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RESUMO 

 

Introdução: A pressão inspiratória nasal (SNIP) vem sendo considerado uma 
manobra complementar à  pressão inspiratória máxima (PImax) por vários estudos 
prévios e em várias populações, no entanto, não há na literatura estudos na 
população obesa. Quanto maior for o grau de gordura abdominal no indivíduo maior 
será o impacto sobre os músculos respiratórios, o que provavelmente pode ser 
detectado no valor da SNIP, visto que essa medida representa a pressão 
nasofaríngea sendo uma estimativa razoável da pressão esofagiana sendo uma 
manobra possível de medir o padrão de ativação máxima do diafragma.  Objetivo: 

analisar em obesos a relação entre SNIP e variáveis respiratórias e marcadores de 
adiposidade.  Material e Método: num estudo transversal um total de 92 obesos 

foram selecionados (38.3±10.2 anos), sem história de doença respiratória ou 
cardíaca diagnosticada. Sendo avaliados na espirometria (capacidade vital forçada-
CVF; volume expiratório forçado no primeiro segundo-VEF1; volume de reserva 
expiratório-VRE) e nas pressões respiratórias estáticas (PImax, PEmax e SNIP) e 
dinâmica (ventilação voluntária máxima-VVM). Foram considerados os marcadores 
de adiposidade: índice de adiposidade corporal-IAC; índice de massa corporal-IMC e 
circunferências do quadril (CQ), cintura (CC) e pescoço (CP). Resultados: Nos 92 
obesos avaliados não houve diferença significativa entre os gêneros para a SNIP; 
entre os subgrupos de 65 obesos mórbidos (IMC=50.8±8.1Kg/m2) e 27 obesos não 
mórbidos (IMC=35.6±2.7Kg/m2) também não houve diferença significativa para a 
SNIP (99.1±24.5cmH2O, 87% do predito; 95.7±24.6cmH2O, 76% do predito) e PImax 
(105.6±23.9cmH2O, 108% do predito; 111.1±31.6cmH2O, 113%). Existe correlação 
(r=0.5) entre SNIP e PImax somente no grupo de obesos mórbidos. De acordo com 
as correlações houve associação entre variáveis respiratórias (CVF r=0.48; VEF1 
r=0.54; e VVM r=0.54), valores antropométricos (idade r=-0.44) e SNIP somente 
para os obesos mórbidos. Esses achados foram certificados quando também 
comparados a quantidade de gordura ao redor do pescoço (CP≥43cm). O modelo de 
regressão linear stepwise mostrou que a VVM parece ser o melhor preditor para 
explicar a SNIP nos obesos mórbidos. Nestes obesos a SNIP foi levemente mais 
baixa (87%predito) que os valores esperados para indivíduos brasileiros saudáveis. 
Conclusão: em obesos mórbidos a SNIP é moderadamente relacionada a PImax. A 
SNIP parece ser mais relacionada a VVM que à marcadores de adiposidade.  
 
 
 
 
Palavras-Chave: Força muscular, músculo respiratório, obesidade. 
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ABSTRACT 

 

Background: The nasal inspiratory pressure (SNIP) has been considered a 
complementary maneuver the maximal inspiratory pressure (MIP) for several 
previous studies and in various populations, however, no studies in the literature in 
the obese population. The higher the degree of abdominal fat in the subject the 
greater the impact on the respiratory muscles, which can probably be detected in 
SNIP value, since this measured pressure is the nasopharyngeal being a reasonable 
estimate of esophageal pressure and a maneuver possible measure the standard of 
maximum activation of the diaphragmatic. Objective: to analyze in obese the 

relationship between SNIP and respiratory variable and adiposity anthropometric 
markers. Material and Methods: In a cross-sectional study a total of 92 were 

selected obese (38.3±10.2years) had no history of respiratory or heart diagnosed 
disease. Were assessed as spirometric variables (forced vital capacity, FVC; 
expiratory volume in one second, FEV1; expiratory reserve volume, ERV) and static 
respiratory pressures (MIP, MEP and SNIP) and dynamic (maximum voluntary 
ventilation, MVV). Were considered adiposity markers BAI (body adiposity index), 
BMI (body mass index), and hip (HC), waist (WC) and neck (NC) circumferences. 
Results: We evaluated 92 obese no significant difference between genders for the 
SNIP; between subgroups of 65 morbidly obese (BMI=50.8 ± 8.1kg/m2) and 27 non-
morbidly obese (BMI=35.6±2.7kg/m2) also no significant difference for the SNIP (99.1 
± 24.5cmH2O, 87% predicted; 24.6cmH2O 95.7 ± 76% of predicted) and MIP (105.6 
± 23.9cmH2O, 108% of predicted; 111.1±31.6cmH2O, 113%). There is a correlation 
(r=0.5) between SNIP and MIP only in the group of morbidly obese patients. 
According to the correlations was no association between respiratory variables (FVC 
r=0.48, r=0.54 FEV1, and MVV r=0.54), anthropometric values (age r=-0.44) and 
SNIP only for the morbidly obese. These findings were also compared certificates 
when the amount of fat around the neck (CP≥43cm). The stepwise linear regression 
model showed that the VVM seems to be the best predictor to explain the SNIP in 
the morbidly obese. In these obese SNIP was slightly lower (87% predicted) that the 
expected values for healthy Brazilian individuals. Conclusion: Morbidly obese at the 
SNIP is moderately related to MIP. The SNIP seems to be more related to the MVV 
than adiposity markers. 

