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Resumo
Introdução: Os valores de referência e as equações preditivas para as pressões
respiratórias máximas (PRM) diferem significativamente entre os estudos
disponíveis. Esta grande discrepância pode ser atribuída às distintas metodologias
propostas. Embora a importância das PRM seja amplamente reconhecida, inexistem
estudos brasileiros que disponibilizem equações preditivas e valores de referência
para as PRM de adolescentes. Objetivos: O propósito deste estudo foi disponibilizar
valores de normalidade e propor equações preditivas para as pressões respiratórias
estáticas máximas de adolescentes brasileiros. Métodos: Estudo observacional do
tipo transversal, que avaliou 182 adolescentes, de ambos os sexos com faixa etária
entre 12 e 18 anos, matriculados em escolas da rede estadual e privada do
município do Natal/RN. A seleção das escolas e dos participantes do estudo foi
realizada de maneira aleatória através de sorteios. A avaliação espirométrica foi
realizada, através do espirômetro digital One Flow FVC, previamente à avaliação da
força dos músculos respiratórios. As PRM foram medidas com o manovacuômetro
digital MVD300 da Globalmed ®. A análise estatística foi feita através do software
estatístic SPSS 17.0, atribuindo-se o nível de significância de 5%. A normalidade de
distribuição dos dados foi verificada por meio do teste de Kolmogorov-Smirnov (KS).
A análise descritiva foi expressa em médias e desvio padrão. Foi utilizado o teste
ANOVA one way para verificar a diferença das médias das PRM entre a idade e o
sexo e comparar as médias das PRM entre os níveis de atividade física. O teste
t’Student não pareado comparou as médias das PRM ente as idades e os sexos. A
comparação das médias dos valores de PRM obtidas no atual estudo com os
valores preditos por meio das equações propostas anteriormente foi relizada através
do teste t’Student pareado. Para verificar a correlação entre as PRM e as variáveis
independentes (idade, peso, altura), foi utilizado o teste de correlação de Pearson. O
teste de Levene avaliou a homogeneidade de variância. Para a obtenção das
equações preditivas foi utilizada a análise de regressão linear múltipla stepwise.
Resultados: Foi observada inexistência de diferença significativa nas médias das
PRM entre as idades. Os adolescentes do gênero masculino, independentemente da
idade, apresentaram superioridade nos valores das PRM quando comparados ao
sexo oposto. As variáveis peso, altura e sexo apresentaram correlação com as PRM.
A análise de regressão proposta neste estudo, apontou que o peso e o sexo
exerceram influência na PImáx e em relação a PEmáx apenas o sexo a influenciou. As
médias obtidas para as PRM dos adolescentes classificados como Muito Ativo
apresentaram superioridade às observadas nos adolescentes classificados como
Irregularmente Ativo. Conclusão: O presente estudo disponibiliza valores de
referência e dois modelos de equações preditivas para as pressões inspiratória e
expiratória máximas, além de estabelecer os limites inferiores de normalidade que
servirão como parâmetros indispensáveis à avaliação criteriosa da força muscular
respiratória de adolescentes brasileiros.

Palavras chave: adolescentes, músculos respiratórios, espirometria, força muscular,
valores de referência.
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Abstract
Introduction: The reference values and prediction equations for maximal respiratory
pressures (MRP) differ significantly between the available studies. This large
discrepancy can be attributed to the different methodologies proposed. Although the
importance of MRP is widely recognized, there are no Brazilian studies that provide
predictive equations and reference values for PRM adolescents. Objectives: The
purpose of this study was to provide normal values and propose predictive equations
for maximal static respiratory pressures of Brazilian adolescents. Methods: An
observational cross-sectional study, which evaluated 182 adolescents of both sexes
aged between 12 and 18 years, enrolled in schools of the state and private in the city
of Natal / RN. The selection of schools and participants of the study was randomly
through a lottery system. The spirometric evaluation was performed through the
digital spirometer One Flow FVC prior to the assessment of respiratory muscle
strength. The MICs were measured with MVD digital manometer 300. Statistical
analysis was performed using the SPSS 17.0 software STATISTICS, assigning the
significance level of 5%. The normality of data distribution was verified using the
Kolmogorov-Smirnov (KS). The descriptive analysis was expressed as mean and
standard deviation. We used one-way ANOVA test to verify the difference of the
averages of MRPs between age and gender and comparing the averages of MRPs
between levels of physical activity. The test t'Student unpaired compared the
averages of MRPs being ages and sexes. The comparison of mean values obtained
in this study PRM with the values predicted using the equations mentioned above
was relizada by testing paired t'Student. To verify the correlation between the PRM
and the independent variables (age, weight, height) was used Pearson correlation
test. Levene's test evaluated the homogeneity of variance. To obtain predictive
equations analysis was used stepwise multiple linear regression. Results: There was
no significant difference in mean age between the PRM. The male adolescents,
regardless of age, showed superiority in MRP values when compared to the opposite
sex. Weight, height and sex correlated with the PRM. Regression analysis suggested
in this study, pointed out that the weight and sex had an influence in MIP and MEP
only in relation to sex influenced. The mean for each PRM adolescents classified as
very active were superior to those observed in adolescents classified as irregularly
active. Conclusion: This study provides reference values and two models of
predictive equations for maximal inspiratory and expiratory pressures, and to
establish the lower limits of normality that will serve as an indispensable condition for
careful evaluation of respiratory muscle strength in Brazilian adolescents.

Keywords: adolescents, respiratory muscles, spirometry, muscle strength, reference
values.
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1 INTRODUÇÃO
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A mensuração das pressões respiratórias máximas (PRM) é um dos métodos
de avaliação das condições de força dos músculos respiratórios rotineiramente
utilizados na prática clínica. Sua eleição dar-se por ser um teste rápido, simples, de
natureza não invasiva e bem tolerado pelo paciente 1,2. Comparada com a prova de
função pulmonar, é considerada mais sensível para avaliar a fraqueza muscular
respiratória, sua gravidade e progressão. Complementando a sua escolha, tem uma
baixa variabilidade intraindividual e, portanto, útil no seguimento de diferentes
doenças pulmonares e extrapulmonares no mesmo indivíduo 2-4.
Clinicamente as medidas das PRM, ou seja, da pressão inspiratória máxima
(PImáx) e da pressão expiratória máxima (PEmáx) são importantes na avaliação de
pacientes com distúrbios pulmonares, extrapulmonares e neuromusculares, no pré e
pós operatório de cirurgias toracoabdominais, como parâmetros de desmame do
ventilador mecânico, em treinamento muscular respiratório, na avaliação da resposta
clínica à fisioterapia e à reabilitação respiratória, bem como para quantificar a força
muscular respiratória de pessoas saudáveis2,5,6.
Para uma adequada obtenção dessas medidas é importante considerar os
volumes pulmonares de referência, bem como os dados antropométricos dos
indivíduos avaliados, enfatizando sempre a importância da compreensão da técnica
utilizada e a capacidade de colaboração do indivíduo para efetuar manobras
realmente máximas2. Além disso, é importante ressaltar o cuidado necessário no
momento da interpretação dos valores obtidos pelas PRM, pois essas manobras
refletem não só a pressão desenvolvida pelos músculos respiratórios, mas também a
pressão de retração elástica passiva do sistema respiratório, incluindo o pulmão e a
parede torácica7.
Ainda na tentativa de evitar uma interpretação errônea dos resultados obtidos
bem como melhorar a precisão dos valores encontrados destas variáveis, Neder et
al.1, propuseram que a medição das PRM devem preferencialmente derivar de
valores de referência oriundos de uma população geograficamente relacionada e
selecionada aleatoriamente.
Os valores de referência e as equações de regressão disponíveis para
predizer as PRM, diferem significativamente entre os estudos. A grande discrepância
destes valores pode ser atribuída aos distintos procedimentos utilizados para a
seleção da amostra, às diferenças entre os equipamentos e técnicas empregadas 2.
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Desta forma, muitos estudos surgiram na tentativa de estabelecer valores de
normalidade e equações preditivas para essas variáveis, considerando fatores como
idade, sexo, peso e altura, em diferentes populações.
Os pioneiros foram Black e Hyatt8, que observaram que a partir dos 55 anos
de idade, as pressões respiratórias têm correlação negativa com a idade. Neste
estudo foi observado que esta correlação é significativa para a PImáx de mulheres e
para a PImáx e PEmáx de homens. As equações propostas por estes autores apenas
correlacionam as pressões respiratórias com a variável independente idade, e
abrangem faixas etárias bastante amplas (20-80 anos para homens, 20-86 anos
para mulheres).
Em 1984 Wilson et al.9 avaliaram 235 crianças e 135 adultos caucasianos
britânicos de 7 a 70 anos. Este estudo identificou que os valores de PI máx e PEmáx
nos adultos estavam relacionados com a idade para o sexo masculino e com a altura
para o sexo feminino. No entanto, observaram que para as crianças, de ambos os
sexos, o valor de PImáx se correlacionou com o peso e a PEmáx com a idade.
Posteriormente Domènech-Clar et al.3 ao avaliarem 392 sujeitos espanhóis
com idade entre 8 e 17 anos, determinaram novas equações preditivas que incluíram
como variáveis independentes, peso, atura e idade para a determinação das PRM
de crianças e adolescentes.
As divergências encontradas entre as variáveis consideradas determinantes
para quantificar a força dos músculos respiratórios seguem em vários estudos
direcionados à faixa etária dos adolescentes. Alguns autores9,10 encontraram uma
tendência positiva relacionada à idade, enquanto outros 11 não observaram esse
efeito. Em relação à PImáx, há pesquisas que mostraram uma correlação com a
altura em crianças caucasianas de 7 a 13 anos 12 e com peso em crianças de 7 a 17
anos9.
Ainda relacionados a esta população, estudos como os realizados por
Schrader et al.13 com holandeses de 12 a 20 anos e Domènech-Clar et al.3
demonstraram que os valores de PI máx e PEmáx de meninos são maiores do que os
das meninas. Wagener et al.10 ao avaliarem 40 crianças e adolescentes australianos
de 8 a 17 anos, demonstraram ainda que na idade da pré-puberdade essa diferença
é menor e a partir dos 13 anos esta diferença aumenta.
Para Matecki et al.4 a dispersão e a contradição sobre os principais
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determinantes dessas medidas, poderiam em parte, estar relacionadas com os
estágios diferentes de desenvolvimento sexual. Em seu estudo realizado com 44
meninos franceses com a idade variando de 11 a 17 anos, concluíram que as
relações entre a idade e as pressões respiratórias não são modificadas pelo estirão
de crescimento, indicando que as características antropométricas têm um papel
pequeno na determinação das pressões respiratórias. Já em relação às meninas,
estudos

mostram

que

os

hormônios

sexuais

femininos

(principalmente

progesterona), influenciam o controle respiratório em proporções maiores ou
menores dependendo da fase do ciclo menstrual 14,15.
No Brasil, o primeiro estudo a determinar os valores de normalidade e as
equações de predição foi o desenvolvido por Neder et al.1 que avaliaram 100
indivíduos com faixa etária de 20 a 80 anos. Este estudo permitiu observar que as
medidas obtidas em população de outros países 8,9,16,17 subestimam as obtidas na
população brasileira. Outra questão interessante desta pesquisa foi ter observado a
possibilidade da prática regular da atividade física influenciar na força dos músculos
respiratórios.
Pesquisas recentes realizadas por Parreira et al. 6 e Simões et al.18 com
adultos saudáveis do estado de Minas Gerais e de São Paulo, respectivamente,
mostraram que os valores previstos por Neder et al. 1 não foram adequados para
predizer os valores encontrados neste estudo. Posteriormente, Costa et al. 19
também concluíram que as equações de Neder et al. 1 foram inadequadas para a
população avaliada, e ainda enfatizaram a necessidade de novos estudos com
indivíduos de diferentes regiões do país, na tentativa de desenvolver melhores
tabelas ou equações para as PImáx e PEmáx, mantendo assim a representatividade
das diferentes etnias que compõe a nossa população.
Diante da evidente influência das características antropométricas e étnicas na
força muscular respiratória, bem como a ausência de estudos nacionais que
determinem valores de referência e equações capazes de predizer a força dos
músculos respiratórios de adolescentes, a proposta deste trabalho foi determinar os
valores de normalidade e as equações preditivas para PI máx e PEmáx de adolescentes
brasileiros.
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1.1 Objetivos

1.1.1 Geral


Propor

equações

preditivas

para

as

pressões

inspiratórias

e

expiratórias máximas de uma amostra da população brasileira entre 12 e 18
anos.

1.1.2 Específicos.
 Verificar as possíveis correlações entre as variáveis: sexo, idade, peso, altura
e as pressões respiratórias máximas;
 Estabelecer valores de referência para as pressões inspiratórias e expiratórias
máximas em adolescentes saudáveis;
 Determinar os limites inferiores de normalidade para as pressões respiratórias
máximas de adolescentes saudáveis;
 Comparar as médias dos valores das pressões respiratórias máximas obtidos
neste estudo com os valores preditos por meio das equações propostas por
Wilson et al.9 e Domènech-Clar et al.3;
 Comparar as médias dos valores das pressões respiratórias máximas, entre
adolescentes, com diferentes níveis de atividade física.
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2 MATERIAIS E MÉTODOS

7

2.1 Aspectos éticos
O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e obteve parecer favorável,
segundo o protocolo número 278/2009 (Apêndice 1).
Todos os participantes da pesquisa e seus responsáveis receberam
explicações sobre os objetivos, à importância e os procedimentos necessários para
a realização do estudo. Os dados foram coletados após a assinatura dos Termos de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelos pais ou responsáveis (Anexo 1) e
pelos adolescentes (Anexo 2). Foram respeitados os aspectos éticos relacionados à
pesquisa com seres humanos, conforme determinado pela resolução 196/96 do
Conselho Nacional de Saúde.

2.2 Caracterização da pesquisa
Trata-se de um estudo observacional, do tipo descritivo transversal 20.

2.3 População
A população do presente estudo foi composta por adolescentes na faixa etária
entre 12 e 18 anos, matriculados no ensino fundamental e médio em escolas da
rede pública estadual e privada do município de Natal-RN.

2.4 Cálculo da amostra
O tamanho da amostra foi calculado utilizando a fórmula para estimativa de
média do Laboratório de Epidemiologia e Estatística 21:
n= z x σ ²
E
Onde:
n = número de indivíduos da amostra
z = valor z correspondente ao grau de confiança do estudo
σ = desvio-padrão da variável estudada
E = erro máximo de estimativa
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Para o cálculo, foi considerado um grau de confiança de 95%, para o qual o
valor z é igual a 1,96. Os valores do desvio-padrão e a estimativa de erro utilizados
foram os encontrados por Wilson et al.9. A estimativa de erro foi calculada através da
diferença entre as médias das pressões respiratórias máximas entre os grupos de
meninos e meninas. Para que amostra fosse composta por um n maior foi utilizada a
diferença entre as médias das pressões inspiratórias máximas entre os grupos visto
que apresentou uma diferença menor.
O cálculo foi realizado por sexo, resultando em 14 meninos e 12 meninas
para cada faixa etária, totalizando uma amostra mínima de 182 crianças.

2.5 Critérios de inclusão
Foram elegíveis para participar do presente estudo adolescentes, de ambos
os sexos, com faixa etária entre 12 e 18 anos, eutróficos – seguindo as normas
proposta pelas curvas de crescimento da Organização Mundial de Saúde de 2007 22
e que estavam matriculados no ensino fundamental e médio em escolas da rede
pública estadual e privada de ensino do município de Natal. Além disso, os
adolescentes não podiam possuir:


Diagnóstico

de

doença

pulmonar

crônica,

cardiovascular

ou

neuromuscular; bem como relato de uso de medicações como
glicocorticóides

inalatórios

ou

sistêmicos,

mineralocorticóides,

estimulantes do sistema nervoso central, barbitúrios ou relaxantes
musculares23;


Presença de comprometimento neurológico e/ou incompreensão das
orientações necessárias para a realização da manovacuometria 2,23;



História de traumatismo recente de vias aéreas superiores, tórax ou
abdome, problema agudo do ouvido médio, hérnia abdominal
glaucoma ou deslocamento de retina 2;



Relato/história de febre nas últimas três semana1,2 e gripe e/ou
resfriado na semana anterior ao procedimento ou ter história de
tabagismo2;



Evidente deformidade torácica2;
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Apresentar escore igual ou superior a 7 no questionário padronizado da
American Thoracic Society e Division of Lung Diseases ATS-DLD-78-C
(Anexo 3)24.

Os limites de idade foram estipulados conforme o artigo 2º do Estatuto da
Criança e do Adolescente25, o qual considera adolescente aquele entre 12 e 18 anos
de idade.

2.6 Critérios de exclusão
Foram excluídos da amostra adolescentes que não conseguiram realizar os
procedimentos necessários; desistiram de participar da pesquisa durante a
avaliação; apresentaram alguma doença aguda do trato respiratório durante o
período de coleta; faltaram à aula durante todo o período de avaliação na sua
escola; apresentaram diagnóstico nutricional de acordo com as normas do Ministério
da Saúde22: baixo peso (percentil inferior a 3), sobrepeso (percentil igual a 85 e
inferior a 97) ou obesidade (percentil igual ou superior a 97); ou que apresentaram
valor inferior a 80% do previsto para o Pico de Fluxo Expiratório (PFE) a Capacidade
Vital Forçada (CVF), Volume Expiratório Forçado no primeiro segundo (VEF 1) e para
a relação VEF1/CVF, e valor inferior a 70% do previsto para o Fluxo Expiratório
Forçado médio entre 25 - 75% da curva de CVF (FEF 25-75) – em conformidade com
os critérios da ATS26. Foram utilizados como valores de referência as medidas
propostas por Mallozi 27.

2.7 Seleção dos sujeitos

2.7.1 Levantamento das escolas existentes
Inicialmente foi realizado contato com a 1ª Diretoria Regional de Educação –
DIRED para obtenção da anuência e listagem de todas as escolas de ensino
fundamental e médio da rede pública estadual e privada do município de Natal-RN.
Esta lista continha as escolas divididas por zona (norte, sul, leste e oeste).
Posteriormente, foi solicitada ao departamento de estatística da Secretaria Estadual
de Educação/RN uma listagem (dados do Educasenso 2009) com informações
referentes à quantidade de alunos, divididos por sexo e idade, de cada escola.
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2.7.2 Seleção das escolas
Dentre as 242 e 272 escolas identificadas respectivamente, na rede de ensino
pública estadual e privada foram sorteadas 51 escolas (correspondendo a 10% do
total). Este sorteio foi proporcional ao número de escolas pertencentes a cada rede
de ensino. Para a obtenção da amostra final do estudo também foi considerado o
percentual de alunos matriculados no ensino fundamental das escolas públicas
(64%) e privadas (36%). Posteriormente, foi realizado contato com os diretores das
instituições sorteadas para solicitação de suas anuências.
A coleta dos dados respeitou a ordem dos sorteios das escolas até que o
tamanho amostral mínimo previsto (117 alunos da escola pública e 65 alunos da
escola privada) fosse alcançado.

2.7.3 Seleção e contato inicial com os participantes
Em cada escola sorteada, cuja diretoria concedeu a anuência, foi solicitada a
listagem de todos os adolescentes matriculadas no 6º ao 9º ano do ensino
fundamental e todas as turmas do ensino médio. Estes adolescentes foram listados
por faixa etária e, em seguida, foi realizado sorteio dos participantes.
Foram considerados como possibilidades de perdas na obtenção da amostra,
a não autorização dos responsáveis para a avaliação dos adolescentes sorteados, a
sua não elegibilidade para participar do estudo e as eventuais exclusões. Para
contornar tais possibilidades foi sorteado um percentual excedente do total de
alunos a serem avaliados. Deste modo, foram sorteados 5 alunos, distribuídos por
sexo e por cada idade avaliada, totalizando 70 alunos sorteados em cada escola .
Através de um contato prévio com estes alunos sorteados foi entregue um
envelope destinado aos seus pais e/ou responsáveis contendo: 1) uma carta de
apresentação do estudo (Anexo 4), explicando o que são os documentos (papéis)
que estão recebendo e como deveriam proceder; 2) o TCLE para os pais, contendo
as explicações sobre os objetivos, a importância e os procedimentos do estudo; e 3)
um questionário respiratório (Anexo 3) validado para doenças respiratórias, e
recomendado pela American Thoracic Society e Division of Lung Diseases 24. Neste
também continha algumas recomendações para o dia da avaliação, tais como: não
realizar atividade física extenuante no dia anterior, ir com roupa confortável, não ter
realizado refeição volumosa pelo menos 3 horas antes dos procedimentos, não
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tomar café, chá ou bebidas alcoólicas no dia da avaliação 1,6.
Em data previamente marcada ocorreu o segundo contato com os
adolescentes sorteados, no qual estes entregaram o TCLE assinado por seu
responsável, bem como o questionário de saúde respiratória do adolescente
respondido. Quando havia dúvida sobre alguma resposta do questionário foi
realizado contato por telefone com o responsável para o seu esclarecimento.
Após a análise desta documentação os adolescentes aptos a participarem do
estudo foram questionados sobre a sua vontade em participar da pesquisa. Deve-se
ressaltar que mesmo quando o responsável tivesse assinado o termo de
consentimento, caso o adolescente tivesse recusado-se a participar foi atendida a
vontade deste.
Os pais ou responsáveis foram comunicados através dos documentos
entregues inicialmente, que caso desejassem, receberiam por escrito o resumo da
avaliação parcial (dados antropométricos e sinais vitais para àqueles alunos que
estavam fora da faixa do percentil estipulada para o estudo ou ainda,
complementando a avaliação parcial, o resultado da prova de função pulmonar para
àqueles alunos que apresentaram alguma limitação na realização da espirometria)
ou avaliação total incluindo a avaliação da força dos músculos respiratórios (para os
adolescentes que foram elegíveis para compor a amostra).
Os procedimentos realizados no item 2.7.1 a 2.7.3 estão esquematizados no
fluxograma da figura 1.

2.8 Estudo piloto
O estudo piloto foi realizado numa escola sorteada dentre as listadas da rede
particular de ensino. Nesta etapa participaram 22 adolescentes para a avaliação da
viabilidade e da metodologia proposta para o estudo. Os dados oriundos do estudo
piloto não foram utilizados na composição da amostra final desta pesquisa.
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Departamento de Estatística
Da Secretaria de Educação

1ª DIRED

Lista das Escolas Públicas
Estaduais e Privadas por sexo e
faixa etária

47% Escolas Públicas
53% Escolas
Privadas
Devolução dos
documentos enviados
aos pais.

(270 devolvidos)

Análise dos
documentos
(28 adolescentes
não incluídos, 242
incluídos)

Medida P/A/IMC
Verificação do
Percentil
(39 adolescentes
excluídos)

Sorteada 10 % das
Escolas
(proporcional)

64% Adolescentes
das Escolas Públicas
(n=117)
36% Adolescentes
das Escolas Privadas
(n=65)

Anuência das escolas

Em cada escola foi sorteado
5 adolescentes por sexo e
idade.

1º Contato com os
adolescentes

182 Adolescentes
(Amostra)
84 meninas
98 meninos

Entrega dos
documentos
para os pais.

(700 cartas)
Espirometria
(13 excluídos)
2º Contato com os
adolescentes
Seleção dos
adolescentes
elegíveis
(190 adolescentes)

Coleta dos dados
(3 adolescentes
recusaram-se a
participar)

Figura 1: Fluxograma da seleção dos sujeitos
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2.9 Instrumentos de medida e procedimentos
As avaliações descritas nesta seção foram realizadas por um único
examinador.

2.9.1 Avaliação das medidas antropométricas
Para avaliação do peso corporal foi utilizada uma balança digital (Personal
Scale - QIE 2003B, China), com capacidade para 150 quilogramas (kg) e precisão
de 100 gramas (g). O adolescente foi orientado a posicionar-se (descalço)
adequadamente em cima da balança por um tempo suficiente para que fosse exibido
o valor do seu peso.
A altura foi mensurada utilizando-se uma fita métrica de 150 centímetros (cm),
fixada na parede a 50 cm do chão. O adolescente permaneceu ereto, de costas, com
os calcanhares, as nádegas, os ombros e a cabeça (em posição neutra) encostados
à parede. Foram retirados quaisquer adereços que o adolescente estivesse usando
na cabeça, como boné ou enfeites de cabelo. A medida foi realizada do chão ao
topo da cabeça.
Para avaliar crescimento e o estado nutricional de cada adolescente foi
utilizado o software da Organização Mundial da Saúde WHO Anthro Plus28 (Anexos
5 e 6) onde após a introdução dos dados: nome, data de nascimento, sexo, peso e
atura e em relação as meninas se estas já tiveram a menarca, era dado
automaticamente o diagnóstico nutricional da seguinte forma:


Percentil inferior a 3 – baixo peso;



Percentil igual a 3 e inferior a 85 – peso saudável (eutrófico);



Percentil igual a 85 e inferior a 97 – sobrepeso;



Igual ou acima do percentil 97 – obesidade.

Os adolescentes que apresentaram o diagnóstico nutricional eutrófico foram
encaminhados para o segundo momento da pesquisa, onde foi realizada a prova de
função pulmonar. No entanto, previamente foi feita a verificação dos sinais vitais,
saturação periférica de oxigênio e dispnéia.

2.9.2 Verificação dos sinais vitais, saturação periférica de oxigênio (SpO 2) e dispnéia
A medição dos sinais vitais, SpO2 e dispnéia foi realizado com o propósito de
monitorar o adolescente avaliado, uma vez que detectada a presença de alterações
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ou intercorrências a avaliação fosse interrompida.
A frequência respiratória (FR) foi verificada através da contagem dos
movimentos respiratórios da caixa torácica durante um minuto controlado por um
cronômetro digital (LG, modelo KP570q). Esta foi verificada apenas uma vez, antes
da espirometria, com o adolescente em repouso.
Em

seguida,

foi

verificada

a

pressão

arterial

(PA)

utilizando

o

esfigmomanômetro digital Visomat® Handy IV (UEBE MEDICAL GmbH, Alemanha)
(Figura 2), no antebraço esquerdo, com o mesmo apoiado pelo pesquisador na
altura do coração (seguindo às recomendações descritas no manual do
equipamento). O adolescente foi orientado a não fazer força ou qualquer movimento
com o braço ou com a mão.
A verificação da freqüência cardíaca (FC) e da SpO 2 foi realizada através de
um oxímetro de pulso Onyx® II 9550 (Nonin Medical, Plymouth - MN, Estados Unidos
da América) (Figura 2), cujo sensor foi acoplado no dedo indicador da mão
esquerda.
A percepção subjetiva da dispnéia foi avaliada através da Escala Modificada
de Borg29.
A FC, a PA, a SpO2 e a dispnéia foram verificadas em cinco momentos:
 Antes da espirometria;
 Antes das medições da PImáx ou PEmáx, que inicialmente foi sorteada pelo
adolescente;
 Imediatamente após a primeira medição sorteada;
 Cinco minutos após o término da avaliação da PI máx ou PEmáx;
 Imediatamente após o término da última avaliação.
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Figura 2: Esfigmomanômetro digital Visomat® Handy IV (UEBE MEDICAL GmbH, Alemanha) e o
®

Oxímetro de pulso Onyx II 9550 (Nonin Medical, Plymouth - MN, Estados Unidos da América)
Fonte: acervo do autor.

2.9.3 Espirometria

2.9.3.1 Instrumento e acessórios utilizados
A espirometria foi realizada utilizando um espirômetro portátil digital One Flow
FVC da marca Clemente Clark International - Inglaterra (Figura 3), que possui
resolução de 0,05 litros para CVF, 0,05 litros para VEF 1 e 5 litros/min para o PEF.
Acuidade de ± 5,5% ou ± 0,1litros para CVF, ± 3% ou ± 0,1 litros para VEF 1 e ± 6%
ou ± 10 litros/min.
Antes de cada manobra, era acoplado ao aparelho um bocal estéril e um filtro
bactericida (VIASYS Respiratory Care MicroGard Filter), sendo esses trocados entre
cada participante.
Após a realização de uma expiração forçada, o One Flow FVC fazia três
medições: PEF, VEF1 e CVF e a relação VEF1/CVF. Por meio de um cabo conector
para computador (padrão EC 950) o espirômetro foi conectado a um notebook
Compac Presario CQ50-113BR (sistema operacional Windons Vista ® Home Basic 32
Bits, processador Intel ® CoreTM 2 Duo, tela de 14,1 polegadas e 2GB de memória)
onde através do software One Flow os dados obtidos dos adolescentes foram
analisados e demonstrados através de gráficos e tabela.
Com o intuito de evitar escape de ar, todas as medições foram realizadas com
o adolescente utilizando um clipe nasal e este foi orientado fazer um ajuste
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adequado dos lábios ao redor do bocal. Por se tratar de um teste fluxo dependente,
durante todas as manobras, o adolescente recebia incentivo verbal pelo avaliador.

Figura 3: Espirômetro digital One Flow FVC (Clement Clarke International - Inglaterra)
Fonte: acervo do autor.

2.9.3.2. Avaliação dos volumes e capacidades pulmonares
Durante a realização do teste de prova de função pulmonar, os participantes
permaneceram sentados, com a cabeça em posição neutra, utilizando um clipe nasal
para evitar escapamento de ar. Para realização da manobra, o adolescente
inicialmente realizava 3 ciclos respiratórios em volume corrente, em seguida era
instruído a inspirar profundamente, e atingindo o máximo possível, prendia o ar e
indicava por um gesto previamente combinado com o avaliador, para que o mesmo
acoplasse o bocal na boca do participante. Certificado que havia ajuste adequado
dos lábios ao redor do bocal, o avaliador solicitava ao adolescente para soprar com
o máximo esforço30.
As manobras realizadas produziram curvas fluxo-volume e volume tempo que,
para sua utilização na interpretação, deveriam estar de acordo com os critérios de
reprodutibilidade e aceitabilidade preconizados pela American Thoracic Society 26:
realização de uma inspiração máxima antes do início do teste; uma pausa mínima
(1-2 segundos); uma expiração com máximo esforço; uma duração satisfatória do
teste (6 segundos); e a ausência de artefatos (tosse no primeiro segundo,
vazamento, obstrução do bocal, manobra de valsalva, fechamento da glote,
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hesitação durante a manobra ou nova inspiração durante a manobra).
Foram realizadas no mínimo 3 manobras e no máximo 8. Destas, 3 manobras
foram aceitáveis e não apresentavam diferença máxima de 0,150 L para as duas
melhores, sendo escolhida a melhor das duas provas. Além disso, para a seleção
dos melhores valores era considerado que a CVF e VEF1 deveriam ser os maiores e
não necessariamente ser proveniente da mesma curva 26.
Foi dado 1 minuto de descanso entre cada manobra. Esta avaliação foi
realizada com incentivo verbal por um mesmo avaliador.

2.9.4. Avaliação do nível de atividade física
O nível de atividade física de cada participante foi avaliado através da auto
aplicação do Questionário Internacional de Atividade Física IPAC versão curta
(Anexo 7) que foi validado para a população brasileira por Matsudo et al.31. Em 2005
este instrumento teve sua reprodutibilidade e validade testada para adolescentes
brasileiros32. De acordo com os critérios avaliados (tipo, frequência e duração da
atividade física), cada adolescente foi classificado em: Sedentário, Insuficientemente
Ativo B, Insuficientemente Ativo A, Ativo ou em Muito Ativo (Anexo 8) 33.

2.9.5. Pressões respiratórias máximas
Na ficha padronizada utilizada para a coleta das PRM (ANEXO 9) foi coletado
dados pessoais, antropométricos, sinais vitais, subsídios à respeito do ciclo
menstrual das meninas e dados sobre padrão ventilatório, deformidade torácica,
presença de dispnéia ou cansaço, freqüência respiratória e PI máx e PEmáx.

2.9.5.1. Manovacuômetro e acessórios utilizados
O instrumento utilizado para mensurar as PRM foi o manovacuômetro digital
MVD300 (Globalmed®, Porto Alegre – RS, Brasil), calibrado de -300 a +300 cmH2O,
com precisão de 1 cmH 2O (Figura 4).
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Figura 4: Manovacuometro digital MVD300 Globalmed®
Fonte: acervo do autor.

Este possui um tubo transparente de silicone (50 cm de comprimento e 3 mm
de diâmetro interno), que conectava-se a um filtro biológico (Vida Tecnologia
Biomédica, São Paulo - SP, Brasil) de uso individual e descartável, e que possui
uma membrana hidrofóbica bacteriana. Este é comercializado com o nome isolador
de pressão.
Uma peça plástica, denominada rescal, foi acoplada a este filtro. Esta possui
um orifício que conecta o sistema com o ar ambiente. Na sequência, um bocal
achatado de plástico rígido (Globalmed ®, Porto Alegre – RS, Brasil) com orifício de 2
mm de diâmetro na parte superior foi acoplado nesta peça, para dissipar pressões
adicionais causadas pela contração dos músculos faciais8.
A avaliação foi realizada com o manovacuômetro conectado a um notbook
Compac Presario CQ50-113BR (sistema operacional Windons Vista ® Home Basic 32
Bits, processador Intel ® CoreTM 2 Duo, tela de 14,1 polegadas e 2GB de memória)
utilizando um conversor externo USB para porta Serial RS-232 (Comtac, Brasil).
Através do software de aquisição de dados (versão 1.5) do equipamento o
adolescente recebeu feedback visual e auditivo.
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2.9.5.2. Avaliação da força dos músculos respiratórios
Neste momento, o adolescente foi orientado a sentar-se confortavelmente,
com as costas apoiadas na cadeira, o tronco formando um ângulo de 90° com o
quadril e com os braços apoiados sobre as pernas. Foi orientado também a prender
o bocal com os dentes e a fazer um ajuste adequado dos lábios ao redor do mesmo.
Para evitar escape de ar, o adolescente utilizou um clipe nasal em todas as
medições.
Antes de realizar as manobras, estas foram explicadas verbalmente e quando
não compreendidas pelos voluntários, foram demonstradas. Por se tratar de um
teste esforço dependente, o avaliador forneceu encorajamento verbal durante a toda
avaliação. A medição das PRM seguiu o método proposto por Souza2.
Inicialmente o adolescente sorteou a primeira pressão respiratória máxima
(inspiratória ou expiratória) a ser avaliada. Para a avaliação da PI máx, o adolescente
foi orientado a respirar normalmente (ao nível do volume corrente - VC) durante três
ciclos respiratórios e após o comando do avaliador realizou uma expiração máxima
(até aproximadamente o volume residual – VR). O adolescente indicava o final da
expiração por um gesto previamente combinado. Nesse momento, o avaliador ocluía
o orifício que conecta o sistema com o ar ambiente e solicitava que fosse feita uma
inspiração máxima (até aproximadamente a capacidade pulmonar total – CPT). Para
avaliar a PEmáx, as orientações foram semelhantes, diferindo no fato que o indivíduo
realizava primeiro uma inspiração máxima e depois uma expiração máxima após a
oclusão do orifício. Durante esta medição foi realizada, pelo avaliador, uma
sustentação manual nas bochechas do adolescente para assegurar uma menor
perda de pressão respiratória avaliada devido à complacência da cavidade oral 34.
Como sugerido por Domènech-Clar et al.3, foram realizadas no máximo 9
manobras para cada uma das pressões respiratórias máximas. Destas, foram
obtidas pelo menos três manobras aceitáveis (sem vazamento e com duração de
pelo menos 2 segundos) e entre as aceitáveis era necessário ter pelo menos duas
manobras reprodutíveis (com valores que não difiram entre si por mais de 10% do
valor mais elevado), das quais foi utilizada a maior destas. No entanto, a última
medida não podia ser a maior, realizando-se outra mensuração caso isso ocorresse.
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Foi dado um minuto de descanso entre a realização de cada manobra e 5
minutos entre a medição das pressões inspiratória e expiratória máximas.

Esta avaliação foi realizada de acordo com o horário das aulas dos
adolescentes (manhã ou tarde), considerando que Aguilar et al. 35 observaram em
seu estudo a inexistência de variação no desempenho da força muscular respiratória
em diferentes momentos de um mesmo dia.
Os bocais utilizados nesta avaliação foram desinfectados segundo protocolo
apresentado no apêndice 2.
Os

procedimentos

realizados

nos

subitens

2.9.1

a

2.9.5.2

estão

esquematizados no fluxograma da figura 5.

2.9.5.3 Análise dos gráficos das pressões respiratórias máximas e redução dos
dados
Diversos autores sugerem que para avaliar a força dos músculos respiratórios
seja utilizada a pressão sustentada. No entanto o tempo de sustentação da manobra
varia desde pelo menos um segundo1,6,8; um a dois segundos12; pelo menos dois
segundos23,36; a pelo menos dois a três segundos11.
De acordo com Montemezzo37 a pressão sustentada pode ser interpretada
como a pressão média máxima (PMedmáx), definida como o valor máximo de
pressão, ao redor da pressão de pico (Ppico), durante o tempo de um segundo.
No entanto, o equipamento utilizado neste estudo para a avaliação da força
dos músculos respiratórios só fornece diretamente os valores de pressão de pico
(valor mais elevado durante a manobra)37. Diante disso, os valores das pressões
médias máximas foram determinados através da análise da curva pressão versus
tempo fornecido pelo software do manovacuômetro. Posteriormente, os valores
obtidos a partir destes gráficos foram exportados para o programa Microsoft Office
Excel 2007 e analisados de acordo o protocolo proposto por Borja38.
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Avaliação das medidas
antropométricas
Avaliação aleatória da
da PImáx e PEmáx
1ª Verificação dos
SSVV,
SpO2 e Dispnéia

IPAQ - C

Ficha de
avaliação

Espirometria

Descanso de
10 minutos

3ª Verificação dos
SSVV,
SpO2 e Dispnéia

Descanso de
5 minutos

4ª Verificação dos
SSVV,
SpO2 e Dispnéia

Sorteio PRM

2ª Verificação dos
SSVV,
SpO2 e Dispnéia

Avaliação aleatória
da da PImáx e PEmáx

5ª Verificação dos
SSVV,
SpO2 e Dispnéia

Figura 5: Fluxograma dos procedimentos da coleta de dados

2.10 Análise dos dados
Os dados da amostra foram analisados através do software estatistic SPSS
versão 17.0 atribuindo-se o nível de significância de 5%. A normalidade de
distribuição dos dados foi verificada por meio do teste de Kolmogorov-Smirnov (KS).
A estatística descritiva foi realizada através de médias e desvio padrão.
O teste de análise de variância ANOVA one way seguida do Post Hoc
Bonferroni foi utilizado para verificar diferença nas pressões respiratórias máximas,
de acordo com a idade e o sexo. O mesmo teste foi utilizado para comparar as
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médias das PRM entre os grupos classificados de acordo com nível de atividade
física. Para tanto, foi necessário realizar uma categorização do nível de atividade
física. O valor 1 (um) foi atribuído para o nível sedentário, o dois (2) para o nível
Irregularmente Ativo B, o três (3) para o nível Irregularmente Ativo A, o quatro (4)
para o nível Ativo e o cinco (5) para o nível Muito Ativo.
O teste t’Student não pareado foi aplicado para comparar as médias das
pressões respiratórias máximas entre os sexos. Para a comparação das médias dos
valores das PRM obtidas no atual estudo com os valores preditos por meio das
equações propostas por Wilson et al. 9 e Domènech-Clar et al.3 foi utilizado o teste
t’Student pareado. Para verificar a associação entre estes valores, foi utilizado o
teste de correlação de Pearson. Utilizou-se o teste de Levene para avaliar a
homogeneidade de variância (homocedasticidade).
As equações preditivas foram construídas através da análise de regressão
linear múltipla a fim de identificar as variáveis preditoras das PRM de adolescentes
saudáveis. Previamente, foi realizado o teste de correlação de Pearson para verificar
correlação entre as pressões inspiratória e expiratória máximas (variáveis
dependentes), com as variáveis independentes: idade, sexo, peso e altura. As
variáveis independentes que se correlacionaram significativamente com as PRM
foram acrescentadas uma a uma no modelo de regressão em ordem decrescente do
coeficiente de correlação e pelo nível de significância (stepwise forward). Foi
realizada a análise dos resíduos a fim de confirmar a normalidade, a linearidade e a
igualdade de variância do modelo de regressão. O limiar inferior de normalidade foi
calculado subtraindo-se do valor médio das PRM o valor de 2 vezes o desvio padrão
das medidas2.
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3 RESULTADOS
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Foram entregues 700 questionários nas 10 escolas participantes. Dentre
estes, 270 foram devolvidos (com o consentimento dos pais e com o questionário
devidamente respondido), dos quais 28 adolescentes não foram incluídos na
amostra: 02 por apresentarem comprometimento neurológico, 02 por apresentarem
doenças cardíacas, 06 por apresentarem histórico de tabagismo, 01 por apresentar
hérnia abdominal, 15 por apresentarem doença respiratória crônica e 02 por
apresentarem doença aguda das vias aéreas superiores durante o período da coleta
em sua escola.
Dentre os 242 adolescentes incluídos, 60 foram excluídos: 03 porque se
recusaram a participar, 12 por apresentarem baixo peso, 21 por apresentarem
sobrepeso, 06 por apresentarem obesidade, 13 por não conseguirem atingir os
valores mínimos aceitáveis para a espirometria e 05 por não conseguirem realizar as
manobras da manovacuometria de forma aceitável e reprodutível dentro do número
máximo (09 mensurações) permitido pela metodologia deste estudo. Deste modo, a
amostra final foi composta por 182 adolescentes, dos quais 98 foram do sexo
masculino e 84 do sexo. Estes apresentaram distribuição normal para a idade, peso,
altura e IMC (exceto no sexo feminino). A caracterização antropométrica da amostra
avaliada está sumarizada na tabela 1.
Tabela 1 – Descrição da amostra quanto a idade, peso, altura e IMC expressa em
média e desvio padrão.
FEMININO (n= 84)

MASCULINO (n=98)

p-valor

p-valor

Idade (anos)

15,00 ± 2,01

0,14

15 ± 2,01

0,09

Peso (kg)

50,77 ± 8,58

0,78

58,00 ± 12,39

0,82

Altura (m)

1,60 ± 0,06

0,55

1,68 ± 0,09

0,53

IMC (Kg/m²)

19,17 ± 4,01

0,04

20,03 ± 3,15

0,28

IMC: Índice de Massa Corporal.
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Em média foram necessários cinco esforços máximos para a obtenção de
medidas aceitáveis e reprodutíveis para a PI máx (4,65 ± 1,3) e PEmáx (4,81 ± 1,57).
Os valores de PImáx e PEmáx tiveram distribuição normal, apresentando nível de
significância de p=0,49 e p=0,55, respectivamente.
A ANOVA oneway com Post Hoc (Bonferroni) mostrou que não houve
diferença significativa entre a força muscular respiratória e a idade, com valor de
p=0,18 para a PImáx e p= 0,749 para PEmáx.
A tabela 2 permite visualizar as médias obtidas, nos sexos feminino e
masculino, para as pressões respiratórias máximas e os limites inferiores de
normalidade (LIN) dos adolescentes avaliados. A comparação das PRM obtidas
entre os sexos demonstrou que tanto a PI máx quanto a PEmáx dos adolescentes do
sexo masculino foram significativamente superiores (p=0,000) às observadas no
sexo feminino.
Tabela 2 – Valores de normalidade e limites inferiores para as pressões respiratórias
máximas de acordo com o sexo.
FEMININO (n=84)

MASCULINO (n=98)

PImáx (cmH20)

75,33 ± 22,21

86,86 ± 24,94

PEmáx (cmH20)

104,65 ± 26,87

121,08 ± 29,77

LIN PImáx (cmH20)

30,91

36,98

LIN PEmáx (cmH20)

50,91

61,84

PImáx: pressão inspiratória máxima; PEmáx: pressão expiratória máxima;
LIN: Limite inferior de normalidade.

A tabela 3 apresenta a matriz de correlação na qual é possível verificar
correlação significativa decrescente entre a pressão inspiratória máxima com o sexo,
o peso e a altura e a pressão expiratória máxima com o sexo, a altura e o peso.
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Tabela 3 – Matriz de correlação entre as pressões respiratórias máximas e as
variáveis antropométricas
PImáx

PEmáx

r

p valor

r

p valor

Sexo

0,509

0,000

0,527

0,000

Idade (anos)

0,070

0,348

0,070

0,345

Peso (kg)

0,320

0,000

0,264

0,000

Altura (m)

0,266

0,000

0,258

0,000

PImáx: pressão inspiratória máxima; PEmáx: pressão expiratória máxima;r: coeficiente de correlação

Desta forma sexo, peso e altura foram as variáveis selecionadas para serem
incluídas no modelo de regressão linear múltipla. Respeitando a ordem decrescente
de significância, estas foram acrescidas uma a uma, sempre observando o
comportamento do modelo à medida que era introduzida cada variável. Para realizar
a análise, a variável sexo foi categorizada, atribuindo o número 0 (zero) para o sexo
feminino e o número 1 (um) para o sexo masculino. Ao final da análise de regressão
verificou-se que as variáveis sexo e peso contribuíram significativamente na
predição da PImáx e que apenas a variável sexo contribuiu significativamente para
PEmáx.
As equações preditivas propostas para as pressões inspiratórias e
expiratórias máximas de adolescentes brasileiros estão expostas na tabela 4.
Tabela 4 – Equações preditivas para as pressões respiratórias estáticas máximas
para adolescentes brasileiros.

PImáx

EQUAÇÕES PREDITIVAS

R2 AJUSTADO

EPE

IC 95%

53,8+26,1(S)+0,4(P)

0,27

24,51

35,3+18,4(S)+0,075(P)

86,85+34,22(S)

0,27

27,6

80,9+26,1(S)

(cmH20)
PEmáx
(cmH20)
PImáx: pressão inspiratória máxima; PEmáx: pressão expiratória máxima;
R2ajustado: coeficiente de determinação ajustado; EPE: Erro padrão da estimativa;
IC95%: Intervalo de confiança a 95%; S(sexo): Feminino=0 e Masculino=1; P=peso (kg)
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A tabela 5 apresenta a comparação das médias das pressões respiratórias
máximas dos valores encontrados com os preditos pelas equações propostas por
Wilson et al.9 e Domènech-Clar et al..3 Convêm ressaltar que para esta comparação
foram excluídos todos os adolescentes de 18 anos, visto que estes autores
propuseram equações para adolescentes com idade até 17 anos.

Tabela 5 – Comparação entre as médias das pressões inspiratórias e expiratórias
máximas encontradas com as médias preditas pelas equações de Wilson et al.9 e
Domènech-Clar et al.3
PRM

n

Valores

Valores

p

Valores preditos

p

Encontrados

preditos

valor

por

valor

(cmH2O)

por Wilson et

Domènech-Clar

al.9

et al.3

(cmH2O)

(cmH2O)

PIMax
Meninas 72

74,67 ± 22,92

68,47±4,91

0,579

91,88 ± 7,86

0,398

Meninos 84

103,52 ± 25,67

86,95±8,69

0,583

116,00 ± 13,21

0,709

Meninas 72

86,24 ± 25,92

93,50±8,21

0,963

98,67 ± 9,63

0,980

Meninos 84

120,08 ± 27,37

114,50±9,37

0,382

159,86 ± 21,01

0,436

PEMax

PRM: Pressões respiratórias máximas; PImáx: pressão inspiratória máxima; PEmáx: pressão expiratória
máxima.

As figuras 6 e 7 apresentam os gráficos de dispersão dos valores das PRM
encontradas e preditas pelas equações de Wilson et al. 9 e Domènech-Clar et al.3. Os
valores obtidos de PImáx e PEmáx em ambos os sexos, tiveram associação de baixa
magnitude e não significativa com os valores preditos pelos autores supracitados.
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PImáx
Meninas

Meninos

r=0,06; p=0,583

r=0,21; p=0,076

p=0,845

p=0,845

PE máx
Meninas
r=0,10; p=0,382

p=0,845

Meninos
r=0,06; p=0,963

p=0,845

*significância estatística (p<0,05), utilizando as correlações de Pearson.

Figura 6: Diagramas de dispersão dos valores de pressão inspiratória máxima (PI máx) e pressão
expiratória máxima (PEmáx) encontrados e preditos pelas equações propostas por Wilson et al.

9

29

PImáx
Meninas

Meninos
r= 0,10;
p=0,398

r=0,04; p=0,709
p=0,845

p=0,845

PEmáx
Meninas
r=0,09; p=0,436

Meninos
r= 0,003; p= 0,980

p=0,845

*significância estatística (p<0,05), utilizando as correlações de Pearson.

Figura 7: Diagramas de dispersão dos valores de pressão inspiratória máxima (PI máx) e pressão
expiratória máxima (PEmáx) encontrados e preditos pelas equações propostas por Domènech-Clar et
3
al. .
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Analisando os dados relacionados ao nível de atividade física, observou-se
que do total da amostra 3% dos adolescentes foram considerado Sedentários, 8%
classificados como Irregularmente Ativo B, 20% considerados como Irregularmente
Ativo A, 36% considerados Ativos e 33% foram classificados no nível Muito Ativo.
A comparação entre as médias das PRM dos adolescentes avaliados de
acordo com a classificação do nível de atividade física, através do Questionário
Internacional de Atividade Física – IPAC na forma curta, demonstrou que as medidas
obtidas para PImáx
significativamente

PEmáx dos adolescentes classificados com Muito Ativo foram

e

superiores

às

observadas

naqueles

classificados

como

Irregularmente Ativo B (p=0,016 e p=0,046) e Irregularmente Ativo A (p=0,003 e
p=0,023). A tabela 6 sumariza as médias das PRM para os adolescentes com
diferentes níveis de atividade física.
Tabela 6 – Médias da força muscular respiratória nos diferentes níveis de atividade
física.
Níveis de Atividade Física

n=182

PImáx (cmH2O)

PEmáx (cmH2O)

Sedentário

6

96,33 ± 27,60

94,50 ± 21,56

*

86,29 ± 27,41*

Irregularmente Ativo B

14

74,21 ± 21,42

Irregularmente Ativo A

36

79,06 ± 28,01**

92,58 ± 30,38**

Ativo

65

92,14 ± 25,83

110,25 ± 32,66

Muito Ativo

61

100,52 ± 30,28* **

112,92 ± 31,93* **

PImáx: pressão inspiratória máxima; PEmáx: pressão expiratória máxima.
*p=0016 e 0,003 – (PImáx e PEmáx respectivamente).
**p=0,046 e 0,023 – (PImáx e PEmáx respectivamente).
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4 DISCUSSÃO
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Os achados do presente estudo disponibilizam parâmetros de referência para
a avaliação da força muscular respiratória de adolescentes brasileiros. Os valores de
normalidade e as equações preditivas disponíveis para as PRM diferem entre os
estudos, seja por divergências entre os procedimentos utilizados para a seleção das
amostras, bem como suas diferenças geográficas, sociais e antropométricas, ou pela
variabilidade dos equipamentos e técnicas empregadas 1,2. A Sociedade Brasileira de
Pneumologia e Tisiologia recomenda a realização de estudos relativos aos
parâmetros da função pulmonar, aí incluída também as pressões respiratórias
máximas com intuito de estabelecer valores de referência para as diferentes etnias
que compõem a população brasileira 6,39.
Em concordância com estudos prévios realizados com adolescentes 3,9-11,40,41,
as médias para as PRM encontradas na atual pesquisa, apontaram para a
superioridade da força muscular respiratória no sexo masculino. O mesmo achado
também é relatado em estudos realizados com crianças 9,12,38,41 e adultos6,8,9,19,42. A
diferença da composição corporal entre os sexos há tempo explica e ratifica este
achado uma vez que é sabido que a massa muscular do sexo masculino tem maior
magnitude comparada à do sexo feminino 43.Outro aspecto relevante e que favorece
a superioridade em favor ao sexo masculino é que independente da prática regular
de atividade física os meninos são mais ativos fisicamente44.
As variáveis antropométricas, peso e altura, apresentaram correlação positiva,
porém fraca, com as PRM. No entanto, a idade não influenciou na força dos
músculos respiratórios dos adolescentes avaliados. Até o momento inexiste um
consenso a cerca da capacidade destas variáveis predizerem a força muscular
respiratória de adolescentes. Leech et al. 40 identificaram correlação positiva entre o
peso e as PRM em ambos os sexos. Entretanto, Wilson et al. 9 observaram que o
peso correlacionou-se positivamente apenas com a PI máx das crianças e
adolescentes avaliados. Estes mesmos autores demonstraram que a força dos
músculos expiratórios correlacionou-se com a idade. Posteriormente, DomènechClar et al.3 afirmaram que a PImáx de meninos e meninas e a PEmáx de meninos
foram preditas pela altura, idade e peso. Diferentemente, estes afirmaram que as
variáveis, altura, idade e peso não foram capazes de predizer a força dos músculos
expiratórios das meninas.
As variáveis antropométricas, peso e altura, apresentaram correlação positiva,
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porém fraca, com as PRM. No entanto, a idade não influenciou na força dos
músculos respiratórios dos adolescentes avaliados. Até o momento inexiste um
consenso a cerca da capacidade destas variáveis predizerem a força muscular
respiratória de adolescentes. Leech et al. 40 identificaram correlação positiva entre o
peso e as PRM em ambos os sexos. Entretanto, Wilson et al. 9 observaram que o
peso correlacionou-se positivamente apenas com a PI máx das crianças e
adolescentes avaliados. Estes mesmos autores demonstraram que a força dos
músculos expiratórios correlacionou-se com a idade. Posteriormente, DomènechClar et al.3 afirmaram que a PImáx de meninos e meninas e a PEmáx de meninos
foram preditas pela altura, idade e peso. Diferentemente, estes afirmaram que as
variáveis, altura, idade e peso não foram capazes de predizer a força dos músculos
expiratórios das meninas.
Ray et al.45 trazem melhores elucidações ao afirmarem que é necessária
maior habilidade e esforço dos músculos respiratórios para superar o peso do
conteúdo abdominal e parede torácica.
Estudos realizados com obesos47,48 verificaram diminuição nas CRF, CPT e
complacência tóracoabdominal, enquanto que as PRM apresentavam-se normais,
exceto nos obesos que apresentavam síndrome da hipoventilação da obesidade.
Onze anos depois Biringet et al.49 de forma semelhante, afirmaram que obesos não
mórbidos e com síndrome da hipoventilação da obesidade apresentavam músculos
respiratórios 30% mais fracos comparados com a força dos músculos respiratórios
de pessoas obesas eucápnicas. Estes achados podem ser indicativos de que a
influência observada, nos valores de PI máx e PEmáx, relacionada ao peso corporal
não é consequente ao ganho de peso em si, mas à presença ou ausência de
distúrbios ventilatórios.
Convém ressaltar que o foco desta discussão é o efeito preditor do pequeno
ganho de peso na força dos músculos respiratórios e que este não reflete apenas o
aumento de tecido adiposo, mas também ao ganho de massa óssea e muscular,
principalmente quando se fala em crianças e indivíduos jovens 50. Mallozi27
acrescentou ainda que em pessoas jovens o aumento do IMC pode estar associado
com um aumento da função pulmonar (efeito da muscularidade). Entretanto, esta
autora afirmou que em indivíduos mais velhos este aumento do IMC está associado
com a diminuição da função pulmonar (efeito da adiposidade).
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Diferentemente dos achados de pesquisas prévias realizadas com crianças 38
e adultos1,19 brasileiros, não foi observado no atual estudo diferença significativa nas
pressões respiratórias máximas entre os 12 e 18 anos de idade em ambos os sexos.
No entanto, de forma semelhante, Koechlin et al. 51 observaram a inexistência de
diferença significativa na força muscular inspiratória de adolescentes, de sexo
masculino e feminino, nas fases pré e peripuerperal. Segundo Stick52 e Fridrich53, o
processo de desenvolvimento e crescimento pulmonar prossegue após o nascimento
até por volta dos 8 anos de idade.
Na atual pesquisa observou-se que nos meninos houve um crescimento
linear, mas não significativo, das pressões respiratórias máximas dos 12 aos 14
anos para a PImáx e dos 12 a 15 anos para a PE máx. Nas meninas, comportamento
semelhante foi observado dos 12 aos 15 anos para PI máx e dos 12 aos 13 anos para
a PEmáx. A inexistência de diferença significativa nas PRM entre as idades avaliadas,
compreendidas na faixa etária dos 12 aos 18 anos, é sugestiva de que aos doze
anos de idade a força muscular respiratória do adolescente já pode ser semelhante
à de um adulto. Em parte, estes achados corroboram com os resultados
apresentados anteriormente por Galtier e Zinman 12, em estudo prévio que avaliou a
força dos músculos respiratórios em uma amostra de caucasianos norte americanos
de 7 a 13 anos. Estes autores ao avaliarem a força muscular respiratória de crianças
e adolescentes entre 7 e 13 anos de idade, observaram que as PRM aumentam,
nesta faixa etária, linearmente com a idade e que este aumento na força ocorre de
forma diferente nos sexos masculino e feminino. Os mesmos, ainda compararam as
PRM obtidas com as de adultos saudáveis e afirmaram que por volta dos 11 a 12
anos as meninas alcançam os valores dos adultos em ambas as pressões, enquanto
que nos meninos isto foi observado apenas para a PI máx. Por fim, estes sugeriram
que neste sexo a força muscular expiratória poderia continuar aumentando durante a
adolescência.
Entretanto, Matecki et al.4, ao avaliarem as pressões respiratórias máximas de
uma amostra de 44 meninos subdivididos em três grupos (11 a 13 anos – pré
puberdade; 13 a 15 anos – puberdade e 15 a 17 anos pós puberdade) afirmaram
que neste sexo a PImáx aumenta significativamente dos 11 aos 17 anos e a PE máx
dos 11 aos 15 anos. Estes autores, concluíram afirmando que a fase de
desenvolvimento pré ou pós-puberal pode modificar a influência da idade nos

35

valores das pressões inspiratória e expiratória máximas, indicando assim que as
características antropométricas podem ter um papel pequeno na determinação da
força dos músculos respiratórios. Posteriormente, Santiago et al.54, suportaram os
achados destes autores ao afirmarem que em crianças e adolescentes com
sobrepeso/obesidade o gênero, os fatores de crescimento e os hormônios podem ter
maior influência sobre a força muscular respiratória do que as variáveis
antropométricas.
É importante ressaltar que no presente estudo a utilização de uma amostra
composta por indivíduos que se encontravam na adolescência, período de transição
entre a infância e a idade adulta, fase em que o desenvolvimento pulmonar já está
completo52,53,55, o discreto incremento da PImáx e PEmáx observado durante a fase de
crescimento pode estar relacionado com as alterações fisiológicas ocorridas no
estágio da puberdade4. Durante este período da vida, o tamanho e a massa dos
músculos respiratórios aumentam, as dimensões torácicas e as propriedades
mecânicas do sistema respiratório modificam, o sistema nervoso central amadurece
o que poderia influenciar na propriedade contrátil muscular 56.
Segundo Parisotto et al.57 a menarca não caracteriza o fim da puberdade,
mas sim o início de seu último estágio (que pode durar até dois anos), onde ocorre a
regularização dos ciclos ovulatórios, evidenciando assim, a maturidade do eixo
hipotálamo-hipófise-ovário. É importante ressaltar que em média nas adolescentes
brasileiras a menarca ocorre por volta dos doze anos de idade 58-62. Nesta fase do
ciclo de desenvolvimento feminino ocorre a produção estrogênica por parte do ovário
que irá vai promover o desenvolvimento dos chamados caracteres sexuais
secundários bem como controle do ciclo menstrual.
Atualmente, já se encontra bem descrito que nas mulheres o hormônio
estrogênio tem efeito ergogênico na musculatura esquelética durante a fase folicular
do ciclo menstrual 62-65. Sabe-se ainda, que a força muscular inspiratória e expiratória
é um somatório da ação do diafragma com músculos esqueléticos representados
pelos músculos intercostais e abdominais o que sugestiona a influência dos
hormônios sexuais na força muscular respiratória1,66. Silva et al.14, avaliaram as
alterações do PFE e da força muscular respiratória durante o ciclo menstrual de
mulheres saudáveis, e observaram uma correlação entre os níveis de estradiol e
progesterona sugerindo uma influência positiva dos hormônios sexuais femininos
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sobre a força muscular respiratória durante a fase lútea. Em relação ao hormônio
masculino testosterona, que também é encontrado em concentrações menores no
sexo feminino, desempenha ação estimulante no controle respiratório 67. Estudos
mostram que em homens com Síndrome da Apnéia do Sono há diminuição na
concentração deste hormônio independentemente da idade 67,68.
É importante acrescentar que na idade adulta, ao alcançar a maturidade,
estudos mostram uma correlação forte, porém negativa da idade com as PRM1,6,19.
O processo de envelhecimento esta associado com a redução da massa muscular
esquelética, como também a massa muscular diafragmática e da musculatura
respiratória acessória. Ainda é observado o declínio do volume de trabalho por um
mesmo nível de atividade neural, além de uma redução na CPT e um aumento
acentuado do VR17. Estes mesmos autores afirmaram ainda, que a partir dos 40
anos de vida a força muscular respiratória diminui entre 8 a 10%. Considerando-se
que os valores das PRM são dependentes dos volumes pulmonares e que os
maiores valores para a PEmáx e para a PImáx são produzidos a partir de maiores e
menores volumes pulmonares, respectivamente, estas adaptações fisiológicas ao
envelhecimento também podem contribuir para o efeito negativo da idade na força
muscular respiratória1.
O principal objetivo deste estudo foi propor equações preditivas para as PRM
de adolescentes brasileiros. Para tanto foi utilizada a análise de regressão linear
múltipla, cujo poder preditor é avaliado pelo coeficiente de determinação (R2). Este
modelo matemático foi utilizado em pesquisas anteriores 3,9 que propuseram
equações de referência para esta faixa etária. Diferentemente dos estudos acima
citados, não foi possível elaborar uma equação preditiva individualizada para cada
sexo,

