o Sistema Internacional (SI) de unidades métricas para as medidas e 

abreviações das unidades.  

Artigo de Pesquisa Original. São trabalhos resultantes de pesquisa científica 

apresentando dados originais de investigação baseada em dados empíricos ou teóricos, 

utilizando metodologia científica, de descobertas com relação a aspectos experimentais 

ou observacionais da saúde humana, de característica clínica, bioquímica, fisiológica, 

psicológica e/ou social. Devem incluir análise descritiva e/ou inferências de dados 

próprios, com interpretação e discussão dos resultados. A estrutura dos artigos deverá 

compreender as seguintes partes: Introdução,Métodos, Resultados, Discussão e 

Conclusão.  

Artigos de Revisão. Trabalhos que têm por objeto resumir, analisar, avaliar ou 

sintetizar trabalhos de investigação já publicados em periódicos científicos. Devem 

apresentar uma análise crítica, ponto de vista ou avaliação que favoreça a discussão de 

novas idéias ou perspectivas, sobre temas de relevância para o conhecimento 

pedagógico, científico, universitário ou profissional. Podem ser uma síntese de 

investigações, empíricas ou de construtos teóricos, já publicadas, que levem ao 

questionamento de modelos existentes e à elaboração de hipóteses para futuras 

pesquisas. Devem incluir uma seção que descreva os métodos empregados para 

localizar, selecionar, obter, classificar e sintetizar as informações.  

Relato de Caso. Devem ser restritos a condições de saúde ou 

métodos/procedimentos incomuns, sobre os quais o desenvolvimento de artigo científico 
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seja impraticável. Dessa forma, os relatos de casos clínicos não precisam 

necessariamente seguir a estrutura canônica dos artigos de pesquisa original, mas devem 

apresentar um delineamento metodológico que permita a reprodutibilidade das 

intervenções ou procedimentos relatados. Estes trabalhos apresentam as características 

principais do(s) indivíduo(s) estudado(s), com indicação de sexo, idade etc. As pesquisas 

podem ter sido realizadas em humanos ou animais. Recomenda-se muito cuidado ao 

propor generalizações de resultados a partir desses estudos. Desenhos experimentais de 

caso único serão tratados como artigos de pesquisa original e devem seguir as normas 

estabelecidas pela revista Movimenta.  

Relato de Experiência. São artigos que descrevem condições de implantação de serviços, 

experiência dos autores em determinado campo de atuação. Os relatos de experiência 

não necessitam seguir a estrutura dos artigos de pesquisa original. Deverão conter dados 

descritivos, análise de implicações conceituais, descrição de procedimentos ou 

estratégias de intervenção, apoiados em evidência metodologicamente apropriada de 

avaliação de eficácia. Recomenda-se muito cuidado ao propor generalizações de 

resultados a partir desses estudos. 

Cartas ao Editor. Críticas a matérias publicadas, de maneira construtiva, objetiva e 

educativa, consultas às situações clínicas e discussões de assuntos específicos da área da 

Saúde serão publicados a critério dos editores. Quando a carta se referir a comentários 

técnicos (réplicas) aos artigos publicados na Revista, esta será publicada junto com a 

tréplica dos autores do artigo objeto de análise e/ou crítica.  

Resumos de Dissertações e Teses. Esta seção publica resumos de Dissertações de 

Mestrado e Teses de Doutorado, defendidas e aprovadas em quaisquer Programas de 

Pós-Graduação reconhecidos pela CAPES, cujos temas estão relacionados ao escopo da 

Movimenta.  

Resumos de Eventos Científicos. Esta seção publica resumos de Eventos 

Científicos da Área da Saúde. Para tanto, é necessário incialmente o envio de uma carta 

de solicitação para publicação pelo e-mail da editora chefe da revista (Profa. Dra. 

Cibelle Formiga cibellekayenne@gmail.com). Após anuência, o organizador do evento 

deve submeter o arquivo conforme orientações do Conselho Editorial.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

É de responsabilidade dos autores a eliminação de todas as informações (exceto na 

página do título e identificação) que possam identificar a origem ou autoria do artigo. 

Como exemplo, deve-se mencionar o número do parecer, mas o nome do Comitê de 

Ética deve ser mencionado de forma genérica, sem incluir a Instituição ou Laboratório, 

bem como outros dados. Esse cuidado é necessário para que os avaliadores que avaliarão 

o manuscrito não tenham acesso à identificação do(s) autor (es). Os dados completos 

sobre o Parecer do Comitê de Ética devem ser incluídos na versão final em caso de 

aceite do manuscrito.  

Toda a documentação referente ao artigo e documentos suplementares (declarações) 

deverá ser enviada pelo sistema de editoração eletrônica da revista 

(http://www.revista.ueg.br/index.php/movimenta). Não serão aceitos artigos e 

documentos enviados pelo correio.  

É de responsabilidade do(s) autor (es) o acompanhamento de todo o processo de 

submissão do artigo até a decisão final da Revista.  

Estas normas entram em vigor a partir de 01 de Março de 2015  

Os Editores. 
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Anexo 4 – Ficha de Investigação e coleta de dados 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO E COLETA DE DADOS 
ANAMNESE 

Nome:__________________________________________________________
_____________ 
Idade:______ Sexo:___________ Altura:___________ Peso:____________ 
Escolaridade:_____ 
 Procedência:_____________  Prontuário:_______________ 
Cirurgia 
realizada:________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________ 
Comorbidades:___________________________________________________
________________________________________________________________
___________________________ 
Medicamentos:___________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________ 

COLETA DE DADOS 

Coleta 1 – Imediatamente antes do procedimento: 
PFT:_______l/min (Melhor medida) FR:____irpm  EVA:________ 
 
FC:________bpm   SpO2:____% 
OBS.:____________________________________________________________ 
 

 

Coleta 2 – Imediatamente após o procedimento: 
PFT:_______l/min (Melhor medida) FR:____irpm  EVA:________ 
 
FC:________bpm   SpO2:____% 
OBS:____________________________________________________________ 
 

 

Coleta 3 – 30 minutos após o procedimento:  
PFT:_______l/min (Melhor medida) FR:____irpm  EVA:________ 
 
FC:________bpm   SpO2:____% 
OBS:____________________________________________________________ 
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Anexo 5 – Dados coletados 

Número Idade Sexo 
Altura 
(cm) Peso  IMC Escolaridade 

Local de 
Incisão Diagnóstico FC FR SpO2 EVA PFT 

1 58 1 169 75 26,3 4 2 1 72 19 93 2 270 

2 26 1 165 58 21,3 4 1 2 111 38 93 3 140 

3 57 2 177 57 18,2 4 2 1 90 21 96 0 240 

4 48 1 156 61 25,1 2 2 3 107 20 98 5 200 

5 34 1 153 62 26,1 2 1 2 101 20 97 6 80 

6 54 2 171 80 27,4 2 2 1 110 24 97 3 100 

7 29 1 160 66 25,8 3 2 4 86 26 93 5 250 

8 49 1 144 43 20,7 4 2 1 99 18 98 0 360 

9 36 1 167 77 27,6 4 2 1 108 24 97 8 240 

  
Imediatamente após o procedimento 30 após o procedimento 

 
 
 
 

 

Número FC FR SpO2 EVA PFT FC FR SpO2 EVA PFT 

 

1 73 20 94 3 270 69 21 96 3 270 

 

2 110 41 94 5 125 110 31 92 3 160 

 

3 88 16 95 0 250 86 22 93 0 240 

 

4 123 25 97 7 220 110 21 98 4 200 

 

5 100 24 95 7 120 101 20 96 5 100 

 

6 121 30 96 4 120 102 22 98 3 100 

 

7 81 21 98 2 280 91 24 94 3 275 

 

8 105 18 95 0 320 107 17 98 0 370 

 
9 109 21 98 8 220 111 26 98 7 230 

 
Legenda: Sexo: 1- Feminino, 2- Masculino; Escolaridade: 1- Fundamental incompleto, 2- Fundamental completo, 3- Ensimo médio incompleto,  

4- Ensino médio completo; Local de incisão: 1-Tórax, 2-Abdômen; Diagnóstico: 1- Câncer, 2- Valvulopatia cardíaca, 3-Apendicite, 4-Colecistite. 