 

 

Key words: muscle strength, respiratory muscle, obesity. 
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A obesidade tem aumentado mundialmente caracterizando-se como uma 

epidemia e um problema de saúde pública. É uma enfermidade complexa, 

multifatorial e incluída no grupo de doenças crônicas não-transmissíveis. É 

associada a adiposidade presente no abdômen e tórax predispondo o indivíduo a 

desenvolver doenças tais como a diabetes, doenças cardiovasculares, alterações 

respiratórias, lesões músculo esqueléticas e câncer1-4. Essas comorbidades 

implicam em um aumento da mortalidade, e vem sendo associada a outras 

patologias secundárias como: hipertensão arterial sistêmica, apnéia obstrutiva do 

sono (SAOS), síndrome da hipoventilação, asma e tromboembolismo pulmonar. A 

obesidade associa-se ainda a outros sintomas secundários como sonolência diurna 

excessiva, dispnéia aos esforços e intolerância ao exercício5. 

Segundo estimativa da Organização Mundial da Saúde (OMS) nos 

próximos três anos a população mundial terá 700 milhões de pessoas obesas2. No 

Brasil, em um estudo entre os anos de 2008 e 2009, mostrou que a prevalência da 

obesidade em adultos entre 18 a 64 anos, foi em torno de 13,9%. Entre as mulheres, 

a frequência da obesidade mais do que triplica em relação aos homens6. Em ambos 

os gêneros, a frequência dessa condição tende a aumentar com a idade, sendo este 

aumento maior nas faixas etárias 18-24 e 35-44 anos para os homens e entre as 18-

24 e 45-54 anos para as mulheres6. Quando analisamos os pacientes com 

sobrepeso foi encontrada uma frequência de 46,6%, sendo maior entre homens 

(51%) do que entre mulheres (42,3%). No mesmo ano, o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) realizou uma pesquisa para avaliar o estado 

nutricional da população Brasileira, identificando que mais da metade da população 

adulta, uma em cada três crianças (de 5 a 9 anos) e um quinto dos adolescentes no 

país apresentam sobrepeso e obesidade em todos os grupos de renda e em todas 

as regiões brasileiras7.  

Algumas medidas de largo uso clínico, têm permitido a classificação da 

obesidade e adiposidade distintamente. Dentre eles o índice de massa corpórea 

(IMC) que é a razão obtida entre o peso e o quadrado da altura (Kg/m²), no qual 

classifica um indivíduo com diferentes graus de obesidade8. O IMC, apesar de 

largamente utilizado, identifica a massa corporal, tendo ressalvas quanto à 

demonstração da adiposidade em si9 . A quantidade de adiposidade corporal pode 

ser inferida ainda por medidas antropométricas, e por medidas diretas. A medida da 

relação cintura quadril (RCQ, definida pela razão entre a circunferência da cintura 
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pela circunferência do quadril) classifica se a predominância da gordura corporal no 

indivíduo é central ou periférica8. Na obesidade central, ou andróide, indivíduos que 

apresentam RCQ maior ou igual a 0,90 para o gênero masculino e maior ou igual a 

0,85 no gênero feminino, e a obesidade periférica, ou ginecóide quando apresentar 

RCQ menor que 0,90 para os homens e menor que 0,85 para as mulheres8. 

Medidas de circunferências corporais, tais como a da cintura e do quadril, 

tem sido preconizadas e utilizadas como preditora para o risco de desenvolvimento 

de doenças cardiovasculares8. Tal risco é maior quando nos homens a 

circunferência da cintura é maior ou igual a 94cm e nas mulheres maior ou igual a 

80cm. Outra medida antropométrica bastante empregada é a circunferência do 

pescoço (CP), a qual tem sido referida como preditora para o desenvolvimento de 

distúrbios respiratórios relacionados com o sono10, e diminuição da ventilação 

voluntária máxima11, em indivíduos com circunferência maior ou igual a 43 cm. 

Outro método recentemente estabelecido para quantificar o percentual de 

adiposidade foi denominado índice de adiposidade corporal (IAC)9.  O IAC mostrou 

uma forte correlação de R=0,85 com o Dexa (dual-energy X-ray absormetry) que é o 

padrão ouro para identificação de gordura corporal. Assim, o IAC tem sido usado 

para refletir o percentual de gordura corporal em homens e mulheres adulto sem 

distinção de gênero e etnia. Considerando as duas medidas, o IMC e IAC, