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Resumo: Complicações pulmonares são frequentes no pós-operatório de qualquer cirurgia, 

porém sua incidência é maior em cirurgias torácicas e abdominais realizadas acima da cicatriz 

umbilical. São raros os programas de treinamento muscular expiratório específicos que 

abordem a mobilidade torácica. 

Objetivo: Avaliar comparativamente o delta de expansibilidade, pico de fluxo de tosse e pico 

de fluxo expiratório pré e pós-operatórios após treinamento muscular expiratório pré 

operatório de cirurgia abdominal alta. 

Métodos: Estudo realizado em um indivíduo do sexo masculino. Foram realizadas medidas de 

Pico de Fluxo de Tosse (PFT) e pico de Fluxo Expiratório (PFE), cirtometria torácica, abdominal 

e umbilical. O Paciente foi submetido à um treinamento muscular expiratório utilizando ambu 

com válvula unidirecional de pressão (VUP). Foram utilizadas manobras de insuflação máxima 

e Air Stacking, três séries de dez repetições de cada manobra, com pressão expiratória de 8 

cmH2O com intervalo de 1 minuto para cada série. 

Resultados: O PFE inicial foi de 750 l/min e o PFT  650 l/min. Após a realização das manobras 

os resultados foram de 800 l/min tanto para PFE e PFT. No pós operatório o PFE se manteve 

em 800 l/min e o PFT foi de 630 l/min, mediante referida dor à realização da manobra. As 

medidas do delta de expansibilidade de mamilo foi de 5 cm no pré e 7 cm no pós operatório. 

Na região de costela esses deltas foram de 10,5 e 9,5 cm pré e pós operatório 

respectivamente. E na região umbilical o delta de expansibilidade não variou ficando em 9,5 

tanto no pré como no pós operatório.  

Conclusão: As capacidades respiratórias e delta de expansibilidade não sofreram 

consideráveis perdas.  O uso de medidas rotineiras de cirtometria e Pico de Fluxo expiratório 

e de Tosse podem ser grandes aliados para avaliar perdas de capacidades tendo papel 

importante no diagnóstico e prognóstico de desordens neuromusculares e pulmonares. 

Descritores: Cirurgias Abdominais, Complicações Respiratórias, Pico de Fluxo de Tosse e 

Expiratório, Cirtometria, Treinamento Muscular Respiratório. 

 

 

 



3 
 

 

Backgroud: Pulmonary complications are frequent in the postoperative period of any surgery, but their 

incidence is higher in thoracic and abdominal surgeries performed above the umbilical scar. Specific 

expiratory muscle training programs that address thoracic mobility are rare.  

Objective: To evaluate the pre-operative and postoperative expiratory flow peak, peak cough flow 

peak and post-operative expiratory flow after preoperative expiratory muscular training of upper 

abdominal. 

Methods: The study was performed in a 39-year-old male patient, who underwent measurements of 

peak flow of cough (PFT) and peak of Expiratory Flow (PEF), thoracic, abdominal and umbilical 

cirtometry. The patient was submitted to an expiratory muscular training using ambu with 

unidirectional pressure valve (VUP). Maneuvers of maximum inflation and Air Stacking were used, 

three series of ten repetitions of each maneuver, with an expiratory pressure of 8 cmH2O with interval 

of 1 minute for each series. 

Results: Initial PFE was measured at 750 l / min and PFT at 650 l / min. After the maneuvers, the results 

were 800 l / min for both PEF and PFT. In the postoperative period, the PEF was maintained at 800 l / 

min and the PFT was measured at 630 l / min, by means of said pain to the performance of the 

maneuver. The measurements of the nipple region expansion delta were 5 cm in the pre and 7 cm 

postoperatively. In the rib region these deltas were 10.5 and 9.5 cm pre and post operative 

respectively. And in the umbilical region the expandability delta did not change to 9.5 in both the 

preoperative and postoperative periods.  

Conclusion: In order to perform the surgery, the respiratory capacities and the expandability delta did 

not suffer considerable losses. The use of routine measures of cirtometry and expiratory flow peak and 

cough can be great allies to evaluate capacity losses having important role in the diagnosis and 

prognosis of neuromuscular and pulmonary disorders. 

 

Descriptors: Abdominal Surgeries, Respiratory Complications, Cough and Expiratory Flow Peak, 

Cirtometry, Respiratory Muscular Training. 
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Introdução  

Complicações pulmonares são frequentes no pós-operatório de qualquer cirurgia, 

porém sua incidência é maior em cirurgias torácicas e abdominais realizadas acima da cicatriz 

umbilical. (1,2) Qualquer procedimento cirúrgico se faz acompanhar de algum grau de 

disfunção respiratória, mesmo quando os pulmões não estão envolvidos. (1,3,4,5,6).  A taxa 

de complicações quanto à incisão cirúrgica no abdômen superior e tórax varia entre 10-40% 

de todos os casos, enquanto que o mesmo procedimento realizado por videolaparoscopia as 

complicações caem pra 0,3-0,4% (7). 

Anestesia, repouso no leito, disfunção do nervo frênico, trauma cirúrgico, dissecção 

tecidual, perda da integridade da musculatura, mecanismos inflamatórios e dor afetam a 

função dos músculos respiratórios após a cirurgia, induzindo a um padrão respiratório 

superficial, monótono e sem suspiros fisiológicos periódicos. Todas essas alterações podem 

levar à complicações respiratórias como diminuição da complacência, diminuição das 

pressões intratorácica e expiratória, aumento do shunt pulmonar, aumento do trabalho 

respiratório, redução da Capacidade Residual Funcional (CRF), da Capacidade Vital (CV), do 

Volume Corrente(VT), Capacidade Vital Forçada no primeiro minuto (CVF1), fatores que 

podem levar ao aparecimento de complicações pulmonares como hipoxemia, dispneia, 

taquicardia, atelectasias e pneumonias. (1,6,8,9,10) 

A atelectasia pulmonar é a principal causa de hipoxemia pós-operatória, ocorrendo em 

quase 90% dos pacientes que são submetidos à anestesia, e desempenha papel fundamental 

nas alterações das trocas gasosas e na redução da complacência estática associada à injúria 

pulmonar. Entre os principais fatores associados à ocorrências de atelectasias estão a 

compressão do parênquima pulmonar, a absorção do ar alveolar e o comprometimento da 

função do surfactante. Estão também envolvidos mecanismos inflamatórios do trauma 

cirúrgico, estimulação reflexa da via aérea durante a instrumentação e alterações do 

movimento mucociliar. Capacidades, volumes e força respiratória diminuem no pós-

operatório e se mantêm diminuídas por um tempo variável, sendo esse dependendo do 

tempo de cirurgia, tipo de anestesia, tempo de internação hospitalar, porte da cirurgia, tipo 

de incisão, idade avançada, presença de doença pulmonar prévia, valores expirométricos 

anormais, tabagismo, obesidade, desnutrição, doenças cíclicas e capacidade diminuída ao 

exercício, entre outros. (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) 
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 Há evidências de que a disfunção diafragmática é o principal fator etiológico 

das complicações pulmonares pós operatórias podendo contribuir para ocorrência de 

atelectasias e infecções nas bases pulmonares que dependem muito do movimento do 

diafragma para a ventilação. Uma mudança no padrão ventilatório pode ocorrer com o 

comprometimento do diafragma gerando diminuição do volume corrente causado pela dor e 

por alteração do impulso motor do diafragma originado pela anestesia. (8)  

A inatividade acelera a perda de geração de força muscular e essa perda é maior na 

expiração do que na inspiração, isto é devido a maiores reduções na área de secção transversa 

dos músculos expiratórios. Essa redução resulta em diminuição da capacidade de gerar fluxo 

durante a tosse. Essas alterações significantes no movimento do diafragma levam ao 

desequilíbrio entre ventilação-perfusão, aumento do espaço morto, aumento do gradiente 

alvéolo-arterial de oxigênio, o que pode levar à uma necessidade de suplementação de 

oxigênio nó perioperatório. 

 O manuseio pré-operatório deve contemplar medidas profiláticas e estratégias de 

proteção das vias aéreas que visem a redução da incidência e do impacto dessas complicações 

na evolução pós-operatória dos pacientes. (6,7) Desta forma, o conhecimento prévio dos 

valores de capacidades pulmonares e mobilidade torácica no pré-operatório, pode permitir o 

diagnóstico e quantificação de distúrbios ventilatórios presentes, prevenindo possíveis 

complicações respiratórias no pós-operatório. (9,11) 

 Testes de função pulmonar e medidas de capacidades pulmonares realizadas 

previamente à cirurgia são utilizadas há décadas para auxiliar na estimativa de risco cirúrgico. 

A expirometria permite medir o volume de ar inspirado e os fluxos respiratórios, sendo 

especialmente útil na análise dos dados derivados da manobra expiratória forçada e o Pico de 

Fluxo Expiratório (PFE), que é a medida de função pulmonar mais útil clinicamente. (1,4,9,11). 

É uma medida simples, prática, econômica, fidedigna e de fácil aplicabilidade, tendo papel 

importante no diagnóstico e prognóstico de desordens neuromusculares e pulmonares. 

 A cirtometria, por sua vez, é um bom método para avaliar amplitudes respiratórias 

através de perímetros obtidos durante os movimentos respiratórios de inspiração e expiração 

máximas.  (9,11) 

 O presente estudo objetivou avaliar comparativamente a mecânica respiratória 

através de medidas de Pico de Fluxo de Tosse (PFT), Pico de Fluxo Expiratório (PFE), cirtometria 
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axilar, xifoideana e abdominal no pré e pós-operatório de cirurgia de Fundoplicadura de 

Nissen para tratamento de Doença do Refluxo Gastroesofágico. A cirurgia foi realizada por 

videolaparoscopia, paciente foi sedado e permaneceu intubado por 4 horas. 

 

Relato de Caso 

 O estudo foi realizado em um indivíduo do sexo masculino, 39 anos, 1,87 metros de 

altura, 75Kg. Foram realizadas medidas de PFT e PFE através do aparelho Peak flow Meter 

(Tipo Respironics da marca Philips), com variação de 60 a 800l/min, de acordo com as 

diretrizes para testes de Função Pulmonar, de 2002, com o paciente sentado. 

 O teste de Pico de Fluxo Expiratório foi feito com realização de uma inspiração máxima 

até a capacidade pulmonar total seguida por uma expiração forçada máxima com a boca, curta 

e explosiva, através do dispositivo de medida, mediante pinça nasal. O mesmo foi feito com a 

medida do Pico de Fluxo de Tosse, onde foi requerido ao paciente a realização de uma 

inspiração máxima seguida por uma tosse vigorosa. O esforço expiratório durou de 1 a 2 

segundos. O teste foi repetido três vezes e foi considerado o melhor resultado.  

 Foram realizadas também medidas de amplitude tóraco-abdominal obtidas por meio 

de cirtometria, utilizando-se uma fita métrica graduada em centímetros. As medidas foram 

feitas nos níveis mamilar, xifoideano e umbilical. As medidas foram realizados com o paciente 

na posição de decúbito dorsal. Em cada ponto de referência foram solicitadas uma inspiração 

e expiração máximas, sob o comando de voz do examinador, onde foram anotados os valores 

de referência, bem como as diferenças obtidas entre a inspiração e expiração (coeficiente de 

amplitude). 

 Os testes foram feitos pelo mesmo examinador, realizados antes e após a realização 

de uma sessão de fisioterapia onde foi realizado um treinamento muscular expiratório. Este 

treinamento consistiu em manobras de insuflação máxima e empilhamento de ar utilizando 

um reanimador manual com válvula unidirecional de pressão (VUP). Esta válvula consiste em 

uma válvula calibrada unidirecional e com uma mola que sobrecarrega os músculos 

expiratórios mecanicamente. A válvula bloqueia o fluxo de ar até que uma pressão expiratória 

suficiente seja produzida. Uma vez que essa pressão alvo seja atingida, a válvula se abre e o 

ar começa a fluir através do dispositivo. Para atingir esse nível de pressão pré definido pelo 
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mecanismo e abrir a válvula do dispositivo, deve ser produzida uma contração muscular 

isométrica suficiente para atingir esse nível. 

Foram realizadas três séries de dez repetições de cada manobra. Foi titulada uma 

pressão expiratória de 8 cmH2O com intervalo de 1 minuto para cada série. A quantidade de 

sessões realizadas foi de 5 sessões de treinamento muscular em dias consecutivos, realizadas 

no domicilio do paciente. Os testes no pós operatório foram repetidos e realizados no mesmo 

formato e no mesmo local no oitavo dia de cirurgia. 

 

 

Resultados 

 Na avaliação pré-operatória o PFE inicial foi medido em 750 l/min e o PFT em 650 l/min. 

Após a realização das manobras com ambu e válvula VUP os resultados foram de 800 l/min 

tanto para PFE e PFT.  

 Por ser de 800 l/min e limite do equipamento medido observou-se que o potencial de 

fluxo projetado pelo paciente poderia ter tido medidas maiores. 

 Nas medidas de cirtometria o mamilo apresentou um delta de expansibilidade de 5,5 

cm no repouso, 4 cm na expiração e 3,5 cm na inspiração. Nas costelas esse delta foi de 5,5 

cm em repouso, 6 cm na expiração e não variou na inspiração. Na região umbilical o delta foi 

de 0,5 cm no repouso, -1 na expiração e -2,5 cm na inspiração, após a terapia com utilização 

de ambu com válvula VUP. 

 Comparando as avaliações pré e pós operatórias o delta de expansibilidade da região 

de mamilo foi de 5 cm no pré e 7 cm no pós operatório. Na região de costela esses deltas 

foram de 10,5 e 9,5 cm pré e pós operatório respectivamente. E na região umbilical o delta de 

expansibilidade não variou ficando em 9,5 tanto no pré como no pós operatório. O PFE foi 

medido em 800 l/m e PFT 630 l/m. Paciente referiu dor à realização da medida do PFT. 
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GRÁFICOS 

 

Graf. 1 – Medidas de Pico de Fluxo Expiratório na avaliação, após treinamento muscular 

expiratório com a válvula unidirecional de pressão (VUP) e 8 dias após cirurgia abdominal 

por videolaparoscopia. 

 

Graf. 2 -  Medidas de Pico de Fluxo de Tosse na avaliação, após treinamento muscular 

expiratório com a válvula unidirecional de pressão (VUP) e 8 dias após cirurgia abdominal 

por videolaparoscopia. 
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Graf. 3 – Avaliação do Delta de Expansibilidade das medidas de cirtometria de mamilos no 

pré e pós-operatório de cirurgia abdominal por videolaparoscopia. 

 

Graf. 4 -  Avaliação do Delta de Expansibilidade das medidas de cirtometria de costelas no 

pré e pós-operatório de cirurgia abdominal por videolaparoscopia. 
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Graf. 5 -  Avaliação do Delta de Expansibilidade das medidas de cirtometria umbilical no pré 

e pós-operatório de cirurgia abdominal por videolaparoscopia. 

 

Discussão 

   

 O pico da disfunção diafragmática pós-operatória ocorre no período entre duas e oito 

horas após a cirurgia, retomando aos valores pré-cirúrgicos entre sete a dez dias, 

aproximadamente, interferindo na maior parte dos valores expirométricos, incluindo Pico de 

fluxo expiratório. (1) 

 Mediante as alterações sofridas pelo diafragma em decorrência da cirurgia as funções 

fisiológicas diminuem e podem influenciar no desempenho respiratório. A redução de força 

dos músculos respiratórios, a redução do recuo elástico e complacência pulmonar, fazem com 

que a tosse fique prejudicada. Os músculos respiratórios serão obrigados a trabalhar mais para 

mover a parede torácica tanto na inspiração quanto na expiração. Exercícios direcionados ao 

aumento da mobilidade torácica favorecem o delta de expansibilidade.  

O alongamento dos músculos respiratórios são importantes na melhora da mobilidade 

da caixa torácica, favorecendo a relação comprimento-tensão, diminuindo os impulsos 

aferentes para o controle respiratório central e reduzindo a sensação de dispneia. Também 
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levam ao aumento da capacidade vital forçada que é dependente do recolhimento elástico 

dos pulmões, da elastância da caixa torácica e da força dos músculos respiratórios. (12) 

 Um programa de treinamento muscular pode ser benéfico na prevenção de perda de 

força muscular. Ele está associado a combinação de adaptações centrais (neurais) e periféricas 

(muscular) através do aumento do número de neurônios e recrutamento de unidades 

motoras, aumento no número de unidades e transição de fibras do tipo IIb pra tipo Ia, que 

estão associadas com a aquisição de força muscular. O treinamento de força também 

promove síntese de proteína muscular, resultando em hipertrofia e aumento da área 

transversal em fibras individuais do tipo I e II dos músculos esqueléticos. Além disso, as células 

satélites, que são importantes para a regeneração e hipertrofia das fibras musculares, 

também aumentam em proporção e atividades. Portanto um treinamento de músculos 

expiratórios é capaz de aumentar a força muscular expiratória, a capacidade vital forçada, 

aumento do PFT e PFE. Consequentemente melhora a função da tosse, a força de explosão da 

fala bem como a capacidade de limpar e proteger a via aérea. (13) A melhoria da função da 

tosse reduz consequentemente a ocorrência de infecções respiratórias através da produção 

de alto fluxo expiratório forçado. (14) 

 A utilização de pressão positiva expiratória tem sido benéfica para melhorar a força de 

músculos expiratórios e consequentemente maior explosão e fluxo expiratório. Uma peep 

mínima de 5 cmH2O no intra-operatório resulta na melhora de parâmetros de oxigenação no 

intra e pós-operatório, com redução na formação de atelectasias. (8,15) Foi o que observamos 

nos resultados obtidos através do treinamento muscular respiratório no presente estudo. O 

ganho de funcionalidade através do aumento do PFE e PFT foram satisfatório sem perdas 

consideráveis no pós cirúrgico. O Pico de Fluxo de Tosse pode ter sido determinantemente 

baixo devido à referida dor pelo paciente ao realizar o teste. 

 Dentre os métodos para aumentar os volumes e capacidades pulmonares, destacam-

se a ventilação com pressão positiva intermitente, exercícios de respiração profunda, padrões 

respiratórios, espirometria de incentivo, treinamentos de força e alongamento muscular 

respiratório, exercícios de deambulação e força muscular corporal. A fisioterapia respiratória 

utilizada com técnicas reexpansivas possui benefícios comprovados na redução de 

complicações pós-operatórias em cirurgias abdominais(6,8,9,11), porém a literatura carece de 

protocolos preestabelecidos seguros para tal intervenção para se evidenciar superioridade 
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entre as formas de tratamento propostas para o pré, intra e pós-operatório de cirurgias 

abdominais. 

  

 

Conclusão 

 Através do presente estudo de caso concluímos que o pico de fluxo expiratório e pico 

de fluxo de tosse aumentaram após o treinamento respiratório antes da cirurgia e, apesar do 

procedimento cirúrgico, as capacidades respiratórias e delta de expansibilidade não sofreram 

consideráveis perdas.  O Pico de Fluxo de Tosse pode ter sido determinantemente baixo 

devido à referida dor pelo paciente ao realizar o teste. O tempo de treinamento muscular foi 

relativamente pequeno, porém os resultados foram significantemente satisfatórios. O uso de 

medidas rotineiras de cirtometria e Pico de Fluxo expiratório e de Tosse podem ser grandes 

aliados para avaliar perdas de capacidades respiratórias por serem simples, de fácil 

aplicabilidade, prática, econômica, fidedigna, tendo papel importante no diagnóstico e 

prognóstico de desordens neuromusculares e pulmonares. A literatura não relata estudos 

comparativos sobre perdas de capacidades e diminuição da função respiratória entre pré e 

pós operatórios de cirurgias abdominais. Assim como não existem estudos controlados e 

randomizados, multicêntricos e nem protocolos estabelecidos que reforça a importância de 

uma maior atenção à prevenção de perdas da função e capacidades respiratória pós 

operatórias abdominais, o que pode determinar intervenções que diminuam os índices de 

morbimortalidade relacionados a complicações pós operatórias. 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Referências Bibliográficas: 

 

1. Scheeren CFC, Gonçalves JJS. Comparative evaluation of ventilatory function 

through pre and postoperative peak expiratory flow in pacientes submitted to 

elective upper abdominal surgery.  Rev Col Bras Cir. 2016; 43(3):165-70. 

 

2. Filardo FA, Faresin MS, Fernandes ALG. Validade de um índice prognóstico 

para ocorrência de complicações pulmonares no pós-operatório de cirurgia 

abdominal alta. AMB Rev Assoc Med Bras. 2002; 48:209-216. 

 

3. Lawrwnce VA, Cornell JE, Smetana GW. Strategies to reduce postoperative 

pulmonar complications after noncardiothoracic surgegy: systematic review for 

the american College of Physicians. Annals of Internal Medicine. 2006; 144(8): 

596-608. 

 

4. Stein M, Koota GM, Simon M, Frank HA. Pulmonary evaluation of surgical 

patients. JAMA. 1962; 181:765-70. 

 

5. Barros JA, Beppu OS, Chueiri CEB, Pereira EDB, Faresin SM, Ferreira MS, et 

al. Incidência de complicações pulmonares e mortalidade de causa pulmonar 

em candidatos à cirurgia geral. J Pneumol. 1992; 18(2):108. 

 

6. Hulzebos EH, van Meeteren NL, van den Buijs BJ, Brutel de la Rivière A, 

Helders PJ.  Feasibility of preoperative inspiratory muscle training in patients 

undergoing coronary aetery by-pass surgery wiyh a high risk of postoperative 

pulmonar complications: randomized controlled pilot study. Clin. Rehabil. 2006; 

20(11):949-59. 

7. Felcar JM, Guitti JCS, Marson AC, Cardoso JR. Fisioterapia pré-operatória na 

prevenção das complicações pulmonares em cirurgia cardíaca pediátrica. Rev 

Bras Cir Cardiovasc. 2008; 23(3): 383-388. 

 

8. Baltieri L, Santos LA, Junior IR, Montebelo MIL. Utilização da pressão positiva 

no pré operatório e intraoperatório de cirurgia bariátrica e seus efeitos sobre o 

tempo de extubação. Rev Bras Anestesiol. 2015; 65(2):130-135. 



14 
 

 

9. Miranda RCV, Padulla SAT, Bortolatto CR. Fisioterapia respiratória e sua 

aplicabilidade no período pré-operatório de cirurgia cardíaca. Rev Bras Cir 

Cardiovasc. 2011; 26(4):647-652. 

 

10.  Barros GF, Santos CS, Granado FB, Costa PT, Límaco RP, Gardenghi G.  

Treinamento muscular respiratório na revascularização do miocárdio.  Rev Bras 

Cir Cardiovasc. 2010; 25(4):483-90. 

 

11. Bezerra RO, Junior FFUS, Campos NG. Análise da mobilidade da caixa 

torácica e da força muscular respiratória em adultos jovens. EFDeportes   

[periódicos na internet] Diciembre de 2012 [acesso em fevereiro de 

2019];175(17). Disponível em http://www.efdeportes.com/ 

 

12. Paulin E, Brunetto AF, Carvalho CRF. Efeitos de programa de exercícios físicos 

direcionado ao aumento da mobilidade torácica em pacientes portadores de 

doença pulmonar obstrutiva crônica. J pneumol. 2003; 29(5):287-94. 

 

13. kim J, Sapienza CM, Davenport P, SLP2. Implications of expiratory muscle 

strength training for reabilitation of elderly. Journal of Reabilitation Research & 

Development. 2005; 42(4):211-224. 

 

14. kim J, Sapienza CM, Davenport P. Effect of expiratory muscle strength training 

on elderly cough function. Archives of gerontology and geriatrics. 2009; 48(3): 

361-366. 

 

15.  Nasi A, Moraes Filho JPPM, Cecconello I. Doença do refluxo  

gastroesofágico: revisão ampliada. Arquivos de Gastroenterologia, São Paulo. 

2006; 43(4): 334-341. 

 

http://www.efdeportes.com/

