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Resumo 

 

Os testes de avaliação da função muscular respiratória como as medidas de pressão 

respiratória máxima (Pressão Inspiratória máxima - PImáx e Pressão Expiratória 

máxima - PEmáx) são testes clássicos de força muscular respiratória, porém alguns 

indivíduos podem expressar certa dificuldade para a execução dessas manobras. A 

Pressão Inspiratória Nasal Sniff (Sniff Nasal Inspiratory Pressure - Pnsn), por se tratar 

de uma técnica fácil e não-invasiva, tem sido utilizada para avaliar a força muscular 

inspiratória. Alguns estudos determinaram valores de referência de Pnsn em adultos, 

porém não há relatos na população brasileira. Os principais objetivos desse estudo 

foram propor equações de referência para Pnsn na população brasileira para homens 

e mulheres, a partir da investigação da relação entre Pnsn e idade, peso, altura, 

Índice de Massa Corpórea - IMC e padrão de atividade física habitual, bem como 

avaliar a Pnsn numa amostra de voluntários saudáveis e comparar com os valores 

preditos em outras populações. A amostra foi composta de 117 indivíduos (59 

homens e 58 mulheres), estratificados em grupos etários entre 20-80 anos. Os 

resultados evidenciaram valores significativamente maiores da Pnsn com o aumento 

da altura e significativamente menores com o aumento da idade (p<0,05). Ao 

analisar as equações de regressão linear múltipla, apenas a idade permaneceu 

exercendo influência na predição da Pnsn e os valores obtidos de Pnsn foram 

superiores quando comparados aos valores preditos em outras populações adultas. 

Nesse contexto, sugere-se equações preditivas para Pnsn em indivíduos brasileiros 

saudáveis na faixa etária entre 20 e 80 anos, com o intuito de minimizar 

discrepâncias diagnósticas ao comparar indivíduos. 

 

Palavras-chave:  pressões respiratórias máximas, músculos respiratórios, força 

muscular respiratória, SNIP. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

 

Abstract 

 

The strength of respiratory muscle are frequently assessed by maximal inspiratory 

and expiratory pressure, however, the maneuvers to assess PImax and PEmax are 

difficult for many patients. The sniff nasal inspiratory pressure (SNIP) is a simple and 

noninvasive technique use to assess inspiratory muscles strength. Reference values 

have been previous established for SNIP in adults but no previous studies have 

provided reference values for SNIP in adult Brazilian population. The main objective 

of this study were propose reference values of SNIP for Brazilian population through 

establishment of relationship between anthropometric measurements,  physical 

activity profile and SNIP and at the same time compare the values obtained with 

reference values previously published. We studied 117 subjects (59 male and 58 

female) distributed in different age grouped 20-80 years old. The results showed on 

significant positive relationship between SNIP and height and negative correlation 

with age (p<0.05). In the multiple linear regression analysis only age continued to 

have an independent predictive role for the two dependent variables that correlated 

with SNIP. The values of SNIP found in Brazilian population were higher when 

compared with predict values of previous studies. The results of this study provide 

reference equations of SNIP for health Brazilian population from 20 to 80 years old. 

  

Keywords:  maximal respiratory pressures, respiratory muscles, respiratory muscle 

strength, SNIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

O sistema respiratório corresponde a um complexo mecanismo de integração 

central e periférica, cuja homeostasia depende do perfeito funcionamento entre o 

“drive” respiratório central (bulbar e cortical), força, coordenação dos músculos 

respiratórios (inspiratórios, expiratórios e bulbares) e complacência pleuro-pulmonar 

e gradil costal, de modo que pequenas alterações no seu mecanismo fisiológico 

podem determinar disfunções ventilatórias1. As complicações respiratórias são as 

principais responsáveis por morbidade, deterioração da qualidade de vida2 e 

mortalidade em indivíduos com doenças neuromusculares1,2.  

A mensuração da força muscular respiratória tem sido utilizada como índice 

relevante para detecção precoce da disfunção pulmonar, evolução e declínio de 

doenças com comprometimento da força dos músculos respiratórios, além de 

fornecer informações prognósticas e preditivas de sobrevida em pacientes1-3.   

Na prática clínica os métodos mais utilizados para avaliação muscular 

ventilatória consistem na mensuração da Pressão Inspiratória máxima (PImáx) e 

Pressão Expiratória máxima (PEmáx) realizadas pela boca contra uma via aérea 

ocluída, durante um esforço inspiratório e expiratório máximo, respectivamente4-7. 

No entanto, alguns sujeitos apresentam dificuldades para realizar essas manobras6. 

Na ocorrência de baixos valores de PImáx, para avaliação da força muscular 

inspiratória, a Pressão Inspiratória Nasal durante a Fungada [Sniff Nasal Inspiratory 

Pressure (Pnsn)] tem sido recomendada como uma técnica complementar à PImáx, 

devido à facilidade de execução da técnica e à característica não-invasiva8. 

A determinação da força através das pressões respiratórias máximas permite 

a comparação entre resultados e valores esperados em indivíduos sem a doença e 

com características semelhantes (valores de referência)9,10. No entanto, diferenças 

técnicas, individuais e populacionais podem resultar numa variabilidade entre 

tabelas e equações de predição para o cálculo destes valores5. 

Equações preditivas para PImáx e PEmáx em indivíduos saudáveis foram 

sugeridas para população brasileira5,6,11, no entanto, não há relatos de valores para 

Pnsn.  Devido à escassez de estudos sobre a Pnsn torna-se relevante investigar os 

valores máximos de Pnsn em brasileiros saudáveis, a fim de minimizar discrepâncias 

diagnósticas ao utilizar valores de referência propostos para outras populações. 

 

 



 

 
 

 

Revisão de literatura 

 

1.1.1 Avaliação da força muscular respiratória 

Diversas técnicas para aferição da força muscular respiratória têm sido 

mencionadas na literatura, as quais variam desde procedimentos invasivos e de alto 

custo até técnicas não-invasivas e acessíveis na prática clínica4. A caracterização 

quantitativa dos músculos respiratórios é resultante de variações no volume 

pulmonar, complacência12-14, pressões e taxas de mudanças em função do tempo 

ocorridas durante a inspiração e expiração4,15. 

 A pressão gerada durante a contração dos músculos respiratórios reflete as 

alterações de pressão atmosférica nos pulmões e caixa torácica, resultantes da 

ativação voluntária, estimulação elétrica ou magnética do nervo frênico ou neurônio 

motor periférico, correspondendo a um índice global de força expresso em 

centímetros de água (cmH2O)15. Segundo Souza5, as mensurações da força 

muscular ventilatória podem ser obtidas no nariz, boca, esôfago ou através do 

diafragma (pressão acima, no esôfago e abaixo do diafragma, no estômago). Os 

métodos mais precisos de aferição da força muscular respiratória consistem na 

mensuração da pressão esofágica, a qual reflete a pressão pleural ou através da 

aferição da pressão gástrica, que reflete a pressão abdominal, ou ainda a 

combinação de ambas. Como exemplos, podem ser citadas a Pressão 

Transdiafragmática durante o Fungar [Sniff Transdiaphragmatic Pressure (Sniff PDI)] 

e a Pressão Esofageana durante o Fungar [Sniff Esophageal Pressure (Sniff PES)], 

entretanto, técnicas como estas necessitam de um procedimento invasivo para 

colocação de um balonete, exigem equipamentos de alto custo e nem sempre estão 

disponíveis em laboratórios de função pulmonar4. Na prática clínica, esses fatores 

limitam a aplicabilidade destes métodos e sugerem a busca de testes alternativos, 

não-invasivos, de fácil realização, os quais estimem a pressão esofageana5. Quanto 

à forma de execução das técnicas, Souza5 ainda menciona que as pressões podem 

ser alcançadas de forma não-volitiva e volitiva. Os testes não-volitivos independem 

da compreensão e colaboração do indivíduo, ao contrário dos volitivos, cujas 

medidas dependem da compreensão e cooperação do indivíduo para executar 

movimentos e esforços voluntários. No entanto, os resultados podem expressar 

fraqueza muscular verdadeiramente presente ou valores subestimados quando 



 

 
 

 

ocorrerem falha na compreensão, motivação ou coordenação durante a execução da 

manobra. À exemplo de teste não-volitivo, o autor cita a estimulação magnética e 

estimulação elétrica do nervo frênico ao nível do pescoço, a qual mensura a Pressão 

Transdiafragmática durante a contração brusca do diafragma [Twitch 

Transdiaphragmatic Pressure (Twitch PDI)], porém este teste exige equipamentos de 

alto custo e os indivíduos mencionam extremo desconforto durante sua realização.  

As técnicas volitivas de avaliação das pressões respiratórias estáticas 

máximas, como a PImáx e PEmáx ou ainda, através de manobra dinâmica, como a 

Ventilação Voluntária Máxima (VVM) têm sido utilizadas por serem eficazes e não-

invasivas, assim como pela portabilidade dos equipamentos5,6. 

 Por se tratarem de testes volitivos, alguns indivíduos relatam dificuldades 

como cansaço e desconforto durante a realização das manobras de PImáx e PEmáx. 

As dificuldades encontradas na realização destes testes se acentuam principalmente 

em idosos, indivíduos com fraqueza muscular orofacial (cujos vazamentos periorais 

podem gerar falsos resultados)8 ou nos membros superiores5. 

O estudo realizado por Héritier et al.16 correspondeu à primeira investigação 

clínica de um teste volitivo, não-invasivo e complementar à avaliação da força 

muscular inspiratória, cujos valores de Pnsn representam o pico de pressão nasal 

gerado numa narina ocluída durante uma fungada máxima realizada através da 

narina contralateral (livre), a partir da Capacidade Residual Funcional (CRF)4,8,16-18. 

Dessa forma, a pressão gerada na narina ocluída reflete a pressão nasofaríngea 

que, por sua vez, é uma razoável estimativa da pressão esofageana e, 

consequentemente, indicação da pressão alveolar4. Essa manobra caracteriza-se 

como uma manobra balística, porém com característica breve, natural e padrão de 

ativação diafragmático máximo alcançado facilmente8,19. Por se tratar de uma 

manobra executada pelo nariz, a avaliação da Pnsn não é indicada na presença de 

obstrução do fluxo nasal ou desvio de septo, pois a passagem do ar e a transmissão 

da pressão transnasal podem ser prejudicadas, e os valores obtidos podem ser 

subestimados4.   

Pesquisas adicionais abordando a Pnsn foram desenvolvidas com objetivo de 

viabilizar a utilidade da medida, evidenciar a facilidade de execução e sua 

efetividade como parâmetro de avaliação da força muscular inspiratória nas doenças 

neuromusculares3,20-23, músculo-esqueléticas com padrão respiratório restritivo 



 

 
 

 

decorrente de alterações anatômicas da caixa torácica23 e na Doença Pulmonar 

Obstrutiva Crônica  (DPOC)24. Também foi determinado o número ótimo de medidas 

para obtenção de um valor reprodutível25, assim como sua comparação com a 

PImáx
19,26. Todavia, quando os valores de Pnsn são comparados a múltiplos testes de 

força muscular respiratória, a Pnsn não substitui a avaliação muscular inspiratória 

através da PImáx, mas sim, desempenha uma função complementar à PImáx, de tal 

modo que, a combinação destes testes aumenta a precisão diagnóstica27.  

Uldry e Fitiing8, em 1995, descreveram pela primeira vez os valores máximos 

e equações de referência para Pnsn na população saudável, a partir de um estudo 

realizado em 160 caucasianos de ambos os sexos, entre 20 e 80 anos. Após essa 

investigação, apenas dois estudos subsequentes publicaram equações preditivas 

para o cálculo da Pnsn, sendo determinados valores de referência em crianças 

caucasianas28 e japoneses adultos29. 

Embora haja um número crescente de publicações sobre o tema, poucos 

estudos relatam valores de referência para esta medida, porém não há relatos de 

pesquisas determinando esses valores na população brasileira.  

 

1.1.2 Valores de referência  

Segundo a American Thoracic Society/European Respiratory Society 

(ATS/ERS)9,10 e Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT)30, os 

valores de referência são utilizados na interpretação de testes de função pulmonar, 

pois informam a distribuição dos resultados na população saudável, da qual eles 

foram originados. Ou seja, quando estes testes são utilizados para fins diagnósticos, 

os resultados são comparados com os valores esperados em indivíduos sem a 

doença e com características semelhantes. Para a ATS10 alguns fatores podem 

afetar as características da função pulmonar. Dentre os fatores de variação, temos: 

1-fatores técnicos (instrumento, sujeito, postura, observador, procedimento - 

incluindo o número de testes, temperatura, altitude), e 2-fatores biológicos, sendo 

este último sub-classificado em 2.a)intraindividual (ritmo circadiano, efeito 

endócrino), 2.b)interindividual (idade, sexo, peso, altura, nível de atividade física, 

massa muscular, ocupação e fatores socioeconômicos) e 2.c)populacional 

(intrapopulacional e interpopulacional, cujos efeitos de seleção, região geográfica, 

data do estudo e outros fatores determinam a inclusão ou exclusão do indivíduo na 



 

 
 

 

referida população).  

Segundo Pereira30, devido às populações diferirem amplamente quanto às 

características específicas e fontes biológicas, os valores de referência devem ser 

obtidos de uma determinada população, tanto para homens quanto para mulheres, e 

as equações de referência devem ser baseadas em indivíduos saudáveis, dados 

recentes e provenientes da mesma área geográfica e em altitude apropriada. O 

autor ainda refere que, ao utilizar esses critérios metodológicos, o estabelecimento 

da faixa de referência adequada à população permite diminuir as discrepâncias ao 

comparar indivíduos ou populações. 

Dessa forma, a elaboração do presente estudo fundamenta-se na importância 

de propor equações de referência para predição da Pnsn na população brasileira 

saudável, a partir da identificação de preditores que influenciam essa pressão, bem 

como comparar os resultados com os valores preditos em outras populações. 

 

1.2 Objetivos do estudo 

Tendo em vista a importância dos valores de referência na investigação 

pulmonar e as diferentes características de cada população, associada à crescente 

utilização da Pnsn como medida complementar e estratégica na avaliação da força 

dos músculos inspiratórios, os principais objetivos deste estudo foram: 

(1) propor equações de predição para Pnsn em indivíduos brasileiros saudáveis 

sedentários; 

(2)  obter valores máximos de Pnsn em homens e mulheres;  

(3) investigar a relação entre a Pnsn e a PImáx, bem como entre as variáveis 

independentes [idade, peso, altura, Índice de Massa Corpórea (IMC) e padrão de 

atividade física habitual];   

(4) comparar os valores de Pnsn encontrados no Brasil com os valores preditos em 

adultos saudáveis. 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

2.1 Natureza do Estudo 

O desenho do estudo é do tipo observacional, definido como seccional31. 

 

2.2 Sujeitos 

A amostra foi calculada no pacote estatístico GraphPad Statmate TM 2.00, 

através do teste “t” e baseado na média populacional e máximo desvio padrão da 

Pnsn encontrados por Uldry & Fitting8, considerando um poder de confiabilidade de 

99% e nível alfa de 0,05. A partir do cálculo, a amostra obtida foi de 120 indivíduos, 

com um desvio padrão intraclasse esperado de 11,6 cmH2O.  

Os critérios de inclusão para o estudo foram indivíduos saudáveis, de 

nacionalidade brasileira, residentes no Rio Grande do Norte (RN), não ser atleta 

profissional, idade entre 20 e 80 anos9, IMC entre 18,5 e 29,9 (Kg/m2), não 

apresentar hábito tabágico30, história de doença respiratória que possa resultar em 

disfunção pulmonar (asma, bronquite crônica, tuberculose, DPOC ou enfisema), 

doença neuromuscular, cerebrovascular, cardíaca (infarto do miocárdio ou 

insuficiência cardíaca)5,6,32; ausência de rinite, sinusite, desvio de septo nasal ou 

cirurgia nasal prévia relatada pelo indivíduo, não apresentar gripe e/ou resfriado na 

semana anterior à avaliação6, não fazer uso de medicação regular para tratamento 

de alergias respiratórias, corticoesteróide oral, depressor do Sistema Nervoso 

Central (SNC), barbitúrico ou relaxante muscular32,33, não estar gestante (no caso de 

mulheres)14 e apresentar as variáveis espirométricas Capacidade Vital Forçada 

(CVF) >80% e a razão Volume Expiratório Forçado no primeiro segundo/Capacidade 

Vital Forçada (VEF1/CVF) >85% do valor predito8. Indivíduos incapazes de 

compreender e/ou realizar as manobras exigidas na avaliação de função muscular 

respiratória (PImáx, PEmáx e Pnsn) foram excluídos da pesquisa. Nenhum dos 

voluntários teve contato prévio com as técnicas de mensuração de força muscular 

respiratória. 

Inicialmente os sujeitos foram estratificados em 6 grupos (G): [Grupo 1 (20-29 

anos), Grupo 2 (30-39 anos), Grupo 3 (40-49 anos), Grupo 4 (50-59 anos), Grupo 5 

(60-69 anos) e Grupo 6 (70-80 anos)]. Cada grupo foi estratificado em 2 subgrupos 

(SG): homens (H) e mulheres (M), totalizando 12 estratos. Assim, os sujeitos foram 

distribuídos de modo que cada grupo consistiu de 20 indivíduos, sendo constituído 

de 10 homens e 10 mulheres. 



 

 
 

 

Os sujeitos foram selecionados e avaliados entre abril de 2009 e março de 

2010 nos períodos matutino e vespertino em centros de grande circulação. Alunos e 

funcionários da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN, Natal-RN, 

Brasil), usuários do Clube de Empregados da Petrobrás (CEPE, Natal-RN, Brasil), 

acompanhantes de pacientes em consulta periódica de saúde e transeuntes de 

passagem do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL-UFRN, Natal-RN, Brasil), 

Hospital Universitário Ana Bezerra (HUAB-UFRN, Santa Cruz-RN, Brasil) e Hospital 

da Base Naval de Natal-RN (Marinha do Brasil, Natal-RN, Brasil) foram convidados a 

participar do estudo. Os indivíduos não deveriam ingerir chá, café ou estimulantes 6 

horas antes da avaliação ou fazer refeição completa num período inferior a 3 horas 

antes da avaliação, bem como realizar exercício físico extenuante num período 

inferior a 12 horas6,32. 

 

2.3 Cenário do estudo 

O projeto foi desenvolvido no Departamento de Fisioterapia da UFRN, HUOL-

UFRN, HUAB-UFRN, Hospital da Base Naval e CEPE. 

 

2.4 Aspectos éticos 

O estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do 

HUOL/UFRN e aprovado com o protocolo 260/08 (Anexo I). Todos os participantes 

da pesquisa foram esclarecidos e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) - (Apêndice I), de acordo com a Resolução 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS)34. O TCLE foi apresentado antes do início da pesquisa, 

sendo lido ou entregue ao participante para que ele entendesse o propósito da 

pesquisa e autorizasse sua participação. Mediante aceitação e preenchimento de 

duas vias do referido termo, os indivíduos tornaram-se sujeitos da investigação, 

sendo entregue aos mesmos uma cópia do TCLE. 

 

2.5 Instrumento de coleta de dados 

A ficha de avaliação (Apêndice II) contém dados sóciodemográficos do 

indivíduo, perguntas relacionadas a hábitos de vida e doenças prévias e/ou atuais; 

avaliação antropométrica (peso, altura e IMC), avaliação da função pulmonar com 



 

 
 

 

dados referentes à espirometria, questionário do padrão de atividade física habitual 

de Baecke, versão traduzida e validada no Brasil35 e, por fim, avaliação de pressões 

respiratórias máximas (PImáx, PEmáx e Pnsn). 

 

2.6 Procedimentos 

Após os devidos esclarecimentos sobre os objetivos e métodos empregados 

na pesquisa e consentimento livre e esclarecido, aplicou-se o instrumento de coleta 

de dados. Os indivíduos foram submetidos a uma avaliação inicial, constando de 

dados gerais, avaliação antropométrica e da função pulmonar (espirometria). 

Havendo o cumprimento de todos os critérios de inclusão, a avaliação seguiu-se 

com aplicação do questionário de atividade física habitual de Baecke e mensuração 

de pressões respiratórias máximas. O procedimento de avaliação do indivíduo foi 

realizado por um único examinador e cada indivíduo foi avaliado uma única vez, 

sendo todos os dados coletados nesse momento.  

 

2.6.1 Avaliação antropométrica 

Os dados antropométricos foram mensurados através de uma balança 

antropométrica FILIZOLA®, modelo 31 (Filizola®, São Paulo-SP, Brasil), calibrada por 

técnico do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

(INMETRO). A pesagem foi realizada com o indivíduo sem roupas pesadas, 

descalço e na posição ereta e a estatura com o indivíduo na mesma posição com 

calcanhares unidos, panturrilhas, nádegas, dorso e região occipital em contato com 

a régua antropométrica, sendo a cabeça alinhada pelas mãos do examinador. 

Posteriormente, calculou-se o IMC através da fórmula [IMC = peso(Kg)/altura2(m)]36. 

 

2.6.2 Avaliação da função pulmonar 

 A espirometria foi realizada com o espirômetro DATOSPIR - 120C®, 

(Sibelmed®, Barcelona, Espanha) (Figura 1), calibrado conforme orientações do 

fabricante e os critérios técnicos de aceitabilidade e reprodutibilidade dos testes 

seguiram as normas e recomendações da ATS/ERS12,13 e diretrizes da SBPT30, 

descritas adiante. 

 O indivíduo, previamente orientado pelo examinador quanto à execução 



 

 
 

 

correta da manobra, permaneceu na posição de repouso, sentado, com a cabeça na 

posição neutra, com clipe nasal, bocal cilíndrico descartável colocado entre os 

dentes e lábios firmemente posicionados para evitar vazamentos em torno dessa 

peça. O mesmo foi orientado a executar uma inspiração máxima próxima à 

Capacidade Pulmonar Total (CPT), seguida de expiração rápida e sustentada até o 

comando de interrupção da manobra pelo examinador. Durante as espirometrias 

foram coletadas as seguintes variáveis: CVF, VEF1 e VEF1/CVF. Inicialmente o 

indivíduo foi orientado a executar 2 manobras para aprendizado e a avaliação foi 

considerada completa quando realizadas 3 curvas aceitáveis (sem vazamentos e 

duração mínima de 6 segundos), sendo 2 reprodutíveis (com uma variação igual ou 

inferior a 5% ou 150 ml do maior valor de CVF e VEF1). 

 Os resultados foram obtidos nos seus valores absolutos e relativos e os 

maiores valores espirométricos, dentre as curvas reprodutíveis foram considerados 

para análise. Posteriormente, foram comparados com os valores de referência mais 

recentes publicados para a população brasileira14. 

 

 

Figura 1 - Espirômetro utilizado para avaliação da função pulmonar. 

 

2.6.3 Questionário de Atividade Física Habitual (AFH) de Baecke 

 O questionário de atividade física habitual de Baecke validado para a 

população brasileira consiste num inquérito recordatório do gasto energético nos 

últimos doze meses, caracterizado por ser autoaplicável e de fácil compressão35 

(Anexo II). É constituído de 08 questões abordando as magnitudes da Atividade 



 

 
 

 

Física no Lazer (AFL) e Atividade de Lazer e Locomoção (ALL), cujas respostas são 

estruturadas de forma qualiquantitativa, sendo a quantitativa distribuída sob a escala 

de Likert (0 a 5), levando em consideração a percepção do indivíduo em relação as 

suas atividades físicas. O indivíduo foi orientado a responder de forma qualificada e, 

posteriormente, o examinador quantificou suas respostas, obtendo, assim, os 

escores estratificados (AFL e ALL) e total (ET) através de cálculos específicos 

(Anexo III). As questões referentes à prática de exercícios são direcionadas a duas 

modalidades, cuja intensidade em Metabolic Equivalent Tasks (METs) - [razão entre 

a taxa metabólica de trabalho e a taxa metabólica de repouso padrão de 1.0 (4,184 

kJ)Kg-1h-1] é especificada conforme o compêndio de atividades físicas de 

Ainsworth37. 

 

2.6.4 Avaliação de pressões respiratórias máximas 

 A avaliação da força muscular inspiratória e expiratória, obtida através da 

pressão platô/sustentada durante uma inspiração e expiração máximas, 

respectivamente, foi realizada utilizando-se um manovacuômetro eletrônico 

MicroRPM® (MICRO Medical®, Rocjester Kent, Reino Unido) (Figura 2), calibrado 

conforme orientações do fabricante. Antes de cada exame, os sujeitos foram 

detalhadamente orientados quanto aos procedimentos e os resultados obtidos nos 

seus valores absolutos. Posteriormente foram comparados com os valores de 

referência publicados para a população brasileira6. Nenhum feedback visual foi 

fornecido durante as manobras de mensuração das pressões respiratórias máximas. 

 

2.6.4.a Mensuração da PImáx e PEmáx 

O indivíduo permaneceu na posição sentada, com a cabeça na posição 

neutra, clipe nasal, bocal cilíndrico descartável acoplado ao manovacuômetro e 

posicionado firmemente entre os lábios para evitar vazamentos. Um orifício de 

aproximadamente 1mm foi realizado no referido bocal a fim de evitar o fechamento 

da glote e dissipar a pressão negativa gerada pelos músculos faciais e da 

orofaringe, e consequentemente prevenir falsos valores5. Os critérios técnicos de 

aceitabilidade e reprodutibilidade dos testes seguiram as normas e recomendações 

da ATS/ERS4 e diretrizes da SBPT30. Inicialmente o indivíduo foi orientado a 

executar 2 manobras para aprendizado e a avaliação foi considerada completa 



 

 
 

 

quando realizadas 3 medidas aceitáveis (sem vazamentos e com duração mínima 

de 1 segundo), sendo duas reprodutíveis (com uma variação igual ou inferior a 10% 

do maior valor). Um intervalo de 1 minuto de descanso foi dado entre os testes e o 

maior valor obtido entre as medidas reprodutíveis foi considerado para análise. A 

mensuração da PImáx ocorreu a partir do Volume Residual (VR) e o sujeito realizou 

uma inspiração máxima próxima à CPT. Enquanto a mensuração da PEmáx foi obtida 

a partir da CPT e o sujeito realizou uma expiração máxima próxima ao VR. 

 

2.6.4.b Mensuração da Pnsn 

 A avaliação da Pnsn também foi realizada com o indivíduo na posição sentada 

e cabeça na posição neutra. A aferição ocorreu com uma narina ocluída por um 

plugue nasal de silicone, com tamanho selecionado de acordo com a dimensão da 

narina do sujeito, o qual permaneceu conectado ao manovacuômetro por um catéter 

de polietileno com diâmetro interno de aproximadamente 1mm. A manobra ocorreu a 

partir da CRF e o indivíduo, com a boca fechada, realizou uma fungada máxima pela 

narina contralateral (livre) ao final de uma expiração lenta e relaxada4,8,16. Os 

critérios técnicos de aceitabilidade e reprodutibilidade dos testes seguiram as 

normas da ATS/ERS4. A avaliação foi considerada completa quando executadas 10 

manobras aceitáveis8,25 (sem vazamento de ar e com duração entre 0 e 0,5 

segundo)8. Houve um intervalo de 30 segundos de descanso entre cada manobra e 

o maior valor encontrado foi utilizado para análise de dados.  

 

                      
Figura 2 - Manovacuômetro digital utilizado para obtenção de pressões respiratórias máximas:  

A - PImáx e PEmáx; B - Pnsn 

B A 



 

 
 

 

2.7 Análise estatística 

 Após coletados os dados, as informações foram organizadas em um 

banco de dados e analisados através dos pacotes estatísticos Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS for Windows), versão 15.0 e Graphpad Prism, versão 5.0. A 

estatística descritiva de cada variável foi feita a fim de caracterizar a amostra. Para 

cada sexo e grupos etários, os dados foram expressos em média ± desvio-padrão. O 

teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para verificar a distribuição 

dos dados. Os valores máximos de Pnsn foram comparados entre homens e 

mulheres através do teste “t” não-pareado e ANOVA para a análise da Pnsn entre os 

grupos etários. Se uma razão F significante foi obtida, então as comparações pós-

teste foram realizadas utilizando o teste Neuman-Keuls. Para verificar a correlação 

entre a Pnsn e PImáx, bem como entre as variáveis independentes (idade, peso, 

altura, IMC e padrão de atividade física habitual) utilizou-se o coeficiente de 

correlação de Pearson. A análise de regressão linear múltipla foi usada para 

obtenção das equações preditivas da pressão inspiratória nasal na população 

brasileira em relação às variáveis independentes que expressaram correlação com a 

Pnsn. Os limites inferiores foram derivados pela análise do 5º percentil dos resíduos. 

Para comparação entre as médias da Pnsn obtidos nesse estudo e os valores 

preditos por Uldry & Fitting8 e Kamide et al.28, foi utilizado o teste “t” Student. Toda a 

análise foi feita considerando um p<0,05 e intervalo de confiança de 95%. A 

probabilidade do erro tipo I foi estabelecida em 0,05 para todos os testes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Os resultados e discussão desse estudo estão apresentados sob a forma de 

artigo, intitulado como “Valores de referência para pressão inspiratória nasal sniff na 

população brasileira”, cuja metodologia e estruturação foram organizadas mediante 

as normas de publicação da revista Brazilian Journal of Medical and Biological 

Research (Anexo IV), a qual o manuscrito será submetido. 

 No entanto, torna-se importante salientar que os dados apresentados adiante 

correspondem aos resultados preliminares de um estudo multicêntrico, envolvendo 

os centros de pesquisa Natal-RN, Recife-Pernambuco(PE) e Piracicaba-São Paulo 

(SP) e suas respectivas instituições colaboradoras: Laboratório de Fisiologia e 

Fisioterapia Respiratória [Departamento de Fisioterapia, Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE)] e Laboratório de Fisioterapia Respiratória e Cardiovascular 

[Departamento de Fisioterapia, Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP)]; de 

modo que, para essa análise estatística, foi utilizada apenas a amostra 

correspondente à Natal-RN. As demais amostras serão acrescidas ao manuscrito 

mediante o término de suas coletas e, após totalizada a análise estatística contendo 

os 3 centros, a versão final será enviada para publicação. 
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Resumo 

A avaliação da função muscular respiratória através da Pressão Inspiratória máxima (PImáx) e 

Pressão Expiratória máxima (PEmáx) são testes clássicos de força muscular respiratória, porém 

alguns indivíduos podem expressar certa dificuldade para a execução dessas manobras. A pressão 

inspiratória nasal sniff (Sniff Nasal Inspiratory Pressure - Pnsn), por se tratar de uma técnica fácil 

e não-invasiva, tem sido utilizada para avaliar a força muscular inspiratória. Alguns estudos 

determinaram valores de referência de Pnsn em adultos, porém nenhum estudo prévio menciona 

equações preditivas para população brasileira. Os principais objetivos desse estudo foram propor 

equações de referência para Pnsn na população brasileira para homens e mulheres, a partir da 

investigação da relação entre Pnsn e idade, peso, altura, IMC e padrão de atividade física habitual 

e comparar os resultados com os valores preditos em outras populações. A amostra foi composta 

de 117 indivíduos (59 homens e 58 mulheres), estratificados em grupos etários entre 20-80 anos. 

Os resultados evidenciaram correlação positiva significante entre a Pnsn e a altura e uma redução 

da Pnsn com a idade (p<0,05). Ao analisar as equações de regressão linear múltipla, apenas a idade 

permaneceu exercendo influência na predição da Pnsn e os valores de Pnsn foram superiores 

quando comparados aos valores preditos em outras populações adultas. Nesse contexto, sugere-se 

equações preditivas para Pnsn em indivíduos brasileiros saudáveis na faixa etária entre 20 e 80 

anos, com o intuito de minimizar discrepâncias diagnósticas ao comparar indivíduos. 

 

Palavras-chave: pressões respiratórias máximas, músculos respiratórios, força muscular 

respiratória, SNIP. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Introdução 

Os músculos respiratórios desempenham um papel importante no funcionamento do 

sistema respiratório1. As disfunções dos músculos respiratórios estão frequentemente relacionadas 

com complicações pulmonares, as quais são responsáveis pelos elevados índices de morbidade, 

deterioração da qualidade de vida e mortalidade em indivíduos com doenças neuromusculares2. A 

avaliação da força muscular respiratória, portanto, consiste num relevante método na detecção 

precoce da disfunção pulmonar e quantificação do seu declínio, além de fornecer informações 

prognósticas e preditivas de sobrevida nestes pacientes1-3. 

As mensurações clássicas de força muscular respiratória são realizadas indiretamente 

através da pressão gerada durante uma inspiração (Pressão Inspiratória máxima - PImáx) e 

expiração (Pressão Expiratória máxima - PEmáx) contra uma via aérea ocluída, cujas pressões 

refletem as mudanças de pressão atmosférica nos pulmões e caixa torácica4-7. Devido às técnicas 

exigirem compreensão e colaboração ativa do indivíduo, os resultados podem expressar fraqueza 

muscular verdadeiramente presente ou valores subestimados quando ocorrerem falha na 

compreensão, motivação ou coordenação muscular durante a manobra5. 

A Pressão Inspiratória Nasal Sniff (Sniff Nasal Inspiratory Pressure - Pnsn ou SNIP), por 

se tratar de uma técnica volitiva fácil e não-invasiva, tem sido sugerida como teste complementar 

para avaliação da força muscular inspiratória8. A Pnsn consiste no pico de pressão nasal gerado 

numa narina ocluída durante uma fungada máxima realizada através da narina contralateral 

(livre), a partir de uma expiração final relaxada4,8,9 e foi validada para avaliar força muscular 

inspiratória tanto em indivíduos saudáveis8 quanto em pacientes com doenças neuromusculares e 

esqueléticas com padrão respiratório restritivo decorrente de alterações anatômicas da caixa 

torácica10,11. 

A quantificação da força muscular respiratória através das pressões respiratórias máximas 

permite a comparação entre resultados e valores esperados em indivíduos sem a doença e com 

características semelhantes (valores de referência)12,13. No entanto, fatores técnicos (instrumento, 



 

 
 

 

sujeito, postura, observador, procedimento), individuais (idade, sexo, peso, altura, nível de 

atividade física habitual) e populacionais podem resultar numa variabilidade entre tabelas e 

equações de predição para o cálculo dos valores de referência5. 

Valores preditivos para Pnsn foram estabelecidos em indivíduos adultos saudáveis 

caucasianos9, japosenes14 e em crianças caucasianas15. Devido às populações diferirem 

amplamente quanto às características específicas e fontes biológicas, os valores de referência 

devem ser obtidos para cada população, tanto para homens quanto para mulheres, a fim de evitar 

discrepâncias na interpretação diagnóstica ao comparar indivíduos ou populações16. Os principais 

objetivos desse estudo foram: (1) determinar os valores de referência para Pnsn na população 

brasileira saudável; (2) comparar os valores máximos de Pnsn entre homens e mulheres e entre 

grupos etários; (3) avaliar a relação entre a Pnsn e a PImáx, bem como entre as variáveis 

independentes (idade, peso, altura, Índice de Massa Corpórea - IMC e padrão de atividade física 

habitual); (4) comparar os valores de Pnsn do Brasil com os valores preditos em outras 

populações9,14. 

 

Materiais e métodos 

Desenho do estudo e sujeitos do experimento 

A pesquisa correspondeu a um estudo observacional seccional, de uma amostra 

selecionada num período de 11 meses em centros de grande circulação. Alunos, funcionários da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN, Natal-RN, Brasil), acompanhantes de 

pacientes em consulta periódica de saúde e transeuntes de passagem do Hospital Universitário 

Onofre Lopes (HUOL-UFRN, Natal-RN, Brasil), Hospital Universitário Ana Bezerra (HUAB-

UFRN, Santa Cruz-RN, Brasil) e Hospital da Base Naval de Natal-RN (Marinha do Brasil, Natal-

RN, Brasil) e Clube de Empregados da Petrobrás (CEPE, Natal-RN, Brasil) foram convidados a 

participar do estudo.  

Os critérios de inclusão para o estudo foram indivíduos saudáveis, de nacionalidade 

brasileira, residentes no RN, não ser atleta profissional, idade entre 20 e 80 anos9, IMC entre 18,5 



 

 
 

 

e 29,9 (Kg/m2), não apresentar hábito tabágico16, história de doença respiratória que possa resultar 

em disfunção pulmonar (asma, bronquite crônica, tuberculose, Doença Pulmonar Obstrutiva 

Crônica - DPOC ou enfisema), doença neuromuscular, cerebrovascular cardíaca (infarto do 

miocárdio ou insuficiência cardíaca)5,6,17; ausência de rinite, sinusite, desvio de septo nasal ou 

cirurgia nasal prévia relatada pelo indivíduo, não apresentar gripe e/ou resfriado na semana 

anterior à avaliação6, não fazer uso de medicação regular para tratamento de alergias respiratórias, 

corticoesteróide oral, depressor do Sistema Nervoso Central (SNC), barbitúrico ou relaxante 

muscular17,18, não estar gestante (no caso de mulheres)14 e apresentar as variáveis espirométricas 

Capacidade Vital Forçada (CVF) >80% e Volume Expiratório Forçado no primeiro 

segundo/Capacidade Vital Forçada (VEF1/CVF) >85% do valor predito9. Indivíduos incapazes de 

compreender e/ou realizar as manobras exigidas na avaliação da função muscular respiratória 

(PImáx e Pnsn) foram excluídos da pesquisa. Nenhum dos voluntários teve contato prévio com as 

técnicas de mensuração de força muscular respiratória. 

O cálculo da amostra foi realizado através do teste “t” e baseado na média populacional e 

máximo desvio padrão da Pnsn encontrados no estudo de Uldry & Fitting9, considerando um poder 

de confiabilidade de 99% e nível alfa de 0,05. A partir do cálculo, a amostra obtida foi de 120 

indivíduos, com um desvio padrão intraclasse esperado de 11,6cmH2O. Um total de 117 

indivíduos foram avaliados na faixa etária entre 20 e 80 anos e estratificados em 6 grupos etários 

[Grupo 1 (G1 = 20-29 anos); Grupo 2 (G2 = 30-39 anos); Grupo 3 (G3 = 40-49 anos); Grupo 4 

(G4 = 50-59 anos); Grupo 5 (G5 = 60-69 anos); Grupo 6 (G6 = 70-80 anos)]. Cada grupo foi 

estratificado em 2 subgrupos (SG): homens (H) (N=59) e mulheres (M) (N=58), conforme estudos 

anteriores para determinação de valores de referência6,9,24, totalizando 12 estratos. Cada grupo 

consistiu de 20 indivíduos e os sujeitos foram distribuídos da seguinte forma: G1 (10H e 10M), 

G2 (10H e 10M), G3 (10H e 9M), G4 (10H e 9M), G5 (10H e 10M) e G6 (9H e 10M). 

 

Protocolo de avaliação 



 

 
 

 

Os indivíduos foram submetidos a uma avaliação inicial, constando de entrevista com 

perguntas relacionadas aos dados sóciodemográficos, hábitos de vida e doenças prévias e/ou 

atuais, avaliação antropométrica (peso, altura e IMC) e avaliação da função pulmonar 

(espirometria). Havendo o cumprimento de todos os critérios de inclusão, a avaliação seguiu-se 

com a análise do padrão de atividade física habitual através do questionário de Baecke, versão 

traduzida e validada no Brasil19 e mensuração de pressões respiratórias (PImáx, PEmáx e Pnsn). O 

procedimento de avaliação do indivíduo foi realizado por um único examinador e cada indivíduo 

foi avaliado uma única vez, sendo todos os dados coletados nesse momento. Os procedimentos do 

estudo foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do HUOL-UFRN e todos os 

participantes foram previamente orientados quanto às técnicas e riscos da pesquisa. Mediante 

conhecimento prévio e aceitação, os participantes informaram seu consentimento livre e 

esclarecido. 

 

Avaliação antropométrica 

O peso e altura foram mensurados através da balança antropométrica FILIZOLA®, modelo 

31 (Filizola®, São Paulo-SP, Brasil), calibrada por técnico do Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO). Posteriormente, calculou-se o IMC através da 

fórmula [IMC = peso(Kg)/altura2(m)]20.  

 

Avaliação da função pulmonar 

 A espirometria foi realizada com o espirômetro DATOSPIR - 120C®, (Sibelmed®, 

Barcelona, Espanha), calibrado conforme orientações do fabricante e os critérios técnicos, de 

aceitabilidade e reprodutibilidade dos testes seguiram as normas e recomendações da Sociedade 

Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT)16 e American Thoracic Society/European 

Respiratory Society (ATS/ERS)21,22. As variáveis espirométricas coletadas foram a CVF, VEF1 e 

VEF1/CVF. Os resultados foram obtidos nos seus valores absolutos e relativos e, posteriormente 

comparados com os valores de referência mais recentes publicados para a população brasileira23.  



 

 
 

 

Padrão de atividade física habitual 

O questionário de atividade física habitual de Baecke para estudos epidemiológicos, 

validado para a população brasileira19, foi aplicado aos sujeitos com o intuito de verificar o nível 

de atividade física de cada participante. O inquérito considera a percepção do indivíduo quanto às 

atividades físicas realizadas no lazer, lazer e locomoção nos últimos 12 meses, cujas respostas 

quantitativas estão dispostas sob a escala de Likert (0 - 5). O achado final da avaliação consiste 

num índice resultante do somatório dos escores do questionário. 

 

Avaliação de pressões respiratórias máximas 

A avaliação de força muscular respiratória, obtida através dos picos de pressão inspiratório 

e expiratório máximos, foi realizada utilizando-se um manovacuômetro eletrônico MicroRPM® 

(MICRO Medical®, Rocjester Kent, Reino Unido), calibrado conforme orientações do fabricante. 

Os critérios técnicos, de aceitabilidade e reprodutibilidade dos testes seguiram as normas e 

recomendações da American Thoracic Society/European Respiratory Society (ATS/ERS)4. Antes 

de cada exame, os sujeitos foram detalhadamente orientados quanto aos procedimentos e os 

resultados obtidos nos seus valores absolutos, os quais foram, posteriormente, comparados com os 

valores de referência publicados para a população brasileira6. O indivíduo permaneceu, sentado e 

o bocal cilíndrico descartável permaneceu devidamente posicionamento para evitar vazamentos. 

Resumidamente, a avaliação da PImáx consistiu numa inspiração máxima próxima à Capacidade 

Pulmonar Total (CPT) a partir do Volume Residual (VR). Na avaliação da PEmáx foi solicitada 

uma expiração máxima próxima ao VR a partir da CPT. Inicialmente o indivíduo foi orientado a 

executar 2 manobras para aprendizado e a avaliação foi considerada completa quando realizadas 3 

medidas aceitáveis (sem vazamentos e com duração mínima de 1 segundo), sendo duas 

reprodutíveis (com uma variação igual ou inferior a 10% do maior valor). Um intervalo de 1 

minuto de descanso foi dado entre os testes e o maior valor obtido entre as medidas reprodutíveis 

foi considerado para análise. Para avaliação da Pnsn o sujeito permaneceu na mesma posição, com 

uma narina ocluída por um plugue nasal de silicone, o qual estava conectado ao manovacuômetro 



 

 
 

 

por um catéter de polietileno com diâmetro interno de aproximadamente 1mm. A mensuração da 

Pnsn ocorreu a partir da Capacidade Residual Funcional (CRF) e o indivíduo, com a boca fechada, 

realizou uma fungada máxima pela narina contralateral (livre) ao final de uma expiração lenta e 

relaxada4,8,9. A avaliação foi considerada completa quando executadas 10 manobras aceitáveis9,25 

(sem vazamento de ar e com duração entre 0 e 0,5 segundo). Houve um intervalo de 30 segundos 

de descanso entre cada manobra e o maior valor encontrado foi utilizado para análise de dados. 

Nenhum feedback visual foi fornecido durante a manobra. 

 

Análise estatística  

As informações foram analisadas através dos pacotes estatísticos Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS for Windows), versão 15.0 e Graphpad Prism, versão 5.0. Os dados foram 

expressos em média ± desvio-padrão para cada sexo e grupos etários. O teste de normalidade 

Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para verificar a distribuição dos dados. Os valores máximos de 

Pnsn foram comparados entre homens e mulheres através do teste “t” não-pareado e ANOVA para 

a análise da Pnsn entre os grupos etários. Se uma razão F significante foi obtida, então as 

comparações pós-teste foram realizadas utilizando o teste Neuman-Keuls. Para verificar a 

correlação entre a Pnsn e PImáx, bem como entre as variáveis independentes (idade, peso, altura, 

IMC e padrão de atividade física habitual) utilizou-se o coeficiente de correlação de Pearson. A 

análise de regressão linear múltipla foi usada para obtenção das equações preditivas da pressão 

inspiratória nasal na população brasileira em relação às variáveis independentes que expressaram 

correlação com a Pnsn. Os limites inferiores do modelo de regressão foram calculados a partir do 

5º percentil dos resíduos, cujo 5º percentil foi estimado como: (Limite inferior = valor predito – 

1,645 x SEE), devido à distribuição Gaussiana dos dados. Para comparação entre as médias da 

Pnsn obtidos nesse estudo e os valores preditos por Uldry & Fitting9 e Kamide et al.14, foi utilizado 

o teste “t”  Student. Toda a análise foi feita considerando um p<0,05 e intervalo de confiança de 

95%. A probabilidade do erro tipo I foi estabelecida em 0,05 para todos os testes.  

 



 

 
 

 

Resultados 

Após o convite de indivíduos na comunidade, um total de 151 voluntários se apresentaram 

inicialmente para entrevista, dos quais 9 foram excluídos por serem fumantes, 6 por apresentarem 

IMC acima de 30Kg/m2 e 3, devido ao relato de desvio de septo nasal. À avaliação inicial, foram 

excluídos ainda 13 indivíduos por apresentaram espirometria alterada; 2, devido à incapacidade de 

executar as manobras respiratórias (PImáx e Pnsn) e 1 mediante desistência. A amostra final foi 

composta por 117 sujeitos. 

O perfil étnico da amostra estudada foi heterogêneo: 82 sujeitos foram considerados como 

brancos (41 homens e 41 mulheres); 34 como pardos (17 homens e 17 mulheres) e 1 como negro 

(1 homem). Considerando o local de nascimento de cada sujeito: 104 sujeitos relataram a região 

Nordeste, 8 a Sudeste, 4 a Centro-oeste e 1 a Sul.  

As características antropométricas e padrão de atividade física habitual para ambos os 

sexos estão apresentadas na tabela 1, a qual apresenta comparações entre homens e mulheres do 

mesmo grupo etário. 

Com relação à espirometria utilizada para avaliação da função pulmonar normal 

necessária à inclusão na amostra, as variáveis foram expressas em porcentagem (%) do valor 

predito (média±DP). As variáveis foram CVF (Homens = 95±10% e Mulheres = 93±10%); 

VEF1(Homens = 99±10% e Mulheres = 101±10%) e VEF1/CVF (Homens = 0,85±0,06 e 

Mulheres = 0,88±0,06).  

Os valores de Pnsn obtidos foram apresentados em média e desvio-padrão, separados por 

grupos e sexos (Tabela 2). Ao comparar os sexos, observou-se que a Pnsn foi significativamente 

maior nos homens do que nas mulheres (H = 121±25,9 e M = 101,1±21,1; p<0,05). Quando 

comparações intragrupos foram realizadas, observou-se diferença significativa entre grupos 

etários do mesmo sexo (p<0,05). No entanto, o G3 do sexo masculino apresentou uma Pnsn média 

inferior (Pnsn=116,1±21,1) quando comparada às médias de G2 (Pnsn=137,2±24,7) e G4 

(Pnsn=129,6±16,9).  



 

 
 

 

Considerando a relação entre Pnsn e PImáx, foi observada uma razão Pnsn/PImáx média  

semelhante entre os sexos masculino (1,13±0,2) e feminino (1,17±0,2), não apresentando 

diferença significativa entre gêneros, conforme figura 1.  

A análise da correlação entre a Pnsn e as variáveis exploratórias encontra-se na tabela 3, 

cujos dados estão expressos em coeficiente de correlação. Foi encontrado uma correlação positiva 

moderada entre Pnsn e PImáx nos homens (r=0,65; p<0,0001) e nas mulheres (r=0,67; p<0,0001). 

Quando relacionada às variáveis independentes, a Pnsn correlacionou negativamente com a idade 

tanto para homens (r= -0,60; p<0,0001), quanto para mulheres (r= -0,70; p<0,0001). Em relação 

às variáveis peso, altura, IMC e AFH, apenas a altura apresentou correlação positiva significante 

com a Pnsn para ambos os sexos (H: r= 0,31; p<0,01 e M: r= 0,38 e p<0,01;). No entanto, ao 

considerar as variáveis idade e altura na análise de regressão múltipla para cada sexo, apenas a 

idade permaneceu desenvolvendo papel preditivo para a variável dependente Pnsn. As fórmulas 

para predição dos valores de Pnsn em homens e mulheres em função da idade e altura estão 

descritas na tabela 4, cujos valores nas colunas representam o coeficiente de estimativa e desvio-

padrão da estimativa. 

Comparações diretas dos valores de Pnsn obtidos com os valores preditos em estudos 

prévios utilizando amostras das populações caucasiana (Uldry e Fitting)9 e japonesa (Kamide et 

al.)14 mostraram que os valores obtidos são significativamente maiores (p<0,0001) em todas as 

faixas etárias (20-80 anos) e para ambos homens e mulheres (Figura 2). Torna-se importante 

mencionar que não foi possível fazer a comparação entre os valores obtidos e os valores de 

Kamide et al.14 para o sexo feminino, pois no presente estudo não houve correlação entre Pnsn e 

IMC. Para estimar as linhas preditas e comparar com os valores encontrados, foram consideradas 

as equações preditivas de cada estudo utilizando as faixas etárias dos indivíduos avaliados no 

Brasil.  

 

 



 

 
 

 

Discussão 

O objetivo principal deste estudo foi propor equações de referência da Pnsn para homens e 

mulheres na população brasileira e comparar com os valores preditos em adultos saudáveis. Os 

resultados preliminares confirmam estudos prévios sobre a influência negativa da idade sobre a 

Pnsn, bem como seu papel preditivo nas equações de regressão linear para determinação de valores 

de referência. 

Vários estudos têm mencionado a importância da Pnsn como um teste válido, não-invasivo 

e de fácil execução para avaliação da força muscular inspiratória, bem como medida 

complementar à PImáx
8,9. Este estudo corresponde ao terceiro relato na literatura quanto à proposta 

de valores de referência para Pnsn em adultos saudáveis e à primeira menção de equações de 

predição para Pnsn na população brasileira. 

Os achados dessa pesquisa mostraram que a Pnsn foi significativamente menor nas 

mulheres do que nos homens, provavelmente devido à massa muscular dos homens ter maior 

magnitude se comparada à das mulheres, o que corrobora com outros estudos sobre investigação 

da força muscular respiratória, portanto é esperado que no grupo dos homens a Pnsn tenha sido 

maior do que nas mulheres6,27. Ademais, as comparações intragrupo mostraram diferenças 

significativas entre grupos etários do mesmo sexo, cuja Pnsn diminuiu com a idade, provavelmente 

devido à sarcopenia ou diminuição da massa e força muscular com o aumento da idade28-30. Porém 

os indivíduos do G3 no sexo masculino apresentaram valores médios inferiores quando 

comparado aos grupos etários G2 e G4.  

Quando as variáveis idade, peso, altura, IMC e AFH foram correlacionadas à Pnsn, apenas 

a idade e a altura apresentaram significância estatística. O peso e IMC não se correlacionaram 

com a Pnsn provavelmente devido à população ser composta por indivíduos com IMC entre 18,5-

29,9(Kg/m2), dentro da normalidade, no entanto cabe ressaltar que o presente estudo não aferiu a 

composição corporal. Apesar da força muscular respiratória estar diretamente relacionada ao nível 

de atividade física6, o AFH não apresentou correlação com a Pnsn tanto em homens quanto em 



 

 
 

 

mulheres. No entanto, o questionário de Baecke apenas identifica um índice, o qual não possibilita 

a caracterização do nível de atividade física dos indivíduos e, dificulta, portanto, a identificação 

do sedentarismo32.  

A análise de correlação entre Pnsn e PImáx mostraram associação positiva entre as 

variáveis, sendo esse achado confirmado em estudo anterior, o qual identificou valores de Pnsn 

ligeiramente superiores aos de PImáx
9,33. Os dados referentes à correlação entre a Pnsn e as 

variáveis independentes mostraram que a idade correlacionou negativamente para ambos os sexos 

com forte magnitude. A negativa correlação entre idade e Pnsn também foi evidenciada nos 

estudos de Uldry e Fitting9 e Kamide et al.14, sendo este último observado apenas nos homens. 

Alguns autores mencionam que há uma importante redução na força muscular inspiratória devido 

à perda dessa massa muscular ao longo do processo de envelhecimento27, perda nas propriedades 

visco-elásticas dos pulmões e gradil costal28, e devido ao crescente acúmulo de gordura 

abdominal, o qual dificulta a biomecânica do músculo diafragma6. 

A medida antropométrica altura apresentou correlação positiva de moderada magnitude 

com a Pnsn para ambos os sexos. Esse resultado é explicado pela biomecânica do músculo 

diafragma, cuja relação comprimento-tensão, estrutura tóraco-abdominal e zona de justaposição 

do diafragma, associadas à ativação diafragmática máxima alcançada durante a manobra de Pnsn 

exercem influência da sobre a força muscular inspiratória9,26. Embora a associação entre estatura e 

força muscular respiratória seja mencionada na literatura6,24,26, quando as variáveis idade e altura 

foram consideradas na análise de regressão linear múltipla, apenas a idade permaneceu exercendo 

influência na predição de valores de Pnsn para homens e mulheres. 

Quando comparados os valores de Pnsn do presente estudo com os valores preditos, 

observou-se que os valores da Pnsn são significativamente superiores aos preditos nas populações 

caucasiana e japonesa.  Segundo a ATS13, a ampla variabilidade nos valores de referência se deve 

a uma série de critérios metodológicos que podem influenciar na avaliação da função pulmonar 

como técnica utilizada, aspectos individuais, biológicos e populacionais. Nesse sentido, torna-se 



 

 
 

 

importante destacar algumas diferenças entre este estudo e os estudos de Uldry e Fitting9 e 

Kamide et al.14. No estudo em indivíduos caucasianos foram avaliados 160 indivíduos entre 20-80 

anos sistematicamente distribuídos e comparados em grupos etários a cada 15 anos (20 homens e 

20 mulheres). Enquanto no estudo em indivíduos japoneses, a amostra foi constituída por 223 

indivíduos entre 18-69 anos, distribuídos a cada 10 anos, porém os grupos etários possuem 

importantes diferenças nas quantidades de indivíduos (n), o que pode favorecer uma ampla 

variação dos valores médios para cada faixa e, consequentemente, resultar em diferentes médias 

por grupos etários.  

A classificação dos indivíduos em sedentários em ambos os estudos prévios foi baseada 

apenas no relato, não sendo utilizados instrumentos de mensuração do nível de atividade física 

dos indivíduos, diferentemente dos critérios do presente estudo, o qual utilizou o questionário de 

atividade física habitual de Baecke para estudos epidemiológicos, validado para a população 

brasileira19.  

Em relação aos aspectos metodológicos dos estudos prévios, algumas considerações 

devem ser analisadas. No que se refere à avaliação da função pulmonar normal, utilizada como 

critério de inclusão nos estudos, o presente estudo e o de Uldry e Fitting9 utilizaram a espirometria 

como método de avaliação da função pulmonar, enquanto Kamide et al.14 basearam-se apenas em 

informações clínicas relatadas pelos indivíduos. Ademais, considerando que a Pnsn deve ser 

utilizada como medida complementar à PImáx, cuja combinação aumenta a precisão diagnóstica na 

avaliação muscular inspiratória8,33,34, torna-se importante mencionar que no estudo da população 

japonesa a PImáx não foi aferida. No estudo em indivíduos caucasianos foram utilizados os 

mesmos critérios metodológicos adotados no presente estudo quanto à mensuração da PImáx. 

Quanto às técnicas de avaliação, Kamide et al.14 realizaram apenas 5 mensurações da Pnsn, o que 

subestima os valores que poderiam ser alcançados através do efeito aprendizado. No que se refere 

aos instrumentos utilizados, Uldry e Fitting9 utilizaram um transdutor de pressão (Micro Switch 

126 PC) adaptado a um plugue auditivo através de um catéter de polietileno. No estudo de 



 

 
 

 

Kamide et al.14 o manovacuômetro utilizado foi semelhante ao deste estudo. 

A análise de regressão linear nos 3 estudos demonstrou que as equações de predição foram 

resultantes da Pnsn em função da idade, com exceção de Kamide et al.14 para o sexo feminino, 

cuja Pnsn correlacionou apenas com o IMC, contrariando os resultados referentes à relação 

positiva entre massa muscular respiratória e massa magra, mais evidentes no sexo masculino6,24,26.   

Um importante fator a ser considerado, consiste nas diferenças étnicas entre os povos 

estudados, visto que a população brasileira possui etnia bastante heterogênea, cuja miscigenação e 

perfil étnico variado se confirmam na amostra estudada, contrário às populações caucasiana e 

japonesa. Torna-se relevante mencionar que os valores de referência devem ser resultantes de uma 

mesma população saudável, baseada em dados recentes e coletados de uma mesma área 

geográfica. Dessa forma, os dados preditos para Pnsn correspondem a valores obtidos em 1995 e 

2008, cujas alterações no perfil sociodemográfico, ambientais e técnicas provavelmente podem 

influenciar na obtenção dos valores.  

Uma limitação deste estudo consiste na mensuração da Pnsn baseada na CRF não 

monitorizada, no entanto ela foi compreendida como o final de uma expiração relaxada, como 

relatado nos outros estudos; por outro lado a determinação da CRF durante a avaliação da Pnsn a 

tornaria uma técnica dispendiosa e pouco acessível.  

Mediante a variabilidade entre equações de referência, alguns critérios metodológicos 

devem ser considerados em relação ao presente estudo. O desenho deste estudo foi baseado em 

recomendações publicadas por associação de reconhecida atuação científica13 e baseada em 

metodologias de estudos prévios realizados para obtenção de equações de referência para 

variáveis respiratórias de função pulmonar e muscular6,9,23,26. As diferenças encontradas em 

relação aos estudos publicados previamente podem ser atribuídas aos diferentes critérios 

metodológicos de avaliação (técnica, equipamentos) e às características populacionais. Cabe ainda 

ressaltar que apenas foram realizadas comparações entre os resultados deste estudo e as equações 

publicadas em estudos prévios, de modo que as populações caucasiana e japonesa não foram 



 

 
 

 

avaliadas com a metodologia utilizada no presente estudo.  

Os resultados evidenciaram que os valores de Pnsn na população brasileira são superiores 

aos valores preditos nas populações caucasiana e japonesa e a Pnsn está relacionada à idade e 

altura, sendo predita pela idade em ambos os sexos. Nesse contexto, sugere-se equações preditivas 

para Pnsn na população brasileira saudável na faixa etária entre 20 e 80 anos para ambos os sexos. 
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Tabela 1. Distribuição antropométrica dos sujeitos de acordo com sexo e grupos etários. 
 
 
 
IMC (Índice de Massa Corpórea); AFH (Atividade Física Habitual). #Diferença 
significativa entre homens e mulheres do mesmo grupo etário (p<0,05); mulheres 
versus homens. 

Homens (N=59)  Mulheres (N=58)  

Grupos 

etários 

(anos) 

Idade  

(anos) 

Peso 

(Kg) 

Altura  

(m) 

IMC 

(Kg/m2) 

AFH  Idade  

(anos) 

Peso 

(Kg) 

Altura  

(m) 

IMC 

(Kg/m2) 

AFH 

20-29 

(G1) 

22,6±2,9 75,4±6,4 1,74±0,08 24,5±1,6 5,8±1  24,6±4 59,3±9,1# 1,65±0,05# 21,5±2,1# 4,8±0,8# 

30-39 

(G2) 

33±2,7 78,5±7,9 1,75±0,03 25,5±1,8 5±1,2  33,2±3,7 64,4±6,8# 1,64±0,06# 23,7±2,3 4,9±1,1 

40-49 

(G3) 

43,9±3 77±7,1 1,69±0,05 26,8±1,7 6,1±1,3  44,6±3,7 64,4±10,8# 1,59±0,04# 25,2±4,0 5,2±1,6 

50-59 

(G4) 

53,5±3 79,3±11,4 1,70±0,07 26,7±2,7 5,5±1,1  54,7±3,3 65,5±6,4# 1,59±0,06# 25,9±2,9 5,2±1,3 

60-69 

(G5) 

63,7±2,9 71,1±6,7 1,61±0,08 27,3±1,8 6±1,2  64,1±3,4 63,7±7,8# 1,55±0,07 26,2±2,3 5,1±0,7 

70-80 

(G6) 

74,7±4,5 69,2±3,9 1,65±0,04 25,3±1,7 5,1±0,8  75±3,3 64,7±11,1 1,58±0,05# 25,5±3,3 5±0,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Tabela 2. Valores de Pnsn por sexo e grupo etário. 
 
 
Pnsn(Sniff Nasal Inspiratory Pressure). +Diferença significativa intragrupo do mesmo sexo 
(p<0,05); Homens - G1 versus G3, G5, G6; G2 versus G5, G6; G4 versus G5; Mulheres - G1 
versus G4, G5, G6; G2 versus G5, G6; G3 versus G5, G6; G4 versus G5, G6. #Diferença 
significativa entre homens e mulheres de mesmo grupo etário (p<0,05); mulheres versus 
homens. 

Homens  Mulheres  

Grupos etários (anos) 
N Pnsn (cmH2O)  N Pnsn (cmH2O) 

20-29 (G1) 10 142±27,9  10 123,9±25,1 

30-39 (G2) 10 137,2±24,7  10 108,6±15,8# 

40-49 (G3) 10 116,1±21,1  9 108,8±14,4 

50-59 (G4) 10 129,6±16,9+  9 101,1±16,7+# 

60-69 (G5) 10 102,6±17,5+  10 83,1±4,2+# 

70-80 (G6) 9 96,3±6+  10 82±5,1+# 

20-80 59 121,0±25,9  58 101,1±21,1# 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Tabela 3. Correlações entre Pnsn e variáveis exploratórias em homens e mulheres.  
 
 
Pnsn(Sniff Nasal Inspiratory Pressure); IMC(Índice de Massa Corpórea); AFH(Atividade 
Física Habitual); PImáx(Pressão Inspiratória máxima); H(Homens); M(Mulheres). *(p<0,01); 
**(p<0,0001). 
Variável Sexo Idade 

(anos) 

Peso 

(Kg) 

Altura 

(m) 

IMC 

(Kg/m2) 

AFH PImáx 

(cmH2O) 

H -0,60** 0,20 0,31* -0,09 0,02 0,65** Pnsn 

(cmH2O) M -0,70** 0,03 0,38* -0,19 0,13 0,67** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Tabela 4. Equação de regressão linear para predição da Pnsn em homens e mulheres entre 20 e 
80 anos. 
 
 
Pnsn(Sniff Nasal Inspiratory Pressure); H(Homens); M(Mulheres); R2(coeficiente de 
determinação); SEE(Erro Padrão Residual). Todas as regressões foram significativas 
estatisticamente (p<0,001). Equações lineares de Pnsn: Pnsn (H) = -0,88 (idade) + 163,4; 
SEE=20,7; Pnsn (M) = -0,82 (idade) + 141,7; SEE=15,1. Limite inferior: Valor predito – 
1,645 x SEE.  

Variável Sexo Idade (anos) Altura (m) Constante R2
 SEE 

H -0.88 ± 0.15 - 163.4 ± 7.8 0,36 20,7 Pnsn 

(cmH2O) M -0,82 ± 0,11 - 141,7 ± 5,8 0,49 15,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Correlação entre Pnsn e PImáx em homens e mulheres. Pnsn(Sniff Nasal Inspiratory 
Pressure); PImáx(Pressão Inspiratória máxima). 
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Figura 2. Linha de tendência dos valores de Pnsn(Sniff Nasal Inspiratory Pressure) em 
brasileiros, caucasianos e japoneses em ambos os sexos. *Não foi possível comparar os 
valores preditos em mulheres brasileiras e japonesas, devido à equação da Pnsn das japonesas 
ser em função do IMC(Índice de Massa Corpórea). 
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4 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 
 

 

O presente estudo propôs equações de referência para Pnsn na população 

brasileira saudável. A investigação dos valores de Pnsn mostrou valores superiores 

nos homens quando comparado às mulheres e um declínio da Pnsn com a idade. Ao 

analisar os valores obtidos e compará-los aos valores preditos, observou-se que a 

população brasileira apresentou valores superiores aos encontrados nas populações 

caucasiana e japonesa, evidenciando que as equações preditas subestimam os 

valores de Pnsn na população brasileira.  

Através da proposta de valores de referência nacional para Pnsn, estudo 

pioneiro no Brasil, espera-se contribuir com a investigação da função muscular 

ventilatória mais adequada às características desta população, de tal forma que a 

interpretação dos valores funcionais da Pnsn no indivíduo brasileiro será resultante 

de dados epidemiológicos próprios de sua população saudável. Consequentemente, 

pretende-se minimizar discordâncias diagnósticas devido à utilização de valores 

teóricos de outras populações. Concomitantemente, evidenciar a precisão 

diagnóstica, ao utilizar a Pnsn como medida complementar à PImáx na avaliação da 

força dos músculos inspiratórios.  
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assembled into a complete issue. Publication may be further expedited when 
justified. For complete explanation see Editorial Review Polices. 
 
Preparation of Research Manuscripts 
The Brazilian Journal of Medical and Biological Research publishes original research 
articles of outstanding scientific significance. We will consider manuscripts of any 
length; we encourage the submission of both substantial full-length bodies of work 
and shorter manuscripts that report novel findings that might be based on a limited 
number of experiments. The key criteria are that the research demonstrates clearly 
its novelty, its importance to a particular field as well as its interest to those outside 
that discipline, and conclusions that are justified by the data. 
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General Information 
 
Cover Letter 
It is important that you include a cover letter with your manuscript. Take the time to 
consider why this manuscript is suitable for publication in the Brazilian Journal of 
Medical and Biological Research. Why will your paper inspire the other members of 
your field, and how will it drive research forward? Please explain this in your cover 
letter.  
The cover letter should also contain the following information:  

• Title of article.  
• Name(s) of all author(s).  



 

 
 

 

• Name, complete mailing address, including zip code, telephone number, fax 
number and e-mail of author to whom correspondence should be sent.  

• Running title. This short title, to be used as a page heading, should not exceed 
60 letters and spaces.  

• Suggested Reviewers. You must provide the names of up to 5 SPECIALISTS 
that could be considered as reviewers of the paper. Please inform the full 
names, e-mail and full postal address in the presentation letter  

• If a version of the manuscript has been previously submitted for publication to 
another journal, include comments from the peer reviewers and indicate how 
the authors have responded to these comments.  

• Papers in the area of Clinical Investigation should include a statement 
indicating that the protocol has been approved by the Hospital Ethics 
Committee (Hospital with which at least one of the authors is associated) and 
that written informed consent was obtained from all participants. 

 
Text format 
The text of a manuscript can only be accepted as a Microsoft Word file created with 
MS Word 6.5 or a later version as a "doc" or "rtf" document.  

• Submit the manuscript by e-mail, in letter size format (8.5 x 11"), with wide 
margins of at least 1 inch (2.54 cm), 23 lines per page, which contains 
approximately 2,156 characters, including spaces.  

• Use a serif font, preferably Times New Roman, 12 point type, including title 
page, abstract, text, acknowledgments, references, figure legends, and tables. 
Each page should contain the page number in the upper right-hand corner 
starting with the title page as page 1.  

• Report all measurements in Système International, SI 
(http://physics.nist.gov/cuu/Units) and standard units where applicable (see 
below).  

• Do not use abbreviations in the title or abstract and limit their use in the text.  
• The length of the manuscript and the number of tables and figures must be 

kept to a minimum.  
• Ensure that all references are cited in the text.  
• Generic names must be used for all drugs. Instruments may be referred to by 

proprietary name; the name and country or electronic address of the 
manufacturer should be given in parentheses in the text.  

Guidance on grammar, punctuation, and scientific writing can be found in the 
following sources: Scientific Style and Format: The CSE Manual for Authors, Editors, 
and Publishers. 7th edn. Rockefeller University Press, Reston, 2006; Medical Style 
and Format. Huth EJ (Editor). ISI Press, Philadelphia, 1987, Marketed by Williams & 
Wilkins, Baltimore, MD. The Brazilian Journal of Medical and Biological Research 
follows the reference format of the Uniform Requirements for Manuscripts Submitted 
to Biomedical Journals, which can be found on the website of the National Library of 
Medicine (http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html).  
The writing style should be concise and accessible. Editors will make suggestions for 
how to achieve this, as well as suggestions for cuts or additions that could be made 
to the article to strengthen the argument. Our aim is to make the editorial process 
rigorous and consistent, but not intrusive or overbearing. Authors are encouraged to 
use their own voice and to decide how best to present their ideas, results, and 
conclusions. 
Although we encourage submissions from around the globe, we require that 



 

 
 

 

manuscripts be submitted in American English. As a step towards overcoming 
language barriers, we encourage authors to seek the assistance of professional 
services available on the site.  
 
Footnotes 
Text footnotes, if unavoidable, should be numbered consecutively in superscript in 
the manuscript and written on a separate page following the abstract.  

• Headings in text Position all headings flush with the left margin.  
• Keep headings short (three or four words).  
• Use only three types of headings in the text. Clearly indicate the type of level 

of headings by using the following typographic conventions.  
o First-level: Only the 1st letter of the 1st word is capitalized, font size 11, 

bold type.  
o Second-level: Only the 1st letter of the 1st word is capitalized, font size 

9, bold type.  
o Third-level: Only the 1st letter of the 1st word is capitalized, italic type  

 
Subject sections (and subsections)  
Eight to nine issues per year of the Brazilian Journal are organized into sections of 
Biosciences and authors should specify in the cover letter the specific section in 
which they prefer to publish their paper.  

• Biochemistry and Molecular Biology  
• Cell Biology  
• Experimental Biology  
• Immunology  
• Neurosciences and Behavior  
• Pharmacology  
• Physiology and Biophysics  

Three to four issues per year are dedicated to Clinical Investigation and authors 
should specify in the cover letter the specific section in which they prefer to publish 
their paper.  

• Analytical, diagnostic and therapeutic techniques and instruments  
• Blood, immunology and organ transplantation  
• Cardiovascular, respiratory and sport medicine  
• Digestive system  
• Endocrine diseases, nutrition and metabolism  
• Environmental factors of diseases  
• Health care and community medicine  
• Infectious agents and diseases  
• Kidney and extracellular environment  
• Neonatal medicine, growth and development  
• Oncology  
• Psychological processes, behavior and mental diseases  
• Reproductive medicine  
• Skeletal, muscle and nervous systems  
• Skin and connective tissue diseases  
• Surgical procedures, anesthesia and analgesia  

Authorship requirements  
Only those persons who contributed directly to the intellectual content of the paper 
should be listed as authors. Authors should meet all of the following criteria, thereby 



 

 
 

 

allowing persons named as authors to take public responsibility for the content of the 
paper.  

• Conceived, planned and carried out the experiments that led to the paper or 
interpreted the data it presents, or both.  

• Wrote the paper, or reviewed successive versions.  
• Approved the final version.  
• Holding positions of administrative leadership, contributing patients, and 

collecting and assembling data, however important to the research, are not by 
themselves criteria for authorship. Other persons who have made substantial, 
direct contributions to the work but cannot be considered authors should be 
cited in the acknowledgment section, with their permission, and a description 
of their specific contributions to the research should be given.  

 
Manuscript categories  
Authors should state in the cover letter that the manuscript is intended to be a Full-
length Paper, Short Communication, Review Article, Concepts and Comments, Case 
Report, Overview.  
 
All formats should contain : abstract of no more than 250 words, no more than 6 
key words, a running title to be used as a page heading, which should not exceed 60 
letters and spaces.  
For Short Communication and Full-length Paper the text should be divided into 
separate sections (Introduction, Material and Methods, Results, Discussion), without 
a separate section for conclusions. For Review Article the text may be divided into 
sections with appropriate titles and subtitles.  
References, no exceptions will be made: Review: 60 references, Full-length Paper: 
40 references, Short Communication, Concepts and Comments and Case Report no 
more than 20 refences and up two tables or figures (or one of each). 
 
Full-length paper  
Each manuscript should clearly state its objective or hypothesis; the experimental 
design and methods used (including the study setting and time period, patients or 
participants with inclusion and exclusion criteria, or data sources and how these were 
selected for the study); the essential features of any interventions; the main outcome 
measures; the main results of the study, and a section placing the results in the 
context of published literature. 
 
Short communication   
A short communication is a report on a single subject, which should be concise but 
definitive. The scope of this section is intended to be wide and to encompass 
methodology and experimental data on subjects of interest to the readers of the 
Journal.  
 
Review article 
A review article should provide a synthetic and critical analysis of a relevant area and 
should not be merely a chronological description of the literature. A review article by 
investigators who have made substantial contributions to a specific area in medical 
and biological sciences will be published by invitation of the Editors. However, an 
outline of a review article may be submitted to the Editors without prior consultation. 
If it is judged appropriate for the Journal, the author(s) will be invited to prepare the 



 

 
 

 

article for peer review. A minireview is focused on a restricted part of a subject 
normally covered in a review article. 
 
Concepts and Comments 
The Concepts and Comments section provides a platform for readers to present 
ideas, theories and views.  
 
Case report   
A case report should have at least one of the following characteristics to be published 
in the Journal:  

• special interest to the clinical research community  
• a rare case that is particularly useful to demonstrate a mechanism or a 

difficulty in diagnosis  
• new diagnostic method  
• new or modified treatment  
• a text that demonstrates relevant findings and is well documented and without 

ambiguity.  
 
Overview  
An overview does not contain unpublished data. It presents the point of view of the 
author(s) in a less rigorous form than in a regular review or minireview and is of 
interest to the general reader.  
 
Other Papers  
Papers that will not be accepted for publication 

• Studies on people not approved by an accredited Ethics Committee or without 
written informed consent from the subject or legal guardian.  

• Studies on animals not approved by an accredited Ethics and Animal Care 
Committee.  

• Manuscripts that report preliminary results or only confirm previously reported 
results.  

• Manuscripts that describe the pharmacokinetics, bioavailability and toxicity of 
drugs in people or animals.  

• Manuscripts that deal with transcultural adaptation and validation of 
instruments of measurements.  

• Manuscripts that translate a text published in another language and validate it 
on local patients.  

• Manuscripts that use questionnaires translated from the language of another 
country and their validation in local patients.  

 
Specific areas of the Journal  
 
Cell biology  
The main characteristic of research papers in the area of Cell Biology is the 
emphasis on the integration at the cellular level of biochemical, molecular, genetic, 
physiological, and pathological information. This section considers manuscripts 
dealing with either prokaryotic or eukaryotic biological systems at any developmental 
stage. Papers on all aspects of cellular structure and function are considered to be 
within the scope of Cell Biology by the BJMBR. The Editors encourage submission of 
manuscripts defining cell biology as an area of convergence of several other 



 

 
 

 

research fields, especially manuscripts providing insights into the cellular basis of 
immunology, neurobiology, microbial pathology, developmental biology, and disease. 
Manuscripts containing purely descriptive observations will not be published. 
Manuscripts reporting new techniques will be published only when adequately 
validated and judged by the Editors to represent a significant advance.  
 
Biological activity of natural products   
The Journal will consider papers for publication which describe the activity of 
substances of biological origin only if they satisfy all of the following criteria:  

• Papers should describe the separation of the crude material into fractions (not 
necessarily into homogeneous materials) with the fractions containing 
biological activity identified clearly in the separation scheme. Phytochemical 
studies should be accompanied by biological tests. A survey of 
pharmacological activity of plant extracts or teas will not be considered for 
publication.  

• In addition to the demonstration of activity in one or more biological system, 
experiments must be performed attempting to provide information concerning 
the mechanism(s) of action of the substance(s) being tested.  

• Sufficient experimental information must be provided to permit repetition of the 
preparation of fractions and the bioassay used.  

• Sources should be identified completely, and, if plant material, a specimen 
should be classified by an expert and deposited in a local botanical garden, 
university or research institute. The name and institution of the person who 
classified the plant and the number of the voucher under which it was 
deposited should be provided in the Material and Methods section.  

• The Journal does not publish toxicological studies.  
 
Organization of the Manuscript  
Most articles published in the Brazilian Journal of Medical and Biological Research 
will be organized into the following sections: Title, Authors, Affiliations, Abstract, Key 
words, Introduction, Results, Material and Methods, Discussion, References, 
Acknowledgments, Tables with legends and footnotes, Figure legends and Figures. 
Uniformity in format will facilitate the experience of readers and users of the journal. 
Continuous page numbers are required for all pages including figures. There are no 
specific length restrictions for the overall manuscript or individual sections. However, 
we urge authors to present and discuss their findings concisely. We recognize that 
some articles will not be best presented in our research article format. If you have a 
manuscript that would benefit from a different format, please contact the editors to 
discuss this further. 
Our online submission system can support a large range of formats for text and 
graphics, but if you experience difficulties with the site or are concerned about the 
suitability of your files, please see the manual for submission or contact the 
Production Department of the Brazilian Journal of Medical and Biological Research 
(bjournal@fmrp.usp.br). 
 
 
Title Page  
Title  
The title should be as short and informative as possible, should not contain non-
standard acronyms or abbreviations, and should not exceed two printed lines. 



 

 
 

 

Example: 
Single-step purification of crotapotin and crotactine from Crotalus durissus terrificus 
venom using preparative isoelectric focusing 
Please also provide a brief "running title" of approximately 60 characters. 
Example:  
Purification of crotapotin and crotactine 
 
Authors and Affiliations  
Initials and last name(s) of author(s) (matched with superscript numbers identifying 
institutions). Institution(s) (Department, Faculty, University, city, state, country) of 
each author (in Portuguese if authors are from Brazil). 
Example:  
A.S. Aguiar1, A.R. Melgarejo1, C.R. Alves2 and S. Giovanni-De-Simone2,3  
1Divisão de Animais Peçonhentos, Instituto Vital Brazil, Niterói, RJ, Brasil 
2Laboratório de Microsequenciamento de Proteínas, Departamento de Bioquímica e 
Biologia Molecular, Instituto Oswaldo Cruz, FIOCRUZ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil  
3Departamento de Biologia Celular e Molecular, Universidade Federal Fluminense, 
Niterói, RJ, Brasil 
 
One of the authors  should be designated as the corresponding author. It is the 
corresponding author’s responsibility to ensure that the author list, and the summary 
of the author contributions to the study are accurate and complete. If the article has 
been submitted on behalf of a consortium, all consortium members and affiliations 
should be listed after the Acknowledgments.  
 
Corresponding author:  Name, complete mailing address, including zip code, 
telephone number, Fax number and E-mail of author to whom correspondence 
should be sent. 
 
Acknowledgment  of research grants and fellowships (agency and grant number).  
 
Key Words  
A list of key words or indexing terms (no more than 6) should be included. A capital 
letter should be used for the first letter of each key word, separated by a semicolon. 
The Journal recommends the use of medical subject headings of Index Medicus for 
key words to avoid the use of several synonyms as entry terms in the index for 
different papers on the same subject. Remember, key words are used by the Scielo 
Database (see http://www.scielo.br/bjmbr;articles search/subject) to index the article. 
 
Running title   
This short title, to be used as a page heading, should not exceed 60 letters and 
spaces.  
 
Abstract  
Since abstracts are published separately by Information Services, they should 
contain sufficient hard data, to be appreciated by the reader. The Brazilian Journal 
publishes unstructured abstracts. 
The abstract should briefly and clearly present the problem, experimental approach, 
new results as quantitative data if possible, and conclusions. It should mention the 
techniques used without going into methodological detail and mention the most 



 

 
 

 

important results. 
Abbreviations should be kept to a minimum and should be defined in both the 
Abstract and text. 
Please do not include any reference citations in the abstract. If the use of a reference 
is unavoidable, the full citation should be given within the abstract. 
The abstract should not exceed 250 words and should be written as a single 
paragraph double-spaced on a separate page following the title page. 
Please see <http://www.bjournal.com.br/writing_a_good_abstract.html> for 
suggestions on writing a good abstract 
 
Introduction  
The Introduction should put the focus of the manuscript into a broader context. As 
you compose the introduction, think of readers who are not experts in this field. 
Include a brief review of the key literature. This should state the purpose of the 
investigation and justification for undertaking the research and relationship to other 
work in the field. An extensive listing or review of the literature should not be used. If 
there are relevant controversies or disagreements in the field, they should be 
mentioned so that a non-expert reader can delve into these issues further. The 
Introduction should conclude with a brief statement of the overall aim of the 
experiments and a comment about what was achieved. 
 
Material and Methods  
Sufficient information should be provided in the text or by referring to papers in 
generally available journals to permit the work to be repeated. 
This section should provide enough detail for reproduction of the findings. Protocols 
for new methods should be included, but well-established protocols may simply be 
referenced. We encourage authors to submit, as separate files, detailed protocols for 
newer or less well-established methods. These will be linked to the article and will be 
fully accessable. 
 
Results  
The results should be presented clearly and concisely. Tables and figures should be 
used only when necessary for effective comprehension of the data. In some 
situations, it may be desirable to combine Results and Discussion into a single 
section. The Results section should provide results of all of the experiments that are 
required to support the conclusions of the paper. There is no specific word limit for 
this section, but a description of experiments that are peripheral to the main message 
of the article and that detract from the focus of the article should not be included. The 
section may be divided into subsections, each with a concise subheading. Large 
datasets, including raw data, should be submitted as supplemental files; these are 
published online alongside the accepted article. The Results section should be 
written in past tense. 
 
Discussion  
The purpose of the Discussion is to interpret the results and relate them to existing 
knowledge. Information given elsewhere in the text, especially in Results, may be 
cited but all results not repeated in detail in the Discussion. The Discussion should 
spell out the major conclusions and interpretations of the work including some 
explanation of the significance of these conclusions. How do the conclusions affect 
the existing assumptions and models in the field? How can future research build on 



 

 
 

 

these observations? What are the key experiments that must be done? The 
Discussion should be concise and tightly argued. If warranted, the Results and 
Discussion may be combined into one section. 
 
Acknowledgments  
When appropriate, briefly acknowledge technical assistance, advice and 
contributions from colleagues. People who contributed to the work, but do not fit the 
criteria for authors should be listed in the Acknowledgments, along with their 
contributions. Donations of animals, cells, or reagents should also be acknowledged 
You must also ensure that anyone named in the Acknowledgments agrees to being 
so named. Financial support for the research and fellowships should be 
acknowledged on the title page. 
 
References  
Only published or accepted manuscripts should be included in the reference list. 
Meeting abstracts, conference talks, or papers that have been submitted but not yet 
accepted should not be cited. Limited citation of unpublished work should be included 
in the body of the text only. All personal communications should be supported by a 
letter from the relevant authors. Authors are responsible for the accuracy and 
completeness of their references and for correct text citation. When possible, 
references which are easily available in English should be cited.  
The BJMBR uses the numbered citation (citation-sequence) method. References are 
listed and numbered in the order that they appear in the text. In the text, citations 
should be indicated by the reference number in parentheses. Multiple citations within 
a single set of parentheses should be separated by commas without a space (1,5,7) . 
Where there are more than three sequential citations, they should be given as a 
range. Example: "...has been shown previously (4–9)." Make sure the parts of the 
manuscript are in the correct order before nambering the citations.  
Because all references will be linked electronically as much as possible to the papers 
they cite, proper formatting of the references is crucial. For all references, list the first 
6 authors followed by et al., Title, Journal (abbreviation), Year, Volume, Complete 
Pages,  
The Brazilian Journal of Medical and Biological Research follows the reference 
format of the Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical 
Journals, which can be found on the website of the National Library of Medicine 
(http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html). Use the Medline journal 
abbreviations and follow the reference style shown on the Website noted above, with 
several exceptions. See below for details. If the author uses the program "Reference 
Manager", copy the file containing the style of the Brazilian Journal of Medical and 
Biological Research and place it in the folder of "Styles". When submiting the 
manuscript, send the file produced in Reference Manager (".rmd") as an attachment. 
Please use the following style for the reference list: 
 
Published Papers . First 6 authors followed by et al., Title, Journal (abbreviation in 
italics), Year, Volume, Complete Pages. 
 
Lammers AE, Hislop AA, Flynn Y, Haworth SG. The 6-minute walk test: normal 
values for children of 4-11 years of age. Arch Dis Child 2008; 93: 464-468. 
 
Zhang Q, Malik P, Pandey D, Gupta S, Jagnandan D, Belin de CE, et al. Paradoxical 



 

 
 

 

activation of endothelial nitric oxide synthase by NADPH oxidase. Arterioscler 
Thromb Vasc Biol 2008; 28: 1627-1633. 
 
National Heart Lung and Blood Institute. Global Initiative for Asthma (GINA). Global 
strategy for asthma management and prevention: NHLBI/WHO Workshop Report. 
Bethesda: National Institute of Health. National Heart, Lung and Blood Insitute 
publication No. 02-3659; 2006.  
 
Article accepted for publication but not yet publis hed . First 6 authors followed by 
et al., Title, Journal (abbreviation), Year of expected publication, (in press) at the end 
of the citation. 
 
Janiszewski M, Lopes LR, Carmo AO, Pedro MA, Brandes RP, Santos CXC, et al. 
Regulation of NAD(P)H oxidase by associated protein disulfide isomerase in vascular 
smooth muscle cells. J Biol Chem 2005 (in press).  
 
Electronic Journal Articles (Online Journals). Ensure that URLs are active and 
available. 
 
American Academy of Ophthalmology. Diabetic retinopathy disease severity scale. 
Am Acad Ophthalmol 
http://www.aao.org/education/library/recommendations/international_dr.cfm; 2005. 
Accessed 11 August 2006. 
 
Simon JA, Hudes ES. Relationship of ascorbic acid to blood lead levels. JAMA 
http://jama.ama-assn.org/cgi/content/abstract/281/24/2289; 1999. Accessed 11 
August 2006.  
 
Internet Communication . Ensure that URLs are active and available.  
 
Brasil. Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade: pesquisa da população 
brasileira. http://www.abeso.org.br. Accessed February 22, 2008.  
 
Information behaviour of the researcher of the future, CIBER Report. 
http://www.bl.uk/news/2008/pressrelease20080116.html.  
 
CAPES Statistics. http://www.capes.gov.br/capes/portal. Accessed March 16, 2006. 
CNPq Plataforma Lattes, "Investimentos do CNPq em CT&I". 
http://fomentonacional.cnpq.br/dmfomento/home/index.jsp. Accessed March 16, 
2006.  
 
Audiovisual Material  
Physician's Desk Reference (PDR). Release 2003.1AX. [CD-ROM]. Montvale: 
Thomson PDR; 2003.  
 
 
Computer Program  
Dean AG, Dean JA, Coulombier D, Brendel KA, Smith DC, Burton AH, et al. Epi info, 
version 6.04: a word processing database and statistics program for public health on 
IBM-compatible microcomputers. [Computer program]. Atlanta: Centers of Disease 



 

 
 

 

Control and Prevention; 1998.  
 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Version 12.0. [Computer 
program]. Chicago: SPSS Inc.; 2006. 
 
Patent  
Larsen CE, Trip R, Johnson CR. Methods for procedures related to the 
electrophysiology of the heart. Patent No. 5.529.067. Novoste Corporation; 1995. 
 
Book, Whole . Authors, Book title, Edition, City, Publisher, Year.  
 
American College of Sports Medicine. Diretrizes do ACSM para os testes de esforço 
e sua prescrição . Rio de Janeiro : Guanabara Koogan; 2007.  
 
Book, Chapter . Authors, Chapter Title, Editors, Book title, Edition, City, Publisher, 
Year, Pages of citation. 
 
Kronfol A. Behavioral effects of cytokines: a psychiatrist's perspective. In: Plotnikoff 
NP, Faith RE, Murgo AJ, Good RA (Editors), Cytokines stress and immunity. London: 
CRC Press; 2007. p 1-16.  
 
Kintzios SE. What do we know about cancer and its therapy? In: Kintzios SE, 
Barberaki MG (Editors), Plants that fight cancer. New York: CRC Press; 2004. p 1-
14. 
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WHO (World Health Organization), IPCS (International Program in Chemical Safety). 
Environmental health criteria: 118 Inorganic mercury. Geneva: World Health 
Organization; 1991. 
 
National Commission on Sleep Disorders Research. Wake up America: a national 
sleep alert. Washington: Government Printing Office; 1993.  
 
Thesis  
Joselevitch C. Visão no ultravioleta em Carassius auratus (Ostariophysi, 
Cypriformes, Cyprinidae): estudo eletrofisiológico do sistema cone - células 
horizontais. [Master's thesis]. São Paulo: Instituto de Psicologia, USP; 1999.  
 
Conference, Symposium Proceedings. Cite papers only from published 
proceedings.  
 
Hejzlar RM, Diogo PA. The use of water quality modelling for optimising operation of 
a drinking water reservoir. Proceedings of the International Conference Fluid 
Mechanics and Hydrology. 1999 Jun 23-26; Prague. Prague: Institute of 
Hydrodynamics AS CR; 1999. p 475-482. 
 
"Unpublished results", "Personal communication" and "Submitted papers" . 
Reference should appear in the text with the individual name(s) and initials and not in 
the reference list.  
 



 

 
 

 

(Santos CS, da-Silva GB, Martins LT, unpublished results). 
 
It is assumed that the author has obtained permission from the source when 
"personal communication" is cited. 
 
Abstract . First 6 authors followed by et al., Title, Journal (abbreviation), Year, 
Volume, Complete Pages (Abstract). 
 
Lima SM, Bonci DM, Grotzner SR, Ribeiro CA, Ventura DF. Loss of amacrine cells in 
MeHg-treated retinae in a tropical fish. InvestOphthalmol Vis Sci 2003; 44: E-5172 
(Abstract). 
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Authors are asked at submission to state whether they have any financial, personal, 
or professional interests that could be construed to have influenced their paper. 
Reviewers are also asked to declare any interests that might interfere with their 
objective assessment of a manuscript. Any relevant competing interests of authors 
must be available to editors and reviewers during the review process and will be 
stated in published articles. 
 
Abbreviations  
Abbreviations should be kept to a minimum. Define all abbreviations upon first use in 
the text. Non-standard abbreviations should not be used unless they appear at least 
three times in the text. 

• Explain all abbreviations in the text, figure and table legends when they first 
appear. Keep the number of abbreviations to a minimum.  

• Do not explain abbreviations for units of measurement [3 mL, not 3 milliliters 
(mL)] or standard scientific symbols [Na, not sodium (Na)].  

• Abbreviate long names of chemical substances and terms for therapeutic 
combinations. Abbreviate names of tests and procedures that are better 
known by their abbreviations than by the full name (VDRL test, SMA-12).  

• Use abbreviations in figures and tables to save space, but they must be 
defined in the legend.  

 
Nomenclature  
The use of standardized nomenclature in all fields of science and medicine is an 
essential step toward the integration and linking of scientific information reported in 
published literature. We will enforce the use of correct and established nomenclature 
wherever possible: 
We strongly encourage the use of SI units. If you do not use these exclusively, 
please provide the SI value in parentheses after each value. Examples:  

• s for second  
• min for minute  
• h for hour  
• L for liter  
• m for meter  
• kDa for mass in kilodaltons  
• 5 mM rather than 5 x 10-3 M or 0.005 M  

Species names should be italicized (e.g., Homo sapiens). 
Genes, mutations, genotypes, and alleles should be indicated in italics. Use the 



 

 
 

 

recommended name by consulting the appropriate genetic nomenclature database, 
e.g., HUGO for human genes. It is sometimes advisable to indicate the synonyms for 
the gene the first time it appears in the text.  
The Recommended International Non-Proprietary Name (rINN) of drugs should be 
provided.  
 
Figures  
Figures must be submitted in high-resolution version. Please ensure that the files 
conform to our Guidelines for Figure Preparation when preparing your figures for 
production.  
 
Preparing figure files for submission  
Brazilian Journal of Medical and Biological Research encourages authors to use 
figures where this will increase the clarity of an article. The use of colour figures in 
articles is free of charge. The following guidelines must be observed when preparing 
figures. Failure to do so is likely to delay acceptance and publication of the article.  

• Illustrations for publication should be provided as separate files.  
• Each figure of a manuscript should be submitted as a single file.  
• Tables should NOT be submitted as figures but should be included in the main 

manuscript file.  
• Figures should be numbered in the order they are first mentioned in the text, 

and uploaded in this order.  
• Figure titles and legends should be provided in the main manuscript, not in the 

graphic file.  
• The aim of the figure legend should be to describe the key messages of the 

figure, but the figure should also be discussed in the text. An enlarged version 
of the figure and its full legend will often be viewed in a separate window 
online, and it should be possible for a reader to understand the figure without 
moving back and forth between this window and the relevant parts of the text. 
Each legend should have a concise title of no more than 15 words. The legend 
itself should be succinct, while still explaining all symbols and abbreviations. 
Avoid lengthy descriptions of methods.  

• Each figure should be closely cropped to minimize the amount of white space 
surrounding the illustration. Cropping figures improves accuracy when placing 
the figure in combination with other elements, when the accepted manuscript 
is prepared for publication on our site. For more information on individual 
figure file formats.  

• Individual figure files should not exceed 5 MB. If a suitable format is chosen, 
this file size is adequate for extremely high quality figures.  

• Please note that it is the responsibility of the author(s) to obtain permission 
from the copyright holder to reproduce figures (or tables) that have previously 
been published elsewhere. In order for all figures to be open-access, authors 
must have permission from the rights holder if they wish to include images that 
have been published elsewhere in non-open-access journals. Permission 
should be indicated in the figure legend, and the original source included in 
the reference list.  

Supported file types  
The following file formats can be accepted. Detailed information for each file type can 
be found by clicking on individual links.  

• EPS (suitable for diagrams and/or images)  



 

 
 

 

• PDF (suitable for diagrams and/or images)  
• Microsoft Word (suitable for diagrams and/or images, figures must be a single 

page)  
• PowerPoint (suitable for diagrams and/or images, figures must be a single 

page)  
• TIFF (suitable for images)  
• JPEG (suitable for photographic images, less suitable for graphical images)  
• BMP (suitable for images)  

 
Micrographs should be treated like photographs with  the following additional 
guidelines.  

• Details of the magnification should be given.  
• Details of any stains used and the method of preparation the sample should 

be given in the figure legend or in the Methods section.  
• Detailed information about the microscope used should be included in the 

figure legend or in the Methods section.  
• The type of camera, photographic software and details of any subsequent 

image manipulation should be given in the article text.  
 
Tables  

• Tables must be submitted in word (.doc) or Excel (.xls).  
• Tables must be numbered consecutively with Arabic numerals in the text.  
• Tables must have a concise and descriptive title.  
• All explanatory information should be given in a footnote below the table. 

Footnotes should be used to explain abbreviations and provide statistical 
information.  

• All abbreviations must be defined in this footnote, even if they are explained in 
the text.  

• Tables must be understandable without referring to the text.  
• Each table should be on a separate page after the Reference section in the 

submitted manuscript. Tables occupying more than one printed page should 
be avoided, if possible.  

• Vertical and diagonal lines should not be used in tables; instead, indentation 
and vertical or horizontal space should be used to group data.  

• Adapting/Reproducing Tables and Relevant Permissions. Acknowledgments 
of original sources of copied material should be given as a reference in the 
table footnote.  

• Tables must be cell-based; do not use picture elements, text boxes, tabs, or 
returns in tables.  

 
Submission of Research Manuscripts  
You are Ready to Submit Your Manuscript. Text files can be submitted for review in 
the following formats: DOC or RTF. 
Files with figures can be submitted in the following formats: EPS, Excel, JPEG, 
PhotoShop, PowerPoint, or TIFF. 
 
Electronic Submission  
Detailed instructions for submission can be found on the Brazilian Journal of Medical 
and Biological Research Manuscript Submission and Peer Review Web site. Files 
are uploaded individually and are combined into a single PDF file. 



 

 
 

 

Outline of the Production Process  
Once an article has been accepted for publication, the manuscript files are 
transferred into our production system. Manuscripts are then copyedited by 
professional copyeditors who correspond directly with the authors concerning queries 
and corrections. Any corrections should be made before the article is formatted. 
Once the article has been formatted, PDF proofs are generated so that authors can 
approve the final article. The prompt return of proofs by authors will expedite the 
production process. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 
Esclarecimentos 
 

Este é um convite para você participar da pesquisa “Valores de referência 
para Pressão Inspiratória Nasal Sniff na população brasileira”  que é coordenada 
pelo Professor Dr. Guilherme Augusto de Freitas Fregonezi e sua orientanda de 
mestrado Palomma Russelly Saldanha de Araújo. Sua participação é voluntária, o 
que significa que você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu 
consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. Não haverá 
pagamento pela sua participação. Essa pesquisa procura quantificar em pessoas 
saudáveis a pressão gerada dentro do pulmão quando se realiza uma fungada (sniff) 
máxima. Serão realizados os seguintes procedimentos: avaliação clínica, avaliação 
da função pulmonar e da força muscular respiratória através de respirações 
profundas (puxar e soltar o ar dos pulmões) em equipamentos apropriados. 

A obtenção dessas medidas trará risco mínimo para a sua saúde, pois não 
serão realizados procedimentos que envolvam corte, introdução de instrumentos ou 
coletas de sangue. 

Dessa forma, você estará contribuindo para a investigação da função 
pulmonar através da determinação dos valores obtidos em uma fungada profunda.  

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será 
identificado em nenhum momento.  

Qualquer dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá perguntar 
diretamente para Palomma Russelly Saldanha de Araújo na Coordenação do 
Mestrado em Fisioterapia da UFRN localizada no Campus Universitário da UFRN, 
Lagoa Nova, Caixa Postal 1524, CEP: 59072-970, Natal-RN, ou pelos telefones 
(84)3215-4274/4275. Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre 
Lopes através do endereço Av. Nilo Peçanha, 620, Cep: 59.012-300, Natal-RN ou 
pelo telefone (84)3202-3719, ramal 242. 

 
Consentimento Livre e Esclarecido 

 
Eu, _________________________________________________________, 

declaro estar ciente e informado(a) sobre os procedimentos de realização da 
pesquisa, conforme explicitados acima, e aceito participar voluntariamente da 
mesma.                                                               
 
  _________________________________  Data:___/___/___ 
                          Assinatura 
 
               POLEGAR DIREITO  
 

Obrigada pela sua participação como voluntário(a) em nossa pesquisa. 
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FICHA DE AVALIAÇÃO PARA PRESSÃO INSPIRATÓRIA NASAL SNIFF - Pnsn 
 

1. DADOS GERAIS 
Nome: _______________________________________________________  Gênero: 1-Masc; 2-Fem 
DN: __/___/___                  Idade (anos): ____                   Etnia: 1-Branca 2-Parda 3-Negra 4-Amarela 
Naturalidade: _____________________________     Bairro:  ________________________________ 
Profissão: ______________________  Antecedentes Pessoais Patológicos: ____________________ 
 
2. AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA  
2.1. Peso (Kg): __________             2.2. Altura (m): _________            2.3. IMC (Kg/m2): __________ 
 
3. AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO PULMONAR  
3.1. Espirometria 

Medidas CVF CVF (%) VEF1 VEF1 (%) VEF1/CVF VEF1/CVF(%) 

Referência       

1ª       

2ª       

3ª       

 
4. QUESTIONÁRIO DO PADRÃO DE ATIVIDADE FÍSICA HABIT UAL DE BAECKE 

Por favor, circule a resposta apropriada para cada questão pensando nos últimos 12 meses: 
1. Você pratica ou praticou esporte ou exercício fí sico nos últimos 12 meses :             sim / não 
    Qual esporte ou exercício físico você pratica ou praticou mais freqüentemente? _______________ 

Quantas horas por semana?_________         Quantos meses por ano? ___________ 
    Se você faz ou fez um segundo esporte ou exercício físico, qual o tipo? _____________________ 

Quantas horas por semana? _________        Quantos meses por ano? ___________ 
2. Em comparação com outros da minha idade, eu pens o que minha atividade física durante as 
horas de lazer é : 
    Muito maior  /  maior  /  a mesma  /  menor  /  muito menor                                               5 4 3 2 1 
3. Durante as horas de lazer eu suo :  
    Muito freqüentemente  /  freqüentemente  /  algumas vezes  /  raramente  /  nunca         5 4 3 2 1 
4. Durante as horas de lazer eu pratico esporte ou exercício físico :  
    Nunca  /  raramente  /  algumas vezes  /  freqüentemente  /  muito freqüentemente        1 2 3 4 5 
5. Durante as horas de lazer eu vejo televisão :  
    Nunca  /  raramente  /  algumas vezes  /  freqüentemente  /  muito freqüentemente        1 2 3 4 5 
6. Durante as horas de lazer eu ando :  
    Nunca  /  raramente  /  algumas vezes  /  freqüentemente  /  muito freqüentemente        1 2 3 4 5 
7. Durante as horas de lazer eu ando de bicicleta :  
    Nunca  /  raramente  /  algumas vezes  /  freqüentemente  /  muito freqüentemente        1 2 3 4 5 
8. Durante quantos minutos por dia você anda a pé o u de bicicleta indo e voltando do trabalho, 
escola ou compras?     
     <5  /  5-15  /  16-30  /  31-45  /  >45                              Total em min: ______                  1 2 3 4 5 
 

5. AVALIAÇÃO DE PRESSÕES RESPIRATÓRIAS MÁXIMAS: 
5.6. Mensurações de PImáx:                                                   Mensurações de PEmáx:   
1ª 2 ª 3 ª 4 ª 5 ª   1ª 2 ª 3 ª 4 ª 5 ª 
            

   

5.6. Mensurações de Pnsn: 
1ª 2 ª 3 ª 4 ª 5 ª 6 ª 7 ª 8 ª 9 ª 10 ª 
          

Avaliador: ______________                        Data: ____/____/____                    Horário: ____________ 
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