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Resumo 

Introdução 

 

Faz-se importante, em situações de parada cardiorrespiratória (PCR), que as 

compressões de ressucitação cardiopulmonar (RCP) sejam iniciadas em até 5 minutos, 

ou os danos cerebrais poderão ser irreversíveis (A. H. A., 2005). 

Com o aumento da frequência e duração das viagens espaciais tripuladas, é 

previsto um crescimento no número de incidentes, acidentes e problemas de ordem 

médica em geral. Para tanto é necessária a utilização de manobras diferenciadas, devido 

à exposição à microgravidade, a qual impossibilita a utilização da técnica padrão de 

RCP (SHAYLER, 2000).  

Para tanto, a manobra Evetts-Russomano propõe uma maneira rápida de iniciar o 

atendimento. Esta consiste em envolver o tórax do paciente com ambos os membros 

inferiores, cruzando os tornozelos, de modo a possibilitar a compressão torácica pelos 

membros superiores (EVETTS et al., 2005). 

Entretanto, a exposição à microgravidade produz perdas musculares mais 

significativas nos membros inferiores. Esse enfraquecimento deve ser levado em 

consideração na realização de manobras de RCP, tendo em vista que os astronautas 

devem estar preparados para o esforço físico requerido (MCARDLE et al., 2008). 

Este projeto de pesquisa tem como objetivo possibilitar ainda mais o 

detalhamento acerca da atividade muscular envolvida, através da análise 

eletromiográfica dos músculos reto abdominal, iliocostais, tríceps braquial e peitoral 



maior durante a técnica Evetts-Russomano em simulação de microgravidade e a técnica 

padrão em ambiente terrestre. 

 

Metodologia 

 

Foram utilizados: 1) um manequim de RCP, equipado com um sistema de 

mensuração de compressão torácica; 2) um sistema de suspensão, montado em barras de 

aço carbono em forma piramidal de base 3000mm x 2260mm, e altura de 2000mm; 3) 

eletromiógrafo de 4 canais da empresa Miotec, para o monitoramento dos potenciais de 

ação na musculatura; 4) Monitor de frequência cardíaca (FC) da marca Polar. 

Trinta voluntários saudáveis, com idades entre 18 e 30 anos e do sexo 

masculino, foram selecionados, os quais participaram de dois dias de coletas. No 

primeiro dia, os voluntários realizaram a ambientação com a pesquisa, a avaliação física 

e a coleta de dados. Ambientação: foi assinado o termo de consentimento e a instrução 

quanto às manobras a serem realizadas. Avaliação: ocorreram as marcações e a 

tricotomia dos pontos anatômicos para a colocação dos eletrodos de superfície e obtidas 

as mensurações antropométricas de cada indivíduo. Coleta: foram adquiridos sinais da 

CVM, a FC de repouso e pós esforço, e executada a manobra de RCP em 1G. No 

segundo dia, houve a coleta dos dados da manobra em microgravidade (Figura 1). 

A análise estatística dos dados foi realizada utilizando o programa GraphPad 

InStat versão 3.00 para Windows (GraphPad Software, San Diego California USA). 

 

 

Figura 1: Manobra realizada em simulação de 

Microgravidade 



Resultados Parciais 

 

Até o presente momento, foram coletados dados de 25 voluntários, dos quais 15 

já completaram todos os dias de coleta. Dos 15 completos, foi verificada uma diferença 

significativa, quando comparando 1G e MicroG, quanto a: 1) média das compressões 

(p<0,05); 2) variação da FC (p<0,01); 3) escala de Borg (p<0,01); 4) média de 

profundidade de compressão torácica (p<0,01); 5) ativação eletromiográfica do músculo 

reto abdominal (p<0,01). 

 

Conclusão 

 

Os resultados parciais deste estudo demonstraram que as musculaturas 

estabilizadoras do tronco e quadril, como o reto abdominal, são as que apresentam 

maior significância de ativação muscular em ambientes de microgravidade. Foram 

verificadas alterações fisiológicas na frenquência cardíaca e na percepção subjetiva de 

esforço.  

Acreditamos, no entanto, ser necessária a continuidade do estudo para melhor 

compreensão da musculatura acessória solicitada na manobra de RCP com a técnica 

Evetts-Russomano.  
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