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Resumo 
 
Introdução: As leucemias constituem a doença maligna mais frequente em crianças 

e adolescentes. Com a melhora no prognóstico, surge a necessidade de considerar 
a morbidade que os protocolos utilizados geram nas crianças em tratamento. 
Objetivo: Avaliar a função pulmonar de crianças com leucemia aguda. Método: 
Trata-se de um estudo observacional do tipo analítico transversal. Foram avaliadas 
34 crianças, alocadas nos grupos A e B. O grupo A foi formado por 17 crianças com 
leucemia aguda na fase de manutenção do tratamento quimioterápico e o grupo B 
por 17 estudantes saudáveis da rede pública do município de Natal/RN, pareados 
em relação a gênero, idade e altura. A mobilidade torácica foi avaliada por meio de 
cirtometria torácica nos níveis axilar e xifóide. A espirometria foi mensurada 
utilizando o espirômetro Microloop Viasys® seguindo as normas da ATS e ERS. As 
pressões respiratórias máximas foram mensuradas com o manovacuômetro digital 
MVD300 (Globalmed®). As pressões inspiratórias máximas (PImáx) e as pressões 
expiratórias máximas (PEmáx) foram medidas a partir do volume residual e da 
capacidade pulmonar total, respectivamente. Os dados foram analisados através do 
software SPSS 17.0 atribuindo-se o nível de significância de 5%. A análise descritiva 
foi expressa através de média e desvio padrão. Foi utilizado o teste t’student não 
pareado para comparação dos valores encontrados no grupo A com os valores do 
grupo B, bem como com os valores de referência utilizados. Para comparação entre 
os coeficientes respiratórios no nível axilar com o nível xifóide em cada grupo, 
utilizou-se o teste t’student pareado. Resultados: O grupo A apresentou diminuição 

significativa da mobilidade torácica e da PImáx quando comparado ao grupo B, bem 
como da PImáx quando comparada aos valores de referência. Não houve diferença 
significativa entre os dados espirométricos dos dois grupos avaliados e os valores do 
grupo A com os valores de referência de Mallozi (1995). Também não existiu 
diferença significativa entre os valores de PImáx e PEmáx e os valores de limites 
inferiores propostos como referência por Borja (2011). Conclusão: As crianças com 

leucemia aguda, linfóide ou mielóide, durante o período de manutenção do 
tratamento quimioterápico apresentam redução da mobilidade torácica e da força 
muscular inspiratória. Entretanto, até este momento, de conclusão do tratamento 
quimioterápico, as variáveis espirométricas e a força dos músculos expiratórios 
parecem manter-se preservadas em crianças entre cinco e dez anos. 
 
 
 
 
Palavras-chave: Criança, Leucemia, Espirometria, Músculos Respiratórios. 
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Abstract 
 
Introduction: The leukemias are the most common malignancy in children and 

adolescents. With the improvement in outcomes, there is a need to consider the 
morbidity to generate the protocols used in children under treatment. Aim: To 
evaluate pulmonary function in children with acute leukemia. Method: This study is 
an observational cross sectional. We evaluated 34 children distributed in groups A 
and B. Group A comprised 17 children with acute leukemia in the maintenance phase 
of chemotherapy treatment and group B with 17 healthy students from the public in 
the city of Natal / RN, matched for gender, age and height. The thoracic mobility was 
evaluated by thoracic expansion in the axillary and xiphoid levels. Spirometry was 
measured using a spirometer Microloop Viasys ® following the rules of the ATS and 
ERS. Maximal respiratory pressures were measured with digital manometer MVD300 
(Globalmed ®). The maximal inspiratory pressure (MIP) and maximal expiratory 
pressure (MEP) were measured from residual volume and total lung capacity, 
respectively. The data were analyzed using the SPSS 17.0 software assigning the 
significance level of 5%. Descriptive analysis was expressed as mean and standard 
deviation. T'student test was used to compare unpaired values found in group A with 
group B values, as well as with the reference values used. To compare the 
respiratory coefficients in the axillary level with the xiphoid in each group, we used 
paired testing t’student. Results: Group A was significantly decreased thoracic 

mobility and MIP compared to group B, and MIP compared to baseline. There was no 
significant difference between spirometric data from both groups and the values of 
group A with the reference values Mallozi (1995). There was no significant difference 
between the MIP and MEP values and lower limits of reference proposed by Borja 
(2011). Conclusion: Children with acute leukemia, myeloid or lymphoid, during 
maintenance phase of chemotherapy treatment have reduced thoracic mobility and 
MIP. However, to date, completion of clinical treatment, the spirometric variables and 
the strength of the expiratory muscles appear to remain preserved in children 
between five and ten years. 
 
 

 

Keywords: Child, Leukemia, Spirometry, Respiratory Muscles. 
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Câncer é o termo utilizado para representar um conjunto de mais de 100 

doenças, abrangendo inclusive tumores malignos de diversas localizações. O câncer 

infanto-juvenil apresenta diferenças nos locais primários, origem histológica e 

comportamentos clínicos, por isso são estudados de forma separada em relação aos 

tumores do adulto1.  

Dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), levantados a partir dos 

Registros de Câncer de Base Populacional (RCBP) estimaram que no ano de 2010 

aproximadamente 2,5% de todas as neoplasias diagnosticadas no país foram 

encontradas em crianças e adolescentes. Apesar de tal percentual parecer baixo, 

quando comparado ao universo total de casos diagnosticados por ano no país, ele 

representa aproximadamente 9.386 novos casos de câncer infantil no país 

anualmente.  

No Brasil, de forma semelhante ao que ocorre na maioria dos países, as 

leucemias constituem a doença maligna mais freqüente em pacientes com idade de 

0 a 18 anos, representando entre 25 e 35% das neoplasias nessa população2,3. 

As leucemias são classificadas a partir do tipo de células afetadas e da 

velocidade do desenvolvimento e progressão da doença. O comprometimento das 

células pode suceder da transformação de um progenitor da linhagem linfóide ou 

mielóide, sendo desta forma classificadas nos tipos linfóide ou mielóide. Além disso, 

é denominada aguda quando caracterizada pelo crescimento rápido de células 

imaturas do sangue; ou crônica, quando as células malignas se desenvolvem em 

estágios de maturação mais tardios4. 

Em meio às leucemias, as do tipo aguda são as mais comuns. A leucemia 

linfóide aguda (LLA) corresponde entre 70% e 80% dos casos e a leucemia mielóide 

aguda (LMA), 15%5. O tratamento eleito para esse tipo de neoplasia é a 

quimioterapia, cuja duração varia em média entre 2 e 3 anos e ainda pode estar 

associada a outras terapias.  

Apesar de existirem variações nos protocolos de quimioterapia, há relativa 

homogeneidade em relação às fases do tratamento e a duração de cada fase. Para 

o tipo LLA o protocolo consiste em: indução da remissão (4 semanas), consolidação 

da remissão (2 semanas), intensificação (8 semanas), consolidação tardia (8 

semanas) e manutenção (1 ano e meio). O protocolo de tratamento da LMA consiste 
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das seguintes fases: indução (4 semanas), consolidação (4 semanas) e manutenção 

(96 semanas)6-9. 

A fase de manutenção é o período mais prolongado do tratamento. É também 

o estágio no qual as crianças já apresentam maior estabilidade clínica, menor 

necessidade de internação hospitalar e já passaram pelas demais fases do 

tratamento. Na LLA essa fase inicia na semana 22 de tratamento no grupo baixo 

risco e na 34 no grupo alto risco, e deve ser concluída na semana 106 nos dois 

protocolos. Na LMA a manutenção inicia após 8 semanas de tratamento perdurando 

até completar 2 anos (104 semanas), portanto a manutenção da LMA dura em torno 

de 96 semanas9,10.   

 Nas últimas quatro décadas, foram observadas melhorias contínuas nos 

resultados do tratamento dessa neoplasia na população pediátrica. Estes avanços 

têm sido atribuídos a uma utilização mais eficaz dos agentes anti-leucêmicos, à 

intensificação do tratamento quando necessário, à identificação de fatores 

prognósticos para a estratificação de risco e às melhorias nos cuidados de 

suporte11,12.  

Com a melhora no prognóstico, surge a necessidade de considerar a 

morbidade que esses protocolos, responsáveis pelo aumento da sobrevida, geram 

nas crianças em tratamento. No entanto, o impacto a longo prazo dos protocolos 

atuais de quimioterapia não estão bem documentados em consequência ao curto 

tempo de seguimento dos estudos realizados13. Alguns estudos relatam que dentre 

as complicações identificadas estão: segunda neoplasia, complicações nos sistemas 

músculo-esquelético, pulmonar, urinário, gastrointestinal, cardíaco, dentário, ocular e 

nervoso14-19.    

A quimioterapia promove em uma toxidade sistêmica que resulta na 

diminuição da capacidade física em função de seus efeitos colaterais, como 

náuseas, vômitos, deficiência nutricional e exaustão geral20. Em contrapartida, 

ocorre a redução no gasto energético voluntário, o que se manifesta clinicamente 

como fadiga, apatia e depressão21. Segundo Courneya22, esses sinais e sintomas 

dão início a um ciclo norteado pela perda de massa muscular e diminuição nos 

níveis de atividade física que resultam em um estado de fraqueza generalizada.  

Dessa forma, com a redução ou a ausência da atividade física, ocorrem 

mudanças nas propriedades dos músculos, resultando em catabolismo e, 
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consequentemente, hipotrofia muscular e redução da densidade óssea, os quais 

levam a uma diminuição da força da musculatura esquelética e da performance. 

Esses efeitos em adição ao quadro de osteopenia devido à própria patologia ou ao 

tratamento quimioterápico podem resultar em fraturas, dor, deformidades e limitação 

funcional23.  

A inatividade resulta em declínio na função pulmonar, que pode incluir uma 

resposta ventilatória alterada, diminuição do fluxo aéreo e da função muscular 

respiratória, deficiência na relação ventilação / perfusão, shunts e déficits de 

difusão24. Somados a essas alterações, ressalta-se a toxicidade pulmonar que 

numerosos agentes quimioterápicos podem produzir13,17,19. Dentre os agentes 

quimioterápicos considerados como tóxicos ao sistema pulmonar25-29, o protocolo de 

LLA utiliza ciclofosfamida e metotrexate e o de LMA, citosina-arabinosídeo e 

daunorrubicina8,10. Em meio às complicações relatadas encontram-se as doenças 

respiratórias e a fibrose pulmonar16.  

O comportamento mecânico pulmonar baseia-se nas suas propriedades 

elásticas e em seu volume, portanto a mensuração dos volumes e capacidades 

pulmonares oferece informação para caracterizar o estado fisiopatológico decorrente 

de anormalidades dos processos pulmonar-ventilatórios30.  

Nas últimas décadas, as técnicas para mensuração da função pulmonar 

tomaram impulso na pediatria, tornando-se extremamente úteis para a determinação 

do envolvimento pulmonar em determinadas patologias, monitorização da resposta 

terapêutica, confirmação de diagnósticos, avaliação pulmonar antes de grandes 

cirurgias e estudos populacionais31. A espirometria é um teste inestimável para 

caracterizar a saúde respiratória32.  

Na prática clínica, a espirometria é o teste mais utilizado para avaliar a função 

pulmonar, o qual mede volumes, capacidades e fluxos pulmonares a partir de 

manobras padronizadas e os compara com valores de referência para altura, gênero 

e idade. A mensuração de alguns dos volumes pulmonares estáticos pode auxiliar 

na diferenciação e caracterização dos principais distúrbios ventilatórios31.   

A avaliação da força dos músculos respiratórios é comumente realizada 

através da mensuração das pressões respiratórias estáticas máximas, através da 

boca (pressão inspiratória e expiratória máxima). Esse teste caracteriza-se por ser 

um procedimento rápido, simples, não invasivo e facilmente verificado à beira do 
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leito, tendo por isso importante utilidade em ambientes hospitalares, clínicas e 

laboratórios33,34. O mesmo pode ser utilizado para avaliar a musculatura respiratória 

de pessoas saudáveis ou portadoras de diversas patologias, com papel diagnóstico 

e prognóstico em doenças pulmonares ou neuromusculares, podendo diagnosticar 

precocemente o início da fraqueza muscular respiratória, uma vez que este sinal é 

de difícil percepção35,36. 

A mobilidade torácica pode ser avaliada de forma simples e acessível através 

da cirtometria torácica. Essa avaliação consiste na medida das circunferências do 

tórax e abdômen durante os movimentos respiratórios37.  

Diante do exposto e das alterações que podem ser observadas no sistema 

respiratório das crianças em tratamento para leucemia, o propósito deste estudo foi 

avaliar a função pulmonar de crianças que se encontram na fase de manutenção do 

tratamento quimioterápico para leucemia aguda.  

 

1.1 Objetivos do estudo 

1.1.1 Objetivo Geral 

 Avaliar a função pulmonar de crianças entre 5 e 10 anos de idade com 

leucemia aguda durante a fase de manutenção do tratamento quimioterápico.  

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 Avaliar os volumes, fluxos e capacidades pulmonares (volume expiratório 

forçado no primeiro segundo, capacidade vital forçada, volume expiratório forçado no 

primeiro segundo/capacidade vital forçada, fluxo expiratório forçado 25-75%, pico de 

fluxo expiratório) de crianças com leucemia aguda e de escolares saudáveis. 

  Comparar os valores espirométricos das crianças com leucemia aguda com 

os valores de referência propostos por Polgar e Promadhat38, Eigen et al.52 e 

Mallozi39. 

 Avaliar as pressões respiratórias estáticas máximas de crianças com leucemia 

aguda e escolares saudáveis. 

 Comparar a força muscular respiratória das crianças com leucemia aguda 

com os valores de referência propostos por Wilson et al.40 e Borja41. 
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 Analisar comparativamente, entre crianças com leucemia aguda e crianças 

saudáveis, os valores obtidos para os volumes, capacidades e fluxos pulmonares e 

pressões respiratórias máximas.  

 Avaliar e comparar a mobilidade torácica de crianças com leucemia aguda e 

escolares saudáveis. 

 

1.2 Hipóteses do estudo 
 
1.2.1 H0 

Não existe diferença na função pulmonar entre crianças na fase de 

manutenção do tratamento quimioterápico para leucemia aguda, crianças saudáveis 

e valores de referência da literatura. 

 

1.2.2 Ha 

Existe diferença na função pulmonar entre crianças na fase de manutenção 

do tratamento quimioterápico para leucemia aguda, crianças saudáveis e valores de 

referência da literatura.  
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 
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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 nº 273/2008 (Apêndice 01). O projeto também foi apreciado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Liga Norteriograndense Contra o Câncer e 

obteve pareceres consubstanciados favoráveis (Nº 185/185/2010 e Nº 

086/086/2011) à realização do estudo no município do Natal e no Centro de 

Oncolologia e Hematologia de Mossoró, de acordo com a resolução 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde (Apêndices 2 e 3). 

Todas as crianças participantes da pesquisa e seus responsáveis receberam 

explicações sobre os objetivos, importância e procedimentos necessários para a 

realização do estudo. Os dados foram coletados após a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelos pais (ANEXO 01) e concordância 

das crianças. 

 

2.2 Caracterização da pesquisa 

Trata-se de um estudo observacional, do tipo analítico transversal42. 

 

2.3 População 

A população do presente estudo foi composta por crianças na faixa etária 

entre 05 e 12 anos incompletos com diagnóstico de leucemia aguda que estavam na 

fase de manutenção da quimioterapia no ambulatório de Onco-Hematologia do 

Hospital Infantil Varela Santiago (HIVS), da Liga Norte Riograndense Contra o 

Câncer (Liga) e do Centro de Oncologia e Hematologia de Mossoró (COHM). Esses 

são os hospitais de referência no tratamento de câncer infantil do estado do Rio 

Grande do Norte.  

A população foi composta também por crianças escolares saudáveis, 

matriculadas em escolas da rede estadual e municipal da cidade do Natal-RN. 

 

2.4 Amostra 

A amostra foi composta por todas as crianças que se encontravam na fase de 

manutenção da leucemia aguda no período entre janeiro e setembro de 2011, que 

atendiam aos critérios de inclusão e que concordassem em participar do estudo. 
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Para cada paciente foi avaliado um escolar saudável. 

 

2.5 Critérios de inclusão 

Foram consideradas elegíveis para participar do presente estudo crianças, de 

ambos os sexos, com faixa etária entre 05 e 12 anos incompletos na fase de 

manutenção da quimioterapia para leucemia aguda e crianças saudáveis 

matriculadas no ensino infantil e fundamental, em escolas públicas da rede estadual 

e municipal de ensino, do município do Natal.  

Além disso, as crianças não poderiam: possuir diagnóstico de doença 

pulmonar crônica, cardiovascular ou doença neuromuscular43; apresentar escore 

igual ou superior a 7 no questionário padronizado da American Thoracic Society e 

Division of Lung Diseases ATS-DLD-78-C (Anexo 02)44; apresentar hemoptise de 

causa desconhecida, pneumotórax, instabilidade cardiocirculatória, crise 

hipertensiva, angina ou infarto agudo do miocárdio recentes31; ter história de 

tromboembolismo pulmonar, aneurismas cerebral, torácico ou abdominal31; ter 

história de traumatismo recente de vias aéreas superiores, tórax ou abdome34; ter 

apresentado febre (nas últimas três semanas)34,35, gripe e/ou resfriado na semana 

anterior ao procedimento34,45 ou estar apresentando náuseas ou vômitos31; ter 

história de tabagismo34,35,45; possuir evidente deformidade torácica34,45 ou ter 

realizado cirurgia torácica ou abdominal recentes31; apresentar problema agudo do 

ouvido médio34; ter hérnia abdominal34; possuir glaucoma, deslocamento de retina34 

ou ter realizado cirurgia ocular recente31; apresentar comprometimento neurológico, 

diminuição do nível sensório e/ou incompreensão das orientações necessárias para 

a realização dos procedimentos31,34,43; fazer uso de medicações como 

glicocorticóides inalatórios ou sistêmicos, mineralocorticóides, estimulantes do 

sistema nervoso central, barbitúricos ou relaxantes musculares43.  

O limite superior de idade foi estipulado conforme o artigo 2º do Estatuto da 

Criança e do Adolescente46, o qual considera criança a pessoa com até 12 anos 

incompletos.  

 
2.6 Critérios de exclusão 

Foram excluídos da amostra os participantes que se mostrassem incapazes 

de realizar ou compreender algum dos procedimentos necessários; desistissem de 

participar da pesquisa durante a avaliação; apresentassem alguma doença aguda do 
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trato respiratório durante a coleta; estivessem internadas no hospital para 

tratamento; ou faltassem a aula ou à consulta no ambulatório durante o período da 

avaliação.  

 

2.7 Seleção dos sujeitos 

 

2.7.1 Seleção dos hospitais participantes 

Inicialmente ocorreu contato com os médicos do ambulatório de onco-

hematologia do HIVS e com a direção deste hospital solicitando sua anuência. Os 

mesmos concordaram com a realização da pesquisa e emitiram a carta de anuência 

autorizando sua realização (Apêndice 04). 

Em seguida houve contato com os responsáveis pelos setores de oncologia 

pediátrica da LIGA e do COHM e após seus consentimentos, o projeto foi submetido 

ao Comitê de Ética em Pesquisa da LIGA para apreciação e obtenção de seu 

parecer. 

 

2.7.2 Seleção das escolas participantes 

  Foi solicitada à Secretaria Estadual e Municipal de Educação a lista de todas 

as escolas e creches estaduais e municipais na cidade de Natal/RN. Em seguida 

houve um sorteio para seleção das escolas participantes. Após apresentação do 

projeto e esclarecimento a cerca dos seus objetivos, foi solicitada a anuência da 

direção da Escola Estadual Hegésipo Reis e do Centro Municipal de Educação 

Infantil Professora Maria Ilka Soares da Silva. 

 

2.7.3 Contato inicial e seleção dos participantes 

  Os participantes foram divididos em dois grupos: grupo “A”, formado pelos 

pacientes, e grupo “B”, formado pelos escolares. A divisão foi realizada de maneira 

que cada paciente fosse pareado com um escolar em relação ao gênero, idade e 

altura. 

No momento da consulta no ambulatório de onco-hematologia e através de 

um contato prévio com os alunos pareados, foi entregue um envelope destinado aos 

seus pais/responsáveis contendo: 1) uma carta de apresentação do estudo (Anexo 

03); 2) termo de Consentimentos Livre e Esclarecido (para os pais/responsável), 
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contendo as explicações sobre os objetivos, a importância e os procedimentos do 

trabalho; 3) um questionário respiratório validado para doenças respiratórias (ATS-

DLD-78-C) a respeito da saúde geral da criança participante44. Também foram 

fornecidas 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 tomar café ou 

chá no dia da avaliação35,45.  

Em data previamente marcada ocorreu o segundo contato com as crianças, 

no qual estas deveriam entregar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

assinado por seu responsável, bem como o questionário de saúde geral respondido. 

Se houvesse dúvida sobre alguma resposta do questionário era realizado contato 

por telefone com o responsável para esclarecimento das mesmas. O escore global 

do questionário da ATS-DLD-78C pode variar de zero a 22 pontos, sendo que uma 

pontuação igual ou superior a sete pontos sugere asma44. 

Após a análise desta documentação, as crianças aptas a participarem do 

estudo foram questionadas sobre a sua vontade em participar. Deve-se ressaltar que 

mesmo que o responsável assinasse o termo de consentimento, caso a criança se 

recusasse a participar era respeitada a vontade desta. Foi entregue uma cartilha aos 

participantes (Anexo 04) contendo explicações a cerca dos procedimentos que foram 

realizados.  

O fluxograma a seguir resume o procedimento de seleção dos sujeitos (Figura 

01). 
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2.8 Instrumentos de medida e procedimentos 

Inicialmente foi realizado um estudo piloto utilizando uma porcentagem da 

amostra total (5 escolares saudáveis) para que fossem avaliadas a viabilidade e a 

metodologia propostas para o estudo. Os dados foram coletados pelo mesmo 

pesquisador. O tempo total da avaliação foi aproximadamente 50 minutos. 

Foi utilizada uma ficha de avaliação (Anexo 05) padronizado para coletar 

dados pessoais, antropométricos e informações obtidas da avaliação respiratória, 

incluindo dados da espirometria, pressões inspiratória e expiratória máximas, 

mobilidade da caixa torácica, frequência respiratória, frequência cardíaca, saturação 

periférica de oxigênio e pressão arterial.  

 

2.8.1 Medidas antropométricas 

A avaliação do peso corporal foi realizada utilizando uma balança digital 

(Personal Scale - QIE 2003B, China), com capacidade para 150 quilogramas (Kg) e 

precisão de 100 gramas (g). O participante foi solicitado a se posicionar (descalço) 

Figura 01: Procedimentos para seleção dos sujeitos 
Fonte: Acervo do autor 
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adequadamente em cima da balança por um tempo necessário para que o 

instrumento fornecesse o valor referente ao seu peso.  

Para mensurar a altura uma fita métrica inelástica de 150 centímetros (cm) foi 

fixada na parede a 50 cm do chão e a criança foi solicitada a permanecer ereta, de 

costas, com os calcanhares, as nádegas, os ombros e a cabeça (em posição neutra) 

encostados à parede. As crianças foram solicitadas a retirar qualquer adereço que 

estivessem usando na cabeça, como boné ou enfeites de cabelo. A medida foi 

realizada do chão ao topo da cabeça.  

A fórmula peso/altura2 foi utilizada para calcular o índice de massa corpórea 

(IMC).  Além disso, o nome, a data de nascimento, o sexo, peso e altura foram 

plotados no software (Anexo 06 e 07) WHO Anthro Plus (Organização mundial de 

saúde - WHO, 2007) para avaliar o estado nutricional de cada participante da 

seguinte forma47: percentil inferior a 3 (baixo peso); percentil a partir de 3 e inferior a 

85 (eutrófico); percentil a partir de 85 e inferior a 97 (sobrepeso); igual ou acima do 

percentil 97 (obesidade). 

  

2.8.2 Mobilidade da caixa torácica 

A mensuração do perímetro torácico foi realizada com uma fita métrica com 

150cm, de material não distensível. Com a criança em posição ortostática, ereta, 

com os braços soltos lateralmente ao longo do corpo, foi realizada a mensuração em 

dois níveis. Inicialmente na região axilar, com a fita métrica no nível do terceiro par 

de arcos costais, sob os cavos axilares; e posteriormente na região xifoideana, com 

a fita métrica posicionada sobre o apêndice xifóide, no nível da sétima cartilagem 

costal48.  

O examinador se posicionou à frente da criança e após adaptar a fita métrica 

em torno do tórax, realizava duas manobras com incentivo verbal. Inicialmente 

solicitando à criança uma inspiração máxima e em seguida uma expiração máxima, 

mensurando o perímetro torácico. Com a diferença entre esses valores alcançados, 

foram obtidos o coeficiente respiratório axilar (CRA) e o coeficiente respiratório 

xifoideano (CRX)49. Para minimizar possíveis interferências de heterogeneidade, os 

dados foram mensurados por um mesmo examinador.  
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2.8.3 Espirometria 

 

2.8.3.1 Espirômetro e acessórios utilizados 

A espirometria foi realizada utilizando um espirômetro portátil digital 

(Microloop Viasys, modelo MK8 da Cardinal Health U.K. 232 LTD). O equipamento 

possui faixa de medição de 0,10 a 8 litros para medidas de volume e 0,2 a 15l/s para 

medidas de fluxo e acurácia de +/- 3%, como recomendado pela American Thoracic 

Society e European Respiratory Society32. 

A acurácia do equipamento foi checada diariamente através da calibração 

manual utilizando uma seringa de 3 litros (36-SM2125). Acoplado ao aparelho foi 

utilizado um bocal descartável e um filtro bactericida (MicroGard 36-MGF1100), 

sendo esses trocados entre cada participante (Figura 02). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o intuito de evitar escape de ar, todas as medições foram realizadas com 

a criança utilizando um clipe nasal e esta foi orientada a prender o bocal com os 

dentes e a fazer um ajuste adequado dos lábios ao redor do mesmo.  

Durante a realização de cada manobra, o espirômetro forneceu a criança 

feedback visual colorido. Esse foi composto por um lobo e uma casa, e as crianças 

foram estimuladas a “dar um sopro grande para derrubar a casa dos porquinhos” 

(Figura 03). Durante as manobras os participantes receberam também feedback 

auditivo.  

 

Figura 02: Filtro bactericida e bocal descartável para espirometria 
Fonte: Acervo do autor 
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2.8.3.2 Avaliação dos volumes e capacidades pulmonares     

 As medições da espirometria foram realizadas de acordo com American 

Thoracic Society e European Respiratory Society32,50.   

Durante a realização do teste os participantes permaneceram sentados, 

utilizaram o clipe nasal e estavam com a cabeça posicionada em posição neutra. 

Para realizar a prova, o voluntário foi solicitado a inspirar profundamente até o 

máximo possível, realizar uma pausa mínima (1-2 segundos) e depois soprar com o 

máximo esforço e continuar com exalação máxima até o final do teste32.   

As manobras foram realizadas respeitando o seguinte protocolo: 1) inspiração 

máxima antes do início do teste; 2) pausa mínima (1-2 segundos); 3) expiração com 

máximo esforço; 4) esforço máximo; 5) ausência de artefatos, tais como tosse no 

primeiro segundo, vazamento, obstrução do bocal, manobra de valsalva, fechamento 

da glote, hesitação durante a manobra, nova inspiração durante a manobra.  

As crianças com idade entre 7 e 12 anos deveriam realizar uma curva volume-

tempo que não mostrasse mudança no volume maior/igual a 0,025l durante o último 

segundo (platô); uma duração satisfatória do teste (em geral 3 segundos em 

crianças até 10 anos e 6 segundos em maiores de 10 anos); e para assegurar que o 

volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1) foi realizado em uma curva 

com máximo esforço, o volume retro-extrapolado deveria ser de 5% da capacidade 

vital forçada (CVF) ou 0,150l, o que fosse maior. Foram realizadas no mínimo 3 e no 

máximo 8 manobras para obtenção de 3 aceitáveis (utilizando os critérios acima 

Figura 03: Feedback visual fornecido pelo espirômetro 
Fonte: The Spirometers of Choice - CareFusion 
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citados) e com diferença máxima de 0,150L (para valores de CVF acima de 1 litro) 

ou de 0,1l (para valores de CVF menores que 1 litro) entre as duas maiores, sendo 

escolhida as maiores medidas das duas provas32. 

As crianças com 5 e 6 anos de idade deveriam realizar: curvas fluxo-volume 

que mostrassem aumento rápido até o pico de fluxo; volume retro-extrapolado menor 

ou igual a 80ml ou menor que 12,5% da capacidade vital forçada (CVF); no mínimo 3 

manobras, mas sem restrição quanto ao número máximo; pelo menos 2 aceitáveis, 

em que as duas maiores VEF1 e CVF não poderiam diferir mais de 0,1L ou de 

10%50.  

Foi dado 1 minuto de descanso entre cada manobra e esta avaliação contou 

com incentivo visual e auditivo. Após cada manobra foram analisadas as curvas 

fluxo-volume e volume-tempo, realizadas em cada esforço máximo.  

Dentre as curvas aceitáveis e reprodutíveis, foram selecionados os valores do 

VEF1, da CVF, e do pico de fluxo expiratório (PFE), que poderiam ser retirados de 

curvas diferentes32 e o valor do fluxo expiratório forçado entre os 25% e 75% da CVF 

(FEF25-75%), selecionado da curva com maior soma entre CVF e VEF1
51

.  

Os valores obtidos foram analisados segundo os valores de referência das 

equações para a população brasileira propostos por Mallozi39 e pelos de Eigen et 

al.52 e Polgar e Promadhat38.   

 

2.8.4 Pressões respiratórias máximas 

 

2.8.4.1 Manovacuômetro e acessórios utilizados       

Para aferir as pressões respiratórias máximas (PRM) utilizou-se o 

manovacuômetro digital MVD300 (Globalmed®, Porto Alegre – RS, Brasil), calibrado 

de -300 a +300 cmH2O, com precisão de 1 cmH2O. O equipamento possui um tubo 

de silicone transparente de 50cm de comprimento e 3 milímetros (mm) de diâmetro 

interno. Neste, foi conectado um filtro biológico (Vida Tecnologia Biomédica, São 

Paulo - SP, Brasil), o qual possui uma membrana hidrofóbica bacteriana (Figura 04), 

sendo este de uso individual (descartável) e comercializado com o nome isolador de 

pressão.  
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Acoplado a este, foi utilizado uma peça plástica, denominada como rescal 

pelo fabricante, a qual possui um orifício que conecta o sistema com o ar ambiente. 

Por último, acoplou-se um bocal achatado de plástico rígido (Globalmed®, Porto 

Alegre – RS, Brasil) com orifício de 2mm de diâmetro (Figura 05) na parte superior 

para dissipar pressões adicionais causadas pela contração dos músculos faciais53. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o intuito de evitar escape de ar, todas as medições foram realizadas com 

a criança utilizando um clipe nasal e esta foi orientada a prender o bocal com os 

dentes e a fazer um ajuste adequado dos lábios ao redor do mesmo.  

A avaliação foi realizada com o manovacuômetro conectado a um notebook 

Compaq (sistema operacional Windons®7 Starter, processador Intel® Celeron®, 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 

Figura 04: Tubo de silicone e filtro biológico 
Fonte: Acervo do autor 

Figura 05: Rescal e bocal 
Fonte: Acervo do autor 
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(versão 1.5) do equipamento, a criança recebeu feedback visual (Figura 06). Durante 

a execução das manobras os participantes também receberam feedback auditivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.4.2 Avaliação da força dos músculos respiratórios     

A avaliação da força dos músculos respiratórios foi realizada após 10 minutos 

da avaliação espirométrica. As medições das pressões inspiratória e expiratória 

máximas foram realizadas de acordo com o método proposto por Souza34. 

Inicialmente a criança sorteou qual a pressão respiratória máxima (inspiratória ou 

expiratória) iria ser avaliada primeiro. Para medição da pressão inspiratória máxima 

(PImáx), o participante foi orientado a respirar normalmente (ao nível do volume 

corrente) durante três ciclos respiratórios e após o comando do avaliador realizar 

uma expiração máxima (até aproximadamente o volume residual – VR). A criança 

indicou o final da expiração por um gesto previamente combinado. Nesse momento, 

o avaliador ocluiu o orifício que conecta o sistema com o ar ambiente e solicitou que 

fosse feita uma inspiração máxima (até aproximadamente a capacidade pulmonar 

total – CPT).  

Para avaliar a pressão expiratória máxima (PEmáx), as orientações foram 

semelhantes, diferindo no fato de que o indivíduo faria primeiro uma inspiração 

máxima e depois uma expiração máxima após a oclusão do orifício. Durante esta 

Figura 06: Manovacuômetro conectado ao notebook e 

software de aquisição de dados 

Fonte: Acervo do autor 
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medição, foi realizada, pelo avaliador, uma sustentação manual nas bochechas do 

participante para assegurar uma menor perda de pressão respiratória avaliada 

devido à complacência da cavidade oral33. 

  As manobras foram demonstradas e explicadas verbalmente. Por ser um teste 

esforço dependente, o avaliador forneceu encorajamento verbal durante as 

mensurações.          

 Foram realizadas no máximo 9 manobras para cada uma das pressões 

respiratórias máximas como sugerido por Domènech-Clar et al.54. Destas, pelo 

menos três manobras aceitáveis foram realizadas (sem vazamento e com duração 

de pelo menos 2 segundos) e entre as aceitáveis seria necessário ter pelo menos 

duas manobras reprodutíveis (com valores que não diferissem entre si por mais de 

10% do valor mais elevado), das quais se utilizou a maior destas. No entanto, a 

última medida não podia ser a maior, realizando-se outra mensuração caso isso 

ocorresse.  

Foi dado um minuto de descanso entre a realização de cada manobra e 5 

minutos entre a medição das pressões inspiratória e expiratória máximas. Durante 

todo o teste a criança ficou sentada confortavelmente, formando um ângulo de 90º 

de quadril e com as costas apoiadas na cadeira.  

 

2.8.4.3 Análise dos gráficos das pressões respiratórias máximas  

Diversos autores sugerem que para avaliar a força dos músculos respiratórios 

seja utilizada a pressão sustentada. De acordo com alguns autores55-57 a pressão 

sustentada pode ser interpretada como a pressão média máxima (PMedmáx), 

definida como o valor médio da pressão máxima, 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)55,57. 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 com o 

protocolo de Borja41. 
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2.8.5 Verificação dos sinais vitais e saturação periférica de oxigênio (SpO2) 

A frequência respiratória foi verificada através da contagem dos movimentos 

respiratórios da caixa torácica durante um minuto controlado por um cronômetro 

digital (LG, modelo KP260c). Esta foi verificada em dois momentos: logo após o 

preenchimento dos dados de identificação da ficha de avaliação, com o participante 

em repouso, e antes do início da manovacuometria.  

Em seguida, foi verificada a pressão arterial (PA) utilizando o 

esfigmomanômetro digital Visomat® Handy IV, UEBE MEDICAL GmbH, Alemanha 

(Figura 07). Foi padronizado que a verificação desta medida seria realizada no 

antebraço esquerdo, com o mesmo apoiado, pelo pesquisador, na altura do coração 

(seguindo às recomendações descritas no manual do equipamento). A criança foi 

orientada a não fazer força com o braço ou com a mão.  

As verificações da frequência cardíaca (FC) e saturação periférica de oxigênio 

foram realizadas através de um oxímetro de pulso Onyx® II 9550, Nonin Medical, 

Plymouth - MN, Estados Unidos da América (Figura 07). Foi padronizado que o 

sensor do oxímetro fosse acoplado no dedo indicador da mão esquerda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07: Esfigmomanômetro digital e Oxímetro de pulso 

Fonte: Acervo do autor 

 

Antes do início da coleta de dados, foi realizada ausculta pulmonar, utilizando 

o estestocópio Littmann lightweight®, a fim de detectar algum ruído adventício que 

pudesse existir.    

A frequência cardíaca, a pressão arterial e a saturação periférica de oxigênio 

foram verificadas em seis momentos: antes das medições da espirometria; 
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Figura 08: Procedimentos de coleta 

Fonte: Acervo do autor 

imediatamente após a espirometria; dez minutos após o término da avaliação da 

espirometria; imediatamente após o término da avaliação da PImáx ou PEmáx 

(primeira sorteada); após cinco minutos de repouso (antes da segunda avaliação 

sorteada); imediatamente após o término da avaliação da PImáx ou PEmáx 

(segunda sorteada). 

O fluxograma abaixo resume os procedimentos de coleta realizados (Figura 

08). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 Análise dos dados 

A análise estatística foi realizada por meio do software Statistical Package for 

the Social Science (SPSS) versão 17.0 para Windows atribuindo-se o nível de 

significância de 5%. O teste Shapiro-Wilk foi realizado para verificação da 

normalidade dos dados. Após isso, observou-se que todas as variáveis 

apresentaram distribuição normal. A estatística descritiva foi realizada através de 

médias e desvios padrões.  

Para comparação das variáveis entre os grupos A e B foi utilizado o teste 

t’student não pareado. A comparação entre os valores dos coeficientes respiratório 

axilar e xifoideano nos grupos A e B, foi realizada através do teste t’student pareado. 
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 Para comparar os valores espirométricos encontrados no grupo A com os 

valores de Mallozi39, Eigen et al.52 e Polgar e Promadhat38, foi utilizado o teste 

t’student não-pareado, assim como para comparação dos valores de pressão 

inspiratória máxima (PImáx) e pressão expiratória máxima (PEmáx) com os valores de 

referência propostos por Wilson et al.40 e Borja41.  

Considerando que o poder de um estudo é definido como a capacidade que o 

mesmo tem para demonstrar uma diferença estatisticamente significante, (ou 

“efeito”) foi calculado o tamanho do efeito através do cálculo de Cohen’s d58 para as 

comparações entre as variáveis espirométricas, pressões inspiratórias e expiratórias 

máximas e mobilidade torácica entre crianças dos grupos A e B, bem como entre o 

grupo A e os valores de referência. 
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3. RESULTADOS 



24 
 

 
 

Vinte e cinco crianças estavam na fase de manutenção da quimioterapia nas 

três unidades de referência para tratamento de criança com câncer no estado do Rio 

Grande do Norte no período entre janeiro e setembro de 2011.  Dessas, 06 não 

foram elegíveis para participar do estudo, pois 03 apresentavam síndrome de down, 

01 apresentava cardiomegalia e 02 não tiveram o consentimento de seus pais para 

participar. As outras 19 crianças foram alocadas no grupo A. Dentre estas, 02 

crianças não compreenderem o comando necessário para a realização das 

avaliações. Portanto o grupo A foi composto por 17 pacientes. Em relação ao tipo de 

leucemia diagnosticada nas crianças participantes do grupo A, 88,2% apresentavam 

LLA e 11,8% LMA. 

O grupo B foi formado por 17 crianças escolares saudáveis pareadas por 

sexo, idade e altura com os pacientes alocados no grupo A. Portanto, a amostra final 

do estudo foi composta por 34 crianças, sendo 24 meninos e 10 meninas (com 

média de idade de 6,83 ± 1,4 anos e 6,2 ± 1,0 anos, respectivamente). 

O tempo de descanso utilizado entre cada manobra foi suficiente, visto que a 

monitorização dos sinais vitais mostrou, em todos os momentos, valores próximos 

aos basais. 

 A análise das variáveis antropométricas avaliadas nos participantes dos 

grupos A e B atestou a inexistência de diferença estatisticamente significativa entre 

os participantes de ambos os grupos, como apresenta a tabela 1. 

 

Tabela 1 – Caracterização da amostra através de média, desvio padrão e nível de 

significância das variáveis antropométricas, peso, altura e IMC para cada grupo. 

 

 IMC: Índice de massa corpórea. 
 
 
 A tabela 2 permite analisar comparativamente, entre os grupos A e B, as 

medidas obtidas para a mobilidade torácica, as variáveis espirométricas e pressões 

Variáveis Grupo A (n= 17) Grupo B (n= 17) p-valor 

Peso (kg) 24,54 ± 6,10 23,48 ± 5,59 0,601 

Altura (m) 1,23 ± 0,10 1,23 ± 0,08 0,885 
    

IMC (kg/m2) 16,09 ± 2,67 15,46 ± 1,95 0,439 
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respiratórias máximas. 

 

Tabela 2 - Mobilidade torácica, variáveis espirométricas e pressões respiratórias 

máximas obtidas nos grupos A e B, valores de média, desvio padrão, tamanho do 

efeito e nível de significância. 

 

Variáveis 
Grupo A 
(n= 17) 

Grupo B 
(n= 17) 

p-valor 
Tamanho 
do efeito 

 

CRA (cm) 

 

4,08 ± 1,04 

 

5,14 ± 0,84 

 

0,003* 

 

1,16 

CRX (cm) 3,88 ± 0,99 4,85 ± 0,93 0,006* 1,04 

VEF1 (L) 1,16 ± 0,26 1,34 ± 0,29      0,060  

CVF (L) 1,23 ± 0,30 1,45 ± 0,35      0,056  

VEF1/CVF 94,12 ± 5,60 93,24 ± 7,03      0,688  

FEF25-75% (L/s) 1,71 ± 0,53 1,73 ± 0,48      0,928  

PFE (L/s) 2,69 ± 0,74 3,00 ± 0,84      0,254  

PImáx (cmH2O) 44,71 ± 11,80 63,82 ± 17,75 0,000* 1,31 

PEmáx (cmH2O) 62,76 ± 19,03 67,82 ± 15,28      0,399  

 *p<0,05. CRA: coeficiente respiratório axilar; CRX: coeficiente respiratório xifoideano; VEF1: volume 

expiratório forçado no primeiro segundo; CVF: capacidade vital forçada; VEF1/CVF: relação entre o 

volume expiratório forçado no primeiro segundo com a capacidade vital forçada; FEF25-75%: fluxo 

expiratório forçado entre 25 e 75% da CVF; PFE: pico de fluxo expiratório; PImáx: pressão inspiratória 

máxima; PEmáx: pressão expiratória máxima. 

 

 A comparação entre os coeficientes axilar e xifoideano apresentados pelo 

grupo A mostrou que não houve diferença significativa entre as medidas (p= 0,475). 

Resultado semelhante foi encontrado no grupo B (p= 0,938). 

Os valores espirométricos observados nas crianças com idade a partir dos 

seis anos que compuseram o grupo A foram comparados com os valores de 

referência, para a população brasileira, propostos por Mallozi39, como apresenta a 

tabela 3. 
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Tabela 3 – Análise comparativa entre os valores espirométricos para as crianças a 

partir de 6 anos do grupo A  e os valores de referência propostos por Mallozi39.  

Variáveis Grupo A (n= 14) Mallozi39 (1995) p-valor 

VEF1 (L) 1,23 ± 0,22 1,47 ± 0,47 0,102 

CVF (L) 1,31 ± 0,26 1,60 ± 0,49 0,060 

FEF25-75% (L/s) 1,83 ± 0,47 1,98 ± 0,45 0,396 

VEF1: volume expiratório forçado no primeiro segundo; CVF: capacidade vital forçada; FEF25-75%: fluxo 

expiratório forçado entre 25 e 75% da CVF. 

 

Os valores espirométricos das crianças com idade entre cinco e seis anos que 

compuseram o grupo A foram comparados com os valores de referência propostos 

por Eigen et al.52 (tabela 4). 

 

Tabela 4– Análise comparativa entre os valores espirométricos das crianças de 5 e 6 

anos do grupo A e os valores de referência propostos por Eigen et al.52. 

Variáveis Grupo A (n= 9) 
Eigen et al., 

(2001) 
p-valor 

Tamanho do 
efeito 

VEF1 (L) 1,00 ± 0,22 1,29 ± 0,20  0,011* 1,48 

CVF (L) 1,06 ± 0,27 1,51 ± 0,26 0,003* 1,77 

VEF1/CVF 94,44 ± 5,79 90,00 ± 1,58 0,041* 1,10 

FEF25/75% 1,52 ± 0,44 1,62 ± 0,17 0,540 0,32 

  

Como a análise comparativa dos valores das crianças entre 5 e 6 anos do 

grupo A com os valores de referência propostos Eigen et al.52, para VEF1 e CVF 

apresentaram diferença significativa, foi realizada análise dessas variáveis com 80% 

dos valores de referência propostos, visto que valores acima desse percentual 

afirmam que as crianças não apresentam distúrbio respiratório. Nessa análise 

verificamos que não houve diferença significativa entre os valores analisados (p= 

0,744 e p= 0,241, respectivamente).  

 

A tabela 5 apresenta a análise comparativa entre os valores espirométricos 

encontrados no grupo A com os valores de referência propostos por Polgar e 

Promadhat38. 
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Tabela 5 – Análise comparativa entre os valores espirométricos do grupo A e os 

valores de referência propostos por Polgar e Promadhat38. 

Variáveis Grupo A (n= 17) 

Polgar e 

Promadhat38 

(1971) 

p-valor 

VEF1 (L) 1,16 ± 0,26 1,53 ± 0,35  0,010* 

CVF (L) 1,23 ± 0,30 1,69 ± 0,39           0,000* 

*p<0,05. VEF1: volume expiratório forçado no primeiro segundo; CVF: capacidade vital forçada; PFE: 

pico de fluxo expiratório. 

 

A análise comparativa dos valores do grupo A com os valores propostos por 

Polgar e Promadhat38 para VEF1 e CVF apresentaram diferença significativa. Foi 

realizada análise adicional dessas variáveis com 80% dos valores de referência 

propostos. Nessa análise verificamos que não houve diferença significativa entre os 

valores analisados (p= 0,311 e p= 0,096, respectivamente).  

Os valores encontrados para as pressões respiratórias máximas das crianças, 

com idade a partir de 7 anos, do grupo A, foram comparados com os valores 

encontrados através das equações preditivas propostas por Wilson et al.40 e Borja41, 

como apresenta a tabela 6.  

 

Tabela 6 – Análise comparativa entre as pressões respiratórias máximas para as 

crianças a partir de 7 anos do grupo A e os valores encontrados através das 

equações preditivas de Wilson et al.40 e Borja41. 

*p<0.05. PImáx: pressão inspiratória máxima; PEmáx: pressão expiratória máxima. 

 

Autores 
PImáx 

(cmH2O) 

Tamanho 

do efeito 

PEmáx 

(cmH2O) 

Tamanho 

do efeito 

Grupo A (n= 8) 44,62 ± 14,38  61,25 ± 19,50  

Wilson et al40 

(1984) 
64,38 ± 6,23* 3,08 75,12 ± 8,41* 1,56 

Borja41 (2011) 77,13 ± 7,10* 4,31 90,50 ± 8,05* 3,30 
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Em adição foram comparados os valores encontrados nesse mesmo grupo 

com os limites inferiores de normalidade propostos por Borja41. Não foi observada 

diferença significativa entre os valores de PImáx e PEmáx apresentados pelo grupo A e 

os valores propostos (p= 0,962 e p= 0,583, respectivamente).  

A tabela 7 apresenta a classificação do tamanho relativo do poder do estudo 

através do cálculo de Cohen’s d58.  

 

Tabela 7 – Classificação do tamanho relativo do poder do estudo através do cálculo 

de Cohen’s d58. 

Tamanho relativo do Cohen’s d 

Efeito Insignificante (>= -0.15 e <.15) 

Efeito pequeno (>=.15 e <.40) 

Efeito médio (>=.40 e <.75) 

Efeito grande (>=.75 e <1.10) 

Efeito muito grande (>=1.10 e <1.45) 

Efeito enorme >1.45 
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4. DISCUSSÃO 
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 A avaliação da função pulmonar das crianças com leucemia aguda aponta 

que as hipóteses sugeridas no presente estudo foram parcialmente confirmadas. No 

que diz respeito às variáveis espirométricas e à pressão expiratória máxima, a 

população estudada encontrava-se dentro dos valores esperados como referência. 

Em contrapartida, observou-se diminuição da pressão inspiratória máxima e da 

mobilidade torácica. 

 Os achados do presente estudo que apontam uma maior incidência da 

leucemia do tipo linfóide aguda na população estudada estão suportados pelo 

recente estudo de Reis et al.3. Esses autores ao descreverem a incidência da 

leucemia em todas as regiões brasileiras, com base nos 16 registros de câncer de 

base populacional, e avaliarem as informações de 1861 crianças com leucemia 

identificaram que a LLA correspondeu entre 61 e 87,5% do total de casos. 

 No atual estudo, a maioria das crianças do grupo A tiveram a confirmação do 

diagnóstico e o início do tratamento clínico antes dos cinco anos de idade. Estudos 

prévios apontaram que na maioria dos países, crianças menores de cinco são as 

mais frequentemente acometidas pela leucemia2,59. Ainda encontra-se suportada 

pela literatura o maior número de casos observados no gênero masculino2. 

 A análise comparativa da mobilidade torácica, observada nos dois grupos 

avaliados, demonstrou que as crianças com leucemia aguda apresentaram menor 

mobilidade que as crianças saudáveis. Resultados semelhantes foram observados 

por Oliveira et al.60 ao avaliarem a mobilidade torácica de crianças e adolescentes, 

com idade entre 5 e 14 anos, com leucemia aguda na fase de manutenção do 

tratamento quimioterápico.  

 Ersöz et al.61 ao avaliarem crianças com paralisia cerebral e idade média de 

seis anos, encontraram resultados semelhantes. Estes autores sugeriram que esse 

decréscimo pode ser devido à limitação da atividade física das crianças avaliadas e 

sugeriram que o incremento na demanda respiratória, resultante da atividade física 

intensiva, tem papel importante no desenvolvimento da mobilidade torácica normal. 

Em adição, de acordo com McCool e Tzelepis62, para uma adequada expansão 

torácica é necessário integridade funcional do sistema nervoso, muscular respiratório 

e articulações costovertebrais. 

Ainda, segundo diversos estudos prévios62-65, a incapacidade apropriada dos 

músculos inspiratórios em expandir adequadamente a parede torácica resulta no 
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enrijecimento das articulações costovertebrais e consequente limitação na 

complacência torácica. É importante ressaltar que o presente estudo identificou que 

as crianças com leucemia aguda apresentaram redução significativa na força dos 

músculos inspiratórios. 

A análise da mobilidade torácica a nível axilar e xifóide indicou que, apesar da 

ocorrência de maior mobilidade axilar, esta diferença não foi significativa entre os 

coeficientes respiratórios nestes dois níveis em ambos os grupos avaliados. 

Reggiori66 avaliou a mobilidade torácica de jovens saudáveis e de maneira 

semelhante observou superioridade, sem significância estatística, na mobilidade a 

nível axilar quando comparada à xifóide.  

No entanto, outros autores também avaliaram recentemente a mobilidade 

abdominal além das duas medidas realizadas no presente estudo67. Oliveira et al.67, 

concluíram que crianças com neoplasias encefálicas, em sua maioria, apresentam 

padrão respiratório apical em repouso.  

Caldeira et al.68, ressaltam que a cirtometria torácica é uma medida precisa e 

que possui adequada confiabilidade intra-examinador e inter-examinador. Esse fato 

sugere que essa forma de avaliação pode ser utilizada com o propósito de avaliar a 

mobilidade torácica.  

Os resultados do atual estudo permitiram observar, através das medidas 

obtidas, que as variáveis espirométricas das crianças do grupo A foi semelhante a 

do grupo controle composto por escolares saudáveis. Este mesmo comportamento 

foi observado ao comparar as variáveis avaliadas nas crianças com leucemia com os 

valores de normalidade propostos por Mallozi39 para a população brasileira. 

Diferentemente, os valores de CVF e VEF1 das crianças do grupo A foram 

significativamente inferiores aos propostos, como parâmetros de referência, por 

Polgar e Promadhat38. Esse fato também foi observado ao comparar os valores das 

crianças com idade entre 5 e 6 anos com os valores propostos por Eigen et al52.  

Parte destes achados parecem estar suportados por Drumond et al.69 ao 

concluírem que os valores de normalidade propostos por Polgar e Promadhat38 

superestimam os valores encontrados para CVF e VEF1 de brasileiros saudáveis. 

Análise adicional nos permitiu concluir que apesar dos parâmetros espirométricos 

obtidos terem sido significativamente inferiores aos propostos, eles encontravam-se 
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dentro dos 80% do previsto por estes autores, assim como pelos propostos por 

Eigen et al52, sugerindo ausência de alteração espirométrica na população estudada. 

Em nossa busca não foram encontrados estudos que avaliassem os efeitos 

imediatos da quimioterapia na função pulmonar de crianças com leucemia. 

Atualmente já é possível identificar que a maioria dos estudos tende a chegar numa 

posição consensual a cerca dos efeitos tardios que o tratamento quimioterápico 

pode acarretar à espirometria dos sobreviventes de leucemia.  

Recentemente Efrati et al70 realizaram espirometria em 42 crianças com 

doenças oncológicas hematológicas no momento do diagnóstico e anos após a 

conclusão do tratamento e compararam os dados com crianças saudáveis. Os 

autores observaram que 19% das crianças com câncer apresentaram severa 

limitação ao fluxo aéreo antes do tratamento. Estes também observaram que três 

anos após a conclusão do tratamento clínico metade destas crianças retornou à 

normalidade da função pulmonar e as demais apresentaram piora no padrão. Por 

fim, dentre as 42 crianças avaliadas, 38 apresentavam, em longo prazo, pequeno 

comprometimento do fluxo aéreo. 

Outros autores também apresentaram resultados consistentes a cerca do 

comprometimento tardio das variáveis espirométricas após o diagnóstico de 

leucemia na infância71-75. 

Nyson et al.71 realizaram espirometria em indivíduos que tiveram LLA na 

infância tratados com diferentes protocolos de quimioterapia e radioterapia. Após 

oito anos, 61% da amostra apresentaram função pulmonar normal. A função 

pulmonar reduzida foi relacionada à idade jovem no momento do tratamento e à 

utilização de protocolos mais intensivos.  

Posteriormente, Leung et al.73 avaliaram comparativamente três grupos de 

pacientes (grupo quimioterapia, grupo quimioterapia associado à radioterapia e 

grupo quimioterapia associado à radioterapia e transplante de medula óssea) 10 

anos após o término do tratamento para LMA. Os autores observaram que 20% dos 

pacientes que foram tratados com quimioterapia associada à radioterapia e 

transplante de medula óssea (TMO) apresentavam distúrbio restritivo leve. 

Outros estudos também concluíram que a deterioração da função pulmonar 

de pacientes com câncer hematológico está fortemente relacionada aos protocolos 
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mais agressivos de quimioterapia e à associação de quimioterapia e radioterapia 

e/ou TMO72,74-76.  

As crianças que compuseram o grupo A do presente estudo não realizaram 

radioterapia ou TMO além do protocolo de quimioterapia no tratamento de leucemia 

aguda. Portanto, este aspecto associado à carência de evidências científicas de 

alterações espirométricas imediatas à quimioterapia isolada, parecem justificar os 

achados da espirometria das crianças com leucemia aguda dentro dos parâmetros 

previstos como normais para a faixa etária avaliada. 

Embora Leo et al.74 tenham afirmado que as alterações na espirometria após 

quimioterapia isolada raramente são clinicamente relevantes, recentemente Tantawy 

et al.75 ao realizarem testes de função pulmonar em crianças que sobreviveram à 

leucemias e linfomas, observaram que 25% das crianças tratadas com quimioterapia 

isolada apresentaram disfunção pulmonar. Este percentual foi superior a 70% 

naqueles que necessitaram de radioterapia associada. 

De acordo com McCool e Tzelepis62, uma redução significativa na capacidade 

pulmonar total só poderá ser observada se a musculatura inspiratória estiver 

reduzida em cerca de 50%. Hyatt et al.77 acrescentaram ainda, que o pico de fluxo 

expiratório, dependente do esforço do paciente, pode apresentar-se reduzido na 

presença de fraqueza dos músculos respiratórios. Apesar da evidência de fraqueza 

muscular inspiratória observada nos pacientes avaliados no atual estudo, o PFE 

manteve-se dentro dos parâmetros normais, provavelmente porque as pressões 

expiratórias máximas não sofreram alteração em detrimento do diagnóstico e 

tratamento da leucemia aguda.  

Estudos prévios ao avaliarem populações com desordens neuromusculares 

demonstraram que a perda de força muscular respiratória ocorre antes da redução 

do volume pulmonar ser detectada78,79. 

Os valores propostos como parâmetros de normalidade para avaliar a força 

dos músculos respiratórios, na faixa etária avaliada, permitiram evidenciar que as 

pressões respiratórias máximas das crianças que compuseram o grupo A são 

significativamente inferiores aos valores de referência utilizados40,41.  

Estudos prévios60,80 parecem suportar esse achado. Macedo et al.80 avaliaram 

as PRM de 14 crianças com leucemia aguda e observaram que 80% das crianças 

avaliadas, com idade a partir de sete anos, apresentaram diminuição na força dos 

http://informahealthcare.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Tantawy%2C+Azza+Abdel+Gawad%29


34 
 

 
 

músculos inspiratórios e 70% da força dos músculos expiratórios,  de acordo com os 

valores de normalidade propostos por Wilson et al.40. 

Posteriormente, Oliveira et al.60 avaliaram a PImáx e PEmáx de crianças com 

leucemia aguda comparativamente com as medidas obtidas por seus controles 

saudáveis pareados por sexo, idade e IMC. Estes autores, de forma semelhante, 

evidenciaram uma redução significativa da força muscular inspiratória nas crianças 

com leucemia aguda. 

No entanto, ao avaliarem crianças com neoplasias encefálicas Oliveira et al.67 

observaram, além da fraqueza dos músculos inspiratórios, a redução das pressões 

expiratórias máximas. 

Em relação à idade das crianças avaliadas, não acreditamos que a avaliação 

realizada nas crianças a partir de 5 anos tenha sido o motivo para a PImáx estar 

abaixo dos valores de referência, visto que mesmo nas crianças maiores esse 

resultado também foi encontrado. Essa informação é confirmada quando analisamos 

o número médio de manobras realizadas pelas crianças participantes do grupo A. 

Esse grupo realizou em média 4,5 manobras de PImáx e PEmáx o que está 

semelhante às 5 manobras realizadas, em média, pelas crianças a partir de 7 anos 

do estudo de Borja41. 

O limite inferior de normalidade (LIN) para as PRM tem sido utilizado para 

confirmar se um paciente apresenta fraqueza muscular respiratória81, evitando dessa 

forma, um falso resultado patológico56. Embora este seja um norteador de grande 

relevância clínica, poucos estudos disponibilizaram tal parâmetro35,41,43,55. Se o valor 

obtido para as PRM forem inferiores ao LIN proposto, a probabilidade de existência 

de fraqueza muscular respiratória é de 95%34. 

Os resultados do presente estudo demonstram que apesar da redução 

significativa da PImáx das crianças do grupo A esta variável foi superior ao LIN 

proposto recentemente para a faixa etária avaliada41. Estes achados sugerem que a 

probabilidade dessas crianças terem confirmação diagnóstica de fraqueza muscular 

inspiratória é de no máximo 5%. 

No decorrer deste estudo observamos alguns aspectos que podem ser 

considerados como limitações para o mesmo. Dentre estes, a ampla divergência 

observada nos protocolos de tratamento utilizados nos estudos disponíveis e a 

dificuldade em encontrar estudos que realizassem a avaliação da função pulmonar 



35 
 

 
 

durante a fase aguda do tratamento quimioterápico, limitou a discussão dos nossos 

achados. Ainda, a ausência de informações mais precisas quanto ao nível de 

atividade física e das crianças participantes. 
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5 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Os achados do presente estudo permitiram concluir que as variáveis 

espirométricas de crianças com leucemia aguda na fase de manutenção da 

quimioterapia apresenta-se dentro dos parâmetros de referência. Observamos ainda 

que apesar da pressão expiratória máxima destas crianças não diferir 

significativamente de seus controles saudáveis nem dos valores de referência 

propostos, a pressão inspiratória máxima assim como a mobilidade torácica 

encontravam-se diminuídas nessa população. 

Atualmente a avaliação sistemática da função pulmonar ainda não é uma 

rotina no acompanhamento clínico ambulatorial de pacientes com câncer 

hematológico. Embora a literatura indique uma melhora na sobrevida das crianças 

com leucemia, com o uso de protocolos mais avançados e transplante de medula 

óssea quando necessário, ainda são escassas informações a cerca da avaliação 

respiratória dessas crianças quando submetidas a tais terapias.  Desta forma, 

acredita-se que o pioneirismo do presente estudo auxilie no início de uma 

compreensão mais ampla a cerca dos efeitos deletérios concomitantes que estes 

tratamentos ocasionam à função pulmonar dos pacientes que são vítimas de 

leucemia aguda na infância. 

É importante ressaltar, que a não identificação das repercussões agudas 

consequentes aos tratamentos disponíveis para a leucemia aguda infantil podem 

limitar a atuação, em especial preventiva, dos profissionais que assistem essas 

crianças. Informações adicionais e uma compreensão completa destes efeitos 

poderão advir de estudos futuros, conduzidos com o propósito de comparar as 

repercussões, no sistema respiratório, dos diferentes protocolos utilizados desde o 

diagnóstico e durante todas as diferentes fases de tratamento incluindo o 

seguimento após o término do mesmo.  

Por fim, acreditamos que na possibilidade de intervir prevenindo condições 

clínicas, que comprometam ainda mais a qualidade de vida destas crianças, a 

assistência fisioterapêutica poderá ser ainda mais importante na busca pela cura da 

leucemia aguda. 
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                                                                                                                     7 ANEXOS



 
 

 
 

Anexo 01 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aos Pais ou 

Responsáveis 

 

Ministério da Educação 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO AOS PAIS OU 

RESPONSÁVEIS 

 

TÍTULO DA PESQUISA: Comparação da Função Pulmonar em Crianças com 

Leucemia Aguda e Indivíduos Saudáveis. 

 Este termo de consentimento pode conter palavras ou expressões não 

comumente utilizadas por você. Caso algum termo não esteja claro, por favor, 

informe, de maneira que possamos esclarecer melhor. Nós estamos solicitando a 

sua colaboração e da criança pela qual você é responsável para desenvolvermos 

esta pesquisa.   

OBJETIVO: Estamos convidando a criança a participar, voluntariamente, de um 

estudo que tem como objetivo avaliar como está a respiração da criança. 

 PREVISÃO DE BENEFÍCIOS: Com o fim da pesquisa e posterior análise dos 

resultados, os dados poderão ser utilizados para auxiliar no planejamento do 

tratamento das crianças, buscando melhorar a função dos seus pulmões, prevenindo 

complicações e promovendo melhora no estado geral de saúde. 

PROCEDIMENTOS: As crianças participarão de atividades simples, envolvendo 

medida de peso e altura, e outras atividades que utilizam objetos que você 

possivelmente não conhece, mas que não são difíceis de usar e não vão fazer mal à 

criança. Antes de começarmos o estudo, você poderá conhecer esses objetos e 

como eles serão utilizados. 

RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO: Todos deverão participar da pesquisa por 

livre e espontânea vontade, pois não receberão pagamento para isto. Deverão estar 

de acordo com possíveis publicações dos resultados encontrados. Qualquer criança 

poderá, a qualquer momento, desistir de participar da pesquisa. O participante será 

ressarcido e indenizado caso haja algum gasto ou dano gerado pela pesquisa.  

RISCOS: O risco de a criança apresentar dispnéia (cansaço) e/ou um pouco de 

tontura serão evitados fornecendo tempo de descanso adequado para que a criança 

 



 
 

 
 

se recupere entre um teste e outro. Esse tempo de descanso será determinado 

respeitando as condições de cada um. Será improvável a ocorrência de outros riscos 

porque a pesquisa utilizará alguns materiais descartáveis quando necessário. Além 

disso, as atividades realizadas serão de natureza não invasiva, ou seja, não serão 

realizados procedimentos que envolvam corte, penetração de instrumentos e coletas 

de sangue.  

CONFIDENCIALIDADE DA PESQUISA: Os resultados da pesquisa serão 

divulgados sem a identificação das crianças e serão cumpridas as exigências da 

Resolução nº 986 do Conselho Nacional de Saúde que trata sobre a bioética.  

AUTORIZAÇÃO 

Eu,______________________________________________________declaro estar 

ciente e informado(a) sobre os procedimentos de realização da pesquisa, conforme 

explicados acima,  e permito que a criança pela 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. CEP: 59078-

970. Natal-RN. Telefone: 9124-1772. E-mail: kmorganna@ufrnet.br 

 

Contato do Comitê de Ética em Pesquisa: 

Endereço: Praça do Campus Universitário, Caixa Postal 1666, Bairro Lagoa Nova, 

Natal-RN. Telefone: 3215-3135        e-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br 

____________________             ____ / ____ / ______ 

Local                                         Data 



 
 

 
 

Anexo 02 – Questionário respiratório 

 
NOME DA CRIANÇA: __________________________________Idade: __anos  
Data nasc: ___/___/___    
 
A) A criança costuma tossir algumas vezes                          SIM (   )   NÃO (   ) 
por dia, 4 ou mais dias por semana? 
     B) Costuma tossir desse modo na maioria dos    SIM (   )   NÃO (   ) 
dias, por 3 meses seguidos, ou mais, durante o ano?      
   
2- A criança costuma ter chiado no peito?    SIM (   )   NÃO (   ) 
     Se SIM, tem chieira:    (   ) Somente quando está resfriada     
                  (   ) Ocasionalmente, mesmo sem estar resfriada   
                       (   ) Tem chiado na maioria dos dias e noites    
  
 
3-  A) Alguma vez a criança apresentou chiado que    SIM (   )   NÃO (   ) 
causou falta de ar ou fôlego curto? 
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 durante o nascimento:   

Menor que 2500g (  ) Maior 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) Qual o peso e altura aproximada do seu filho hoje? Peso: ___  Altura: ___ 
 
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: 
Telefone para contato (em caso de duvidas): ___________________________ 
 

Recomendações para o dia da avaliação: 

- Não realizar atividade física extenuante no dia anterior; 

- Ir com roupa confortável; 

- Não ter realizado refeição volumosa pelo menos 3 horas antes da avaliação; 

- Não tomar café ou chá no dia da avaliação. 



 
 

 
 

Anexo 03 – Carta de apresentação do estudo 

 

 
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 função 

pulmonar de crianças com leucemia aguda e saudáveis. Para fazer esse trabalho 

preciso contar com a sua autorização para avaliar seu filho(a). Pois, somente a partir 

da avaliação da função pulmonar de crianças com leucemia aguda e saudáveis 

podemos avaliar se existe diferença entre elas e estudar a melhor forma de atuar de 

forma precoce caso essa diferença exista. Os resultados deste estudo poderão 

ajudar na avaliação e tratamento de outras crianças 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).  

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. 

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) em seguida ele(a) 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 função 

pulmonar) 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) 9103-4449, estarei à 

inteira disposição. 

 

Obrigada pela ajuda, 

   

Thalita Medeiros Fernandes de Macêdo 

Aluna do Mestrado em Fisioterapia – PPGFIS/ UFRN 

 

Karla M. Pereira Pinto de Mendonça 

Profª. Adjunta III do departamento de Fisioterapia/UFRN 

 



 
 

 
 

Anexo 04 – Cartilha de orientação às crianças 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

 Centro de Ciências da Saúde  

 Departamento de Fisioterapia  

Mestrado em Fisioterapia  

 Orientadora: Profª Drª Karla Morganna

 Mestranda: Thalita Medeiros 

 
 

CARTILHA COM ORIENTAÇÕES PARA 

REALIZAR A AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO 

PULMONAR. 

Olá amiginhos! Com 

este livrinho vocês vão 

entender melhor como e 

porquê fazer a avaliação do 

seu pulmão.  



 
 

 
 

 

 Prontinho, agora 

que já terminamos nossos 

testes, que tal pintar um 

pouco? Vire a página e 

divirta-se! 

Você está sendo convidado (a) a participar, por 

sua vontade, de um estudo. Nesse trabalho, você 

realizará atividades com objetos que você talvez não 

conheça, mas que não são difíceis de usar e não vão lhe 

fazer mal. 

 Esse estudo será importante porque vamos ver 

como está a sua respiração e vai ajudar a escolher 

outros tipos de tratamento que você e outras crianças 

poderão utilizar. 

As atividades que você irá fazer são muito 

simples, e pra evitar cansaço ou tontura, vamos deixar 

um tempo para você descansar. As atividades serão as 

seguintes: 

Você será pesado e vamos medir a sua altura. 

Vamos colocar a fita métrica em um local e 

depois em outro local do seu tórax e, 

quando pedirmos, você vai puxar ou soprar 

todo o ar que você puder.  

Agora você vai soprar todo o ar que conseguir e 

depois vai puxar todo o ar por 2-3 

segundos.  

 

 

 

  Em seguida, você vai puxar todo o ar que 

conseguir e na seqüencia vai soprar todo o ar até o 

máximo que conseguir. 

  Além desses, você vai encher todo o peito e 

depois soprar forte para tentar derrubar a casa 

dos 3 porquinhos. 

 

  Durante a avaliação iremos ver como está os 

batimentos do seu coração e a sua pressão arterial.  



 
 

 
 

Anexo 05 – Ficha de avaliação   

 

 
UNIVERSIDADE FERDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 

                                    
 
Pesquisa: Função pulmonar, força muscular respiratória e mobilidade torácica 
de crianças com leucemia aguda 

 
FICHA DE AVALIAÇÃO DA FISIOTERAPIA 

 
 
1. IDENTIFICAÇÃO                                             Data:___________________  
                                                   

Nome:_________________________________________________________ 
Sexo:____Data de nasc.:______________ Idade:_____Tel.:______________   
Escola:________________________________________________________ 
Série/turma:__________________ Turno: _________________ 
Tipo de Leucemia:__________________    Médico responsável:___________ 
 
2. ANAMNESE  
Hábitos de vida: 
 Fuma?  Sim (   )  Não (   ) Tempo _______   Cigarros/dia ___________ 

 Pais:  Sim (   )   Não (   )   

 Atividade física  Sim (   )   Não (   )  Qual:_________________    

Freq.:_____________ 

 Bebe?  Sim (   )   Não (   )  Tempo:________________ 

 
3. AVALIAÇÃO  
Antropométrica: 
Peso: ________  Altura: _________  IMC: __________ Percentil:__________ 
(    ) Baixo peso  (    ) Eutrófico  (    ) Sobrepeso/obeso 
 
Respiratória: 
 Padrão ventilatório:Costal(   )  Diafragmático(   )  Costo-diafragmático(   )  

Paradoxal(   ) 
 Tórax:  Escavatum (    )     Pectus Carinatum(    )      Tonel(  )     Assimétrico(  )    

Simétrico (   ) 
 Dispnéia:     Repouso(   )      Mínimo esforço(  )       Grande esforço(   )     Não 

tem (   ) 



 
 

 
 

 Cansaço:     Repouso(   )      Mínimo esforço(  )       Grande esforço(   )     Não 
tem (   ) 

 
AP: 
 
FR:______ 
 
 

 

Cirtometria torácica 

 Expiração Inspiração 

Linha 
axilar 

  

Apêndice 
Xifóide 

  

 
Espirometria 

Qtd CVF % VEF1 % PFE VEF1/CVF % FEF25/75 % 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

 
 
Sinais Vitais:   
SO2 
1)__________        2)__________ 
 
 
FC 
1)__________        2)__________ 
 
PA 
1)__________        2)__________ 

Coeficiente respiratório axilar: _______ 

Coeficiente respiratório xifoideano:_______ 



 
 

 
 

 
Força muscular respiratória:        

 
 Manovacuometria: 

 
  Avaliador: 

Qtd 
PImáx PEmáx 

Pico Sust. Pico Sust. 
1     

2     
3     

4     
5     

6     

7     
8     

9     

 
 

 
 
 

Sinais Vitais:  FR _____________ 
 
SO2 
1)__________        2)__________ 
3)__________        4)__________ 
 
 
FC 
1)__________        2)__________ 
3)__________        4)__________ 
 
PA 
1)__________        2)__________ 
3)__________        4)__________ 



 
 

 
 

 
Anexo 06 – Software WHO Anthro Plus 



 
 

 
 

Anexo 07 – Percentil dado pelo Software WHO Anthro Plus  
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Apêndice 01: Parecer de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 



 
 

 
 

Apêndice 02: Parecer de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da LIGA Norte 

Riograndense contra o câncer 



 
 

 
 



 
 

 
 

Apêndice 03: Parecer de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da LIGA Norte 

Riograndense contra o câncer para o Centro de Oncologia e Hematologia de 

Mossoró



 
 

 
 

Apêndice 04: Carta de anuência do Hospital Infantil Varela Santiago 

 

  

 
 

 