provavelmente

pelo

fato

da

força

muscular

respiratória

apresentar

comportamento semelhante, quanto aos seus preditores, em ambos os sexos. O
mesmo foi observado no estudo realizado por Koechlin et al. 51 onde foram avaliados
adolescentes, ambos os sexos, nas fases pré e peripuberal sugerindo assim, que
embora

se

tratem

de

hormônios

sexuais

diferentes,

estes

apresentam

comportamento semelhante. Na pesquisa desenvolvida recentemente por Borja 38
com o mesmo intuito de elaborar equações preditivas para as PRM de crianças
brasileiras, também não foi possível elaborar modelos de equações específicas para
cada sexo. Convém ressaltar que o atual estudo apesar de envolver uma amostra
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com

idades

diferentes,

este

apresentou

características

demográficas,

socioeconômicas semelhantes e a mesma metodologia de captação de sujeitos, com
exceção da avaliação espirométrica prévia, com a descrita anteriormente por Borja 38.
Desta forma, na atual pesquisa, houve a determinação de uma única equação
preditiva para a força muscular respiratória, envolvendo as variáveis independentes
peso e sexo para a PImáx e sexo para a PEmáx, onde a variável sexo foi categorizada.
O poder preditivo das equações propostas neste estudo foi de 27% para
ambas as pressões, mostrando que as variáveis antropométricas sexo e peso,
responderam em parte a variabilidade da PImáx e PEmáx. O mesmo ocorreu com as
equações preditivas propostas por Wilson et al. 9 (R2= 15,8 e 10,8 para PImáx de
meninos e meninas respectivamente) e Domènech-Clar et al.3 (R2=40% e 51% para
PImáx e PEmáx de meninos; R2=21% e 28% para PImáx e PEmáx de meninas).
Estudos prévios envolvendo adultos1,19

e crianças38 brasileiras que se

propuseram determinar equações preditivas para avaliar a força muscular
respiratória também utilizaram modelo matemático cujo poder preditivo era dado
pelo valor de R2. Nas equações proposta por Neder et al. 1, para brasileiros adultos,
a variável preditora foi a idade e o coeficiente de determinação variou de 42 a 48%.
Ainda no Brasil, estudo mais recente de Costa et al. 10, apontou a idade com o poder
de determinação de 60% para a PI máx masculina e 25% para a PImáx feminino, 49%
para a PEmáx masculina e 35% para a PEmáx feminina. Os valores dos coeficientes de
determinação deste estudo tiveram comportamento mais próximo dos determinados
pelas equações propostas para as PRM de crianças 38 cujas variáveis preditoras
foram sexo e idade (R2= 15% e 18% para a PImáx e

PEmáx, respectivamente).

Considerando-se que a variável idade apresente correlação forte com as PRM nos
estudos realizados com adultos1,19, por motivos já discutidos anteriormente,
presume-se a compreensão da discrepância observada nos valores dos coeficientes
de determinação apresentados para as equações propostas, para a população
adulta, visto que apenas esta variável independente fez parte do modelo matemático
utilizado nos estudos supracitados.
Independentemente do valor R2 encontrado, seja nesta pesquisa como
também nos demais estudos1,3,9,10,38, foi observado que as variáveis independentes
peso, sexo, altura e idade, explicaram apenas em parte a variabilidade da força
muscular respiratória. Estes achados fazem crer que existam outros fatores, já
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apontados em outros prévios, como por exemplo: fatores de crescimento 10, área da
superfície

corporal 11,

os

hormônios sexuais4,

variáveis espirométricas12,69,70

porcentagem de massa magra1,19 e postura corporal 71 desempenhem papel
importante na predição da força muscular respiratória de crianças, adolescentes e
adultos saudáveis.
Para compensar a ampla faixa de variação nos valores de normalidade
propostos pelos estudos que avaliaram a força muscular inspiratória e expiratória e
principalmente para evitar uma interpretação falsa positiva de fraqueza muscular,
tem-se utilizado cada vez mais o limite inferior de normalidade72. Seguindo esta
tendência, além dos valores de normalidade, bem como as equações preditivas para
as PRM este estudo também disponibilizou o limite inferior de normalidade (LIN)
para as pressões respiratórias máximas de adolescentes saudáveis.
É importante ressaltar que quando um indivíduo não consegue superar o LIN
para a sua faixa etária, este terá no máximo 2,5% de probabilidade de ter o valor
obtido para PImáx e/ou PEmáx normal2. Este parâmetro é de grande importância
clínica visto que existem doenças que acarretam desordens neuromusculares tais
como a esclerose lateral amiotrófica 73, a poliomielite74, onde ocorrem uma redução
da força muscular respiratória capaz de ser detectada previamente à diminuição dos
volumes pulmonares75.
Ao comparar os valores das pressões inspiratória e expiratória máximas
encontrados neste estudo com os valores preditos por meio das equações propostas
por Wilson et al.9 e Domènech-Clar et al.3, observou-se que os valores encontrados
foram maiores, exceto para a PEmáx do sexo feminino, do que os valores preditos por
Wilson et al. e menores do que os valores preditos por Domenèch-Clar et al.3. No
entanto, apesar desta diferença não ter sido significativa, a correlação entre os
valores encontrados com os valores preditos3,9 por ambos autores foi fraca e não
significativa, o que denota-se que as equações propostas por Wilson et al 9. e
Domènech-Clar et al.3 não foram capazes de predizer a força muscular respiratória
na população avaliada. Segundo Parreira el al.6 para inferir que existe concordância
entre os valores obtidos e preditos é necessário que estes não apresentem diferença
significativa e ainda correlacionem-se significativamente.
Os estudos disponíveis que avaliaram a força muscular respiratória de
adolescentes saudáveis não correlacionaram as PRM com atividade física nas
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populações avaliadas. O presente estudo é o primeiro a comparar as médias obtidas
para a PImáx e PEmáx dos adolescentes de acordo com o nível de atividade física. Os
achados atuais são sugestivos de que, na população avaliada, o nível de atividade
física pode influenciar na força dos músculos respiratórios. Os adolescentes
classificados como Muito Ativo, segundo a classificação do IPAC- versão curta,
apresentaram valores superiores para a PImáx e PEmáx ao serem comparados com
àqueles identificados como Irregularmente Ativo A e B. Anos atrás Neder et al. 1 já
começaram a aludir sobre a possibilidade do nível de atividade física ser uma
variável capaz de justificar a variabilidade da força muscular respiratória de adultos
brasileiros.
Posteriormente outros estudos envolvendo populações de pneumopatas
crônicos também observaram que a atividade física pode influenciar na força dos
músculos respiratórios76,77. Silva et al.76 ao avaliarem os efeitos de um programa de
atividade física em um grupo de 33 crianças asmáticas observaram ao término
deste, um incremento significativo da PI máx e PEmáx. Resultados semelhantes foram
observados por Zanchet et al.77, ao avaliarem as PRM de pacientes com doença
pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) após 6 semanas de treinamento físico. Em
adição, ambos os estudos acrescentaram que a realização de atividade física regular
otimiza a capacidade funcional de pacientes portadores de doenças respiratórias
crônicas.
A prática de atividade física é um aspecto que merece importância e os
resultados oriundos desta pesquisa somam-se aos observados por outros autores e
demonstram indícios de que a prática do exercício físico regular também influencia
de forma positiva a bomba muscular ventilatória de sujeitos saudáveis. Segundo
Sonnettet et al.78, durante a atividade física a demanda corporal e os volumes
pulmonares aumentam. Para que isto ocorra é necessário que vários músculos
externos aos pulmões contraiam-se intensamente de maneira coordenada e, à
medida que a intensidade do exercício aumenta, a musculatura respiratória precisa
contrair-se com mais força e velocidade para fazer frente ao aumento do
metabolismo corpóreo. Consequentemente, este aumento do trabalho respiratório
pode ter um efeito de condicionamento sobre os músculos respiratórios79.
Foi considerada limitação para este estudo a impossibilidade de uma
avaliação hormonal dos seus participantes. Visto que na adolescência, fase
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intermediária à idade adulta, as modificações que presumivelmente ocorrem até que
se atinja à maturidade fisiológica podem ser influenciadas pelos hormônios sexuais
que direta ou indiretamente podem interferir na força muscular respiratória 4,14.
Sugerimos a realização de um estudo longitudinal com o propósito de avaliar
as PRM de seus participantes desde a pré-puberdade à pós-puberdade, incluindo
avaliação hormonal em ambos os sexos, e que ainda, em relação às meninas faça o
mapeamento do ciclo menstrual. Desta forma, seria possível esclarecer como a
interação da idade com fatores de crescimento e hormonais podem influenciar nas
mudanças ocorridas na força muscular respiratória de adolescentes.
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5 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Os achados do presente estudo disponibilizaram os primeiros valores de
referência e equações preditivas para a força muscular respiratória de adolescentes
brasileiros. Assim como em crianças38 e adultos1,19, foram necessários 05 esforços
máximos para a obtenção de medidas aceitáveis e reprodutíveis das PRM. Desta
forma a avaliação da força muscular respiratória de forma volitiva através da
manovacuometria, é um método clinicamente prático e de fácil compreensão,
independentemente da faixa etária avaliada.
Com esta investigação foi possível observar a superioridade dos valores das
pressões inspiratória e expiratória máximas no sexo masculino, o que também
ocorreu nos estudos envolvendo a população infantil 38 e adulta6,19 brasileira. No
entanto, diferentemente dos estudos citados anteriormente, no atual estudo não
houve diferenças significativas nas PRM na faixa etária avaliada. Isto sugere que
nos adolescentes a idade isoladamente não interfere na força dos músculos
respiratórios. Na adolescência, em ambos os gêneros, o sexo parece ser o principal
preditor da força muscular expiratória. Entretanto, esta mesma variável associada ao
peso foram preditivas da força muscular inspiratória nos adolescentes avaliados.
Outra variável independente há ser considerada ao analisar a força muscular
respiratória de adolescentes brasileiros é o nível de atividade física. Os resultados
da análise comparativa entre as médias das PRM nos diferentes níveis de atividade
física, na amostra estudada, sugerem que a realização de exercícios regulares pode
exercer papel condicionante sobre a bomba muscular respiratória.
Assim como no estudo realizado com uma amostra da população pediátrica
brasileira38, as equações de referência propostas por Wilson et al.9 e Domènech-Clar
et al.3 não foram capazes de predizer a força muscular respiratória da população
estudada.
Desta forma, acredita-se que as equações propostas por este estudo, bem
como a disponibilização dos limites inferiores de normalidade para as PRM,
contribuirão positivamente em diversas circunstâncias que envolvam a avaliação da
função pulmonar de adolescentes na prática clinica e na pesquisa científica.
Por fim, é relevante considerar que este estudo preencheu uma lacuna, no
que concerne à disponibilização de parâmetros adequados para avaliar a força
muscular respiratória da população brasileira de adolescentes. Aqui estarão
acessíveis critérios adicionais que subsidiarão o diagnóstico precoce, a reabilitação
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individualizada e o acompanhamento clínico dos pacientes de forma mais específica,
visto que agora no Brasil é ampla a faixa etária que encontra-se contemplada com
valores de normalidade e equações preditivas para a avaliação acurada da força
muscular respiratória.
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7 ANEXOS

ANEXO 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os pais ou
responsáveis
Ministério da Educação
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO AOS PAIS OU
RESPONSÁVEIS
Esclarecimentos
Este é um convite para seu(sua) filho(a) participar da pesquisa “Equações
preditivas para as pressões respiratórias máximas de crianças e adolescentes”
que é coordenada pela professora Dra. Karla Morganna Pereira Pinto de Mendonça.
A participação de seu(sua) filho(a) é voluntária, o que significa que ele(a)
poderá desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe
traga nenhum prejuízo ou penalidade.
Essa pesquisa tem como objetivo avaliar as pressões respiratórias máximas
de crianças e adolescentes, ou seja, avaliaremos a força que a criança faz durante
uma respiração forte. A partir desta avaliação poderemos disponibilizar informações
que poderão ser utilizadas por profissionais da área da saúde para avaliar de forma
prática a força muscular respiratória de crianças e adolescentes. Desta forma, com
os resultados desta pesquisa poderemos ajudar muitas outras crianças e
adolescentes que sofrem de qualquer doença que afete seu sistema respiratório.
Após o seu consentimento, seu(sua) filho(a) será consultado sobre o desejo
ou não de participar da pesquisa e de realizar os testes que serão explicados de
forma clara para que eles(as) possam compreender. Caso a criança ou o
adolescente não queira participar, sua vontade será respeitada.
Caso decida aceitar o convite, seu(sua) filho(a) será submetido(a) aos
seguintes testes: avaliação inicial da força muscular respiratória através de um
aparelho chamado Manovacuômetro, o qual mede a força que o ar entra e sai do
pulmão. Esta avaliação será realizada de forma simples através de um bocal. Em
seguida a avaliação da mobilidade do tórax será realizada com a utilização de uma
fita métrica.
Para que seu(sua) filho(a) não fique cansado(a) durante a realização do teste
ele estará sentado e será dado tempo de descanso entre os testes. Além disso, as
atividades realizadas serão de natureza não invasiva, ou seja, NÃO serão realizados
procedimentos que envolvam corte, penetração de instrumentos, coletas de sangue
ou que possam gerar dor ou desconforto.
Considerando a importância da avaliação da força muscular respiratória em
algumas doenças, o seu(sua) filho(a) estará contribuindo para a elaboração de uma
forma mais prática de avaliar as pressões respiratórias máximas e, dessa forma,
ajudando a diagnosticar e acompanhar o desenvolvimento de algumas doenças.
Todas as informações obtidas serão sigilosas e o nome do seu(sua) filho(a) não será
identificado em nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a
divulgação dos resultados será feita sem a identificação dos indivíduos e de forma
conjunta, permitindo uma melhor confidencialidade. Será preservada a proteção da
imagem dos indivíduos e não utilização das informações em prejuízo das pessoas.

Se seu(sua) filho(a) tiver algum gasto que seja devido à sua participação na
pesquisa, ele(a) será ressarcido, caso solicite. Em qualquer momento, se seu(sua)
filho(a) sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, seu(sua)
filho(a) terá direito a indenização.
AUTORIZAÇÃO
Eu,___________________________________________________________
_________ declaro estar ciente e informado(a) sobre os procedimentos de
realização da pesquisa, conforme explicados acima, e permito que a criança ou o
adolescente pelo qual sou responsável participe voluntariamente da mesma.

Assinatura:______________________________________________

Pesquisador responsável: Karla Morganna Pereira Pinto de Mendonça
Assinatura:______________________________________________________
Endereço profissional: Av. Salgado Filho, 3000. Campus Universitário. Departamento
de Fisioterapia. CEP: 59078-970. Natal-RN. Telefone: 9128-1772. E-mail:
kmorganna@ufrnet.br
Contato do Comitê de Ética em Pesquisa:
End: Praça do Campus Universitário, Bairro Lagoa Nova, Caixa Postal 1666, CEP
59072-970, Natal-RN
Telefone/fax: 3215-3135. E-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br

____________________
Local

____ / ____ / ______
Data

ANEXO 02: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido dos Adolescentes.

ANEXO 3: Questionário ATS-DLD-78-C

UNIVERSIDADE FERDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Pesquisa: Equações preditivas para as pressões respiratórias máximas de
adolescentes saudáveis
Observações:
- Todas as informações perguntadas abaixo é sobre o seu filho(a);
- Caso não lembre o que está sendo perguntado, marque a opção “não sei” (NS);
- As respostas que forem dadas são de inteira responsabilidade do responsável.
FAVOR PREENCHER O QUESTIONÁRIO ABAIXO PARA LEVANTAMENTO
ESTATÍSTICO SOBRE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS E FATORES ASSOCIADOS
QUESTIONÁRIO RESPIRATÓRIO
NOME DA CRIANÇA: _________________________________________________Idade: _____anos
Data nasc: ___/___/___ Escola:______________________________ Séirie:______________
1- A) A criança costuma tossir algumas vezes por dia, 4 ou mais dias por semana?
SIM ( ) NÃO ( )
B) Costuma tossir desse modo na maioria dos dias, por 3 meses seguidos, ou mais, durante o
ano?
SIM ( ) NÃO ( )
2- A criança costuma ter chiado no peito?
Se SIM, tem chieira:
( ) Somente quando está resfriada
( ) Ocasionalmente, mesmo sem estar resfriada
( ) Tem chiado na maioria dos dias e noites

SIM ( )

NÃO (

)

3- A) Alguma vez a criança apresentou chiado que causou falta de ar ou fôlego curto?
SIM ( )
NÃO ( )
B) Se a resposta for SIM:
- A criança teve 2 ou mais dessas crises?
SIM ( )
NÃO ( )
- Precisou tomar remédio para aliviar as crises?
SIM ( )
NÃO ( )
- já tomou bombinha (micro) para aliviar a chieira em 2 ou + crises?
SIM ( )
NÃO ( )
4- A criança teve episódios de chiado após jogos ou exercícios?

SIM ( )

NÃO ( )

5- A) Durante os últimos 3 anos a criança apresentou alguma doença torácica que a afastou de suas
atividades usuais por 3 dias ou mais?
SIM ( )
NÃO ( )
Caso a resposta seja sim:

B) A criança apresentou aumento de expectoração ou catarro no peito mais do que o usual durante
algumas dessas doenças?
SIM ( )
NÃO ( )
C) Quantas doenças desse tipo ela apresentou nos últimos 3 anos?
1- 2 a 5 por ano ( )
2- Mais do que 5 doenças por ano ( )
3- Não sabe referir ( )
6- A criança foi hospitalizada por doença pulmonar grave ou com “catarro no peito” antes dos 2 nos
de idade?
1- SIM, somente 1 vez ( )
2- SIM, 2 vezes ( )
3- SIM, 3 vezes ou mais ( )
4- NÃO ( )
7- A criança apresentou alguma das seguintes doenças e caso sim, em que idade?
( ) Bronquiolite _________________
( ) Bronquite ____________
( ) Bronquite asmática ____________
( ) Pneumonia___________
8- A) Foi feito diagnóstico por médico de: asma, bronquite asmática ou bronquite? SIM ( ) NÃO ( )
Caso a resposta seja sim:
B) Ainda tem?

SIM ( )

NÃO ( )

C) A criança utiliza medicamentos freqüentemente?

SIM ( )

NÃO ( )

9- A) Alguma vez foi dito pelo médico que a criança apresentou reação alérgica por alimento ou
droga?
1- SIM, alimento somente ( )
2- SIM, droga somente ( )
3- SIM, ambos, alimento e droga ( )
4- NÃO ( )
B) Alguma vez foi dito por médico que a criança apresenta reação alérgica a poeira?
SIM ( ) NÃO ( )
C) Alguma vez foi dito por médico que a criança tem reação alérgica cutânea por detergente ou
outros produtos químicos?
SIM ( ) NÃO ( )
D) Alguma vez foi dito por médico que a criança tem reação alérgica a picada de insetos?
SIM ( ) NÃO ( )
E) Alguma vez a criança recebeu injeções par alergia?

SIM ( ) NÃO ( )

PERGUNTAS COMPLEMENTARES EM RELAÇÃO Á CRIANÇA
1) Qual o peso do seu filho durante o nascimento: menor que 2500g ( )
maior ou igual que 2500g ( )
2) Tempo de gestação ao nascimento: a termo / igual ou maior que 37 semanas ( )
prematuro / < 37 semanas ( )
3) Teve cansaço ao nascimento, necessitando de uso de oxigênio por mais de 24 horas?
SIM ( ) NÃO ( )
4) Tem ou teve doença cardíaca?

SIM ( ) NÃO ( )

5) Já necessitou de tratamento cirúrgico na barriga ou peito?

SIM ( ) NÃO ( )

6) Exposição freqüente à fumaça de cigarro ou fogão a lenha?

SIM ( ) NÃO ( )

7) Tem ou teve alguma doença, como rinite, diabetes ou hipertensão, obesidade, doença neurológica,
doença muscular ou distúrbio psíquico?
SIM ( )
NÃO ( )
Qual?____________________________________________________________________________

8) Faz uso de algum medicamento regularmente?
SIM ( )
NÃO ( )
Qual?___________________________________________________________________________
9) Há quanto tempo foi a ultima vez que a criança gripou? _________________________________
10) cor ou raça da criança: Branca  Negra  Amarela  Parda  Indígena
11) Peso atual: _______________

Altura atual: __________________

PERGUNTAS COMPLEMENTARES EM RELAÇÃO Á MÃE
1) A mãe fuma? SIM NÃO Fumou durante a gravidez? SIM NÃO
2) Quantos filhos a mãe tem? ____

Estudou até qual série?________________

3) Cor ou raça da mãe:  Branca  Negra  Amarela  Parda  Indígena
PERGUNTAS COMPLEMENTARES EM RELAÇÃO AO PAI
Cor ou raça do pai:
 Branca  Negra  Amarela  Parda  Indígena
Até que série o pai estudou?______________ O pai é fumante?
SIM NÃO
PERGUNTAS COMPLEMENTARES EM RELAÇÃO Á FAMÍLIA
Qual a classe social da sua família? ___________
Classe A: Acima de 30 salários mínimos
Classe B: De 15 a 30 s.m.
Classe C: De 6 a 15 s.m.
Classe D: De 2 a 6 s.m.
Classe E: Até 2 s.m.
Quem responde o questionário: Pai
Mae
Avós
Outro: ____________
Nome: _______________________________________________________________________
Telefone para contato (em caso de duvidas): _________________________________________
OBS: Deseja receber por escrito o resumo da avaliação do seu filho(a)? SIM ( )

Não ( )

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
- A criança não poderá realizar atividade física muito intensa no dia anterior ao teste;
- A criança deverá usar roupa confortável (seu fardamento);
- A criança não deverá fazer uma refeição muito volumosa antes de ir para a escola ou no recreio.

ANEXO 4: Carta de Apresentação para os Pais

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Senhores pais,

Sou aluna do Mestrado em Fisioterapia pela Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN) e minha dissertação de mestrado é sobre a força dos
músculos respiratórios de adolescentes saudáveis. Para fazer esse trabalho preciso
contar com a sua autorização para avaliar seu filho(a) que é saudável. Pois, somente
a partir da avaliação de adolescentes saudáveis é que saberemos quando os
músculos da respiração poderão ser considerados fracos. Os resultados deste
estudo poderão ajudar na avaliação e tratamento de outros adolescentes que
tenham doenças pulmonares, alguns tipos de paralisia ou doenças neuromusculares
e também aquelas que precisam de cirurgia torácica.
Para isso é preciso que seu filho(a) realize um teste simples de soprar ou
puxar o ar em um aparelho usando a boca através de um bocal (não existe risco de
qualquer contaminação). O teste será realizado na própria escola, no horário de aula
normal.
Para conhecer mais sobre seu filho, estamos enviando um envelope que
contém um questionário sobre informações importantes sobre a saúde dele(a) e um
termo de consentimento que o Sr(a) deverá assinar caso concorde com a
participação de seu filho(a) na pesquisa. Juntamente com estes documentos
encontram-se todas as explicações sobre a realização do estudo. Por favor, depois
que analisar e assinar estes papéis seu filho(a) deverá nos entregar o envelope em
data combinada na escola.
Depois que seu filho(a) nos devolver o envelope, nós analisaremos toda a
documentação e na presença de qualquer dúvida ligaremos para o senhor(a). Se
seu filho(a) for autorizado a participar da pesquisa ele será inicialmente pesado e
medido (avaliação antropométrica) e se estiver dentro dos limites estabelecidos para

a pesquisa (a criança deve ser considerada eutrófica de acordo com curva do IMC
em relação à idade e ao sexo, proposta pelo National Center for Health Statistics)
realizará a avaliação respiratória.
Se desejar, poderemos enviar-lhe o resumo da avaliação do seu filho(a).
Mesmo que o seu filho(a) não realize avaliação completa (incluindo a força dos
músculos respiratórios) enviaremos um resumo da avaliação parcial (medidas
antropométricas de acordo com curva do IMC em relação à idade e ao sexo,
proposta pelo National Center for Health Statistics e dos sinais vitais, tais como
pressão arterial, freqüência respiratória, freqüência cardíaca e saturação periférica
de oxigênio).
Em caso de dúvidas, por favor ligar para o número (84) 8865-1675, estarei à
inteira disposição.

Obrigada pela ajuda,

Raquel Emanuele de França Mendes
Aluna do Mestrado em Fisioterapia – PPGFIS/ UFRN

Karla M. Pereira Pinto de Mendonça
Profª. Adjunta III do departamento de Fisioterapia/UFRN

ANEXO 5: Software Antro Plus

Fonte: Desenvolvido pelo National Center for Health Statistics e National Center for Chronic Disease
Prevention and Health Promotion (WHO,2009)

ANEXO 6: Avaliação Nutricional dos Adolescentes

Fonte: Desenvolvido pelo National Center for Health Statistics e National Center for Chronic Disease
Prevention and Health Promotion (WHO,2009).

ANEXO 7: Questionário Internacional de Atividade Física

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Pesquisa: Equações preditivas para as pressões respiratórias máximas de
adolescentes saudáveis.

QUESTIONARIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FISICA
IPAQ - Forma Curta

Nome:_______________________________________________________________Data: ___/___/___
Idade: __________
Data de nascimento: _____________
Sexo: F ( )
M( )
Nome da Escola: _________________________Série: __________ Turma: _______ Turno: ______________
Você trabalha de forma remunerada: ( ) Sim
( ) Nao
Quantas horas você trabalha por dia: _________
Quantos anos completos você estudou:___________
De forma geral sua saúde esta:
( ) Excelente
( ) Muito boa
( ) Boa
( ) Regular

( ) Ruim

Nos estamos interessados em saber que tipos de atividade física as pessoas fazem como
parte do seu dia a dia. As perguntas estão relacionadas ao tempo que você gasta fazendo
atividade física em uma semana NORMAL, USUAL ou HABITUAL. As perguntas incluem as
atividades que você faz no trabalho, para ir de um lugar a outro, por lazer, por esporte, por
exercício ou como parte das suas atividades em casa ou no jardim. Suas respostas são
MUlTO importantes. Por favor, responda cada questão mesmo que considere que não seja
ativo. Obrigado pela sua participação!
Para responder as questões lembre que:
• atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande esforço físico e que fazem
respirar MUlTO mais forte que o normal.
• atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço físico e que fazem
respirar UM POUCO mais forte que o normal

Para responder as perguntas pense somente nas atividades que você realiza por
pelo menos 10 minutos contínuos de cada vez:
1a. Em quantos dias de uma semana normal, você realiza atividades VIGOROSAS
por pelo menos 10 minutos contínuos, como por exemplo, correr, fazer ginástica
aeróbica, jogar futebol, pedalar rápido na bicicleta, jogar basquete, fazer serviços
domésticos pesados em casa, no quintal ou no jardim, carregar pesos elevados ou
qualquer atividade que faça você suar BASTANTE ou aumentem MUlTO sua

respiração ou batimentos do coração.
Dias ____ por SEMANA

Nenhum ( )

1b. Nos dias em que você faz essas atividades vigorosas por pelo menos 10 minutos
contínuos, quanta tempo no total você gasta fazendo essas atividades por dia?
horas:______ Minutos: _______.
2a. Em quantos dias de uma semana normal, você realiza atividades MODERADAS
por pelo menos 10 minutos contínuos, como por exemplo, pedalar leve na bicicleta,
nadar, dançar, fazer ginástica aeróbica leve, jogar vólei recreativo, carregar pesos
leves, fazer serviços domésticos na casa, no quintal ou no jardim como varrer,
aspirar, cuidar do jardim, ou qualquer atividade que faça você suar leve ou
aumentem moderadamente sua respiração ou batimentos do coração (POR
FAVOR, NÃO INCLUA CAMINHADA).
Dias ____ por SEMANA

Nenhum ( )

2b. Nos dias em que você faz essas atividades moderadas por pelo menos 10
minutos contínuos quanta tempo no total você gasta fazendo essas atividades por
dia?
horas:______ Minutos: _______.

3a. Em quantos dias de uma semana normal você caminha por pelo menos 10
minutos contínuos em casa ou no trabalho, como forma de transporte para ir de um
lugar para outro, por lazer, por prazer ou como forma de exercício?
Dias ____ por SEMANA

Nenhum ( )

3b. Nos dias em que você caminha por pelo menos 10 minutos contínuos quanta
tempo no total você gasta caminhando por dia?
horas:______ Minutos: _______.
4a. Estas ultimas perguntas são em relação ao tempo que você gasta sentado ao
todo no trabalho, em casa, na escola ou faculdade e durante o tempo livre. Isto inclui
o tempo que você gasta sentado no escritório ou estudando, fazendo lição de casa,
visitando amigos, lendo e sentado ou deitado assistindo televisão.
Quanto tempo por dia você fica sentado em um dia da semana?
horas:______ Minutos: _______.
4b. Quanto tempo por dia você fica sentado no final de semana?
horas:______ Minutos: _______.

ANEXO 8: Classificação do Nível de Atividade Física.

IPAQ – InternationalPhysicalActivityQuestionaire
CLASSIFICAÇÃO DO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA IPAQ
1. MUITO ATIVO: aquele que cumpriu as recomendações de:

a)VIGOROSA: ≥ 5 dias/sem e ≥ 30 minutos por sessão
b) VIGOROSA: ≥3 dias/sem e ≥ 20 minutos por sessão + MODERADA
e/ou CAMINHADA: ≥ 5 dias/sem e ≥ 30 minutos por sessão
2.
a)
b)
c)

ATIVO: aquele que cumpriu as recomendações de:
VIGOROSA: ≥3 dias/sem e ≥ 20 minutos por sessão; ou
MODERADA OU CAMINHADA: ≥5 dias/sem e ≥ 30 minutos por sessão; ou
QUALQUER ATIVIDADE SOMADA: ≥5 dias/sem e ≥ 150 minutos/sem (caminhada + moderada
+ vigorosa).
3. IRREGULARMENTE ATIVO: aquele que realiza atividade física porem insuficiente para ser
classificado como ativo pois não cumpre as recomendações quanto a frequência e a duração dos
diferentes tipos de atividade (caminhada + moderada + vigorosa). Este grupo foi dividido em dois
subgrupos de acordo com o cumprimento ou não de alguns dos critérios de recomendação:
IRREGULARMENTE ATIVO A: aquele que atinge pelo menos um dos critérios da recomendação
quanto à frequência ou quanto à duração da atividade:
a) Frequencia: 5 dias/semanas ou
b) Duração: 150 minutos/semana

IRREGULARMENTE ATIVO B: aquele que não atingiu nenhum dos
critérios da recomendação quanto à frequência nem quanto à duração.
4. SEDENTÁRIO: aquele que não realizou nenhuma atividade física por pelo menos 10 minutos
contínuos durante a semana.

EXEMPLOS:
Indivíduos Caminhada Moderada
F
D F
D
1
2
4
20
1
30
3
3
30
4
3
20
3
20
5
5
45
6
3
30
3
30
7
F= frequência D= duração.

Vigorosa
F
D
1
30
3
20
5
30

Classificação
Sedentário
Irregularmente ativo A
Irregularmente ativo B
Ativo
Ativo
Muito ativo
Muito ativo

ANEXO 9: Ficha de Avaliação da Fisioterapia

UNIVERSIDADE FERDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA
Pesquisa: Equações preditivas para as pressões respiratórias máximas de adolescentes
FICHA DE AVALIAÇÃO DA FISIOTERAPIA

1. IDENTIFICAÇÃO

Data:____/___/___

Nome:__________________________________________________________________ Idade:_______
Escola:_____________________Série/turma:______ Turno: ( ) Matutino ( ) Vespertino ( ) Noturno
2. ANAMNESE
Hábitos de vida: Bebe? Sim ( ) Não ( ) Tempo?________________
Fuma? Sim ( ) Não( )Tempo:__________Cigarros/dia _______ Pais fuma? Sim ( ) Não ( )
Faz atividade física?
Sim ( ) Não ( )Qual?______________________ Freq:___________________
3. MATURAÇÃO SEXUAL DAS MENINAS:
Já menstruou? Sim ( ) Não ( ) Com que idade? ____ Está menstruada? Sim ( )Não ( ) DUM _____
Quanto tempo dura o ciclo?_______________ Não sabe ( ) Usa anticoncepcional? Sim ( ) Não ( )
Está ciclando? Sim ( )Não ( )
Está gravida? Sim ( ) Não ( )
3. AVALIAÇÃO
Antropométrica: Peso:________Altura:_______IMC:___________Percentil:__________
( )Baixo peso
( )Eutrófico
( ) Sobrepeso/obeso
Respiratória:
Padrão ventilatório:Costal( ) Diafragmático( ) Costo-diafragmático( ) Paradoxal( )
Tórax: Escavatum ( )
Dispnéia:
ansaço:

Repouso( )
Repouso( )

Pectus Carinatum( )
Mínimo esforço( )
Mínimo esforço( )

Tonel( )

Assimétrico( ) Simétrico ( )

Grande esforço( ) Não tem ( )
Grande esforço( ) Não tem ( )

Força muscular respiratória:
 Manovacuometria:
Avaliador:
Qtd
1
2
3
4
5
6
7

PImáx
Pico
Sust.

PEmáx
Pico
Sust.

Sinais Vitais: FR _____________
SO2
1)__________
3)__________

2)__________
4)__________

FC
1)__________
3)__________

2)__________
4)__________

PA
1)__________
3)__________

2)__________
4)__________

APÊNDICE

APÊNDICE 1: Parecer de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

APÊNDICE 2: Protocolo de desinfecção dos bocais
A desinfecção dos bocais foi realizada seguindo os seguintes passos:


Colocados imerso em solução de 1 litro (L) de água para 0,5 mililitros (ml) de
detergente enzimático Riozyme IV e Gold ® (Rioquimica, São José do Rio Preto – SP,
Brasil), durante 5 minutos;



Realizado enxágüe em água corrente;



Colocados em uma solução com proporção de 1:2 de água e hipoclorito de sódio a
1% (Sanitex; Fortsan do Brasil), por 10 minutos.



Realizado novo enxágüe em água corrente;



Secagem natural sobre papel absorvente.

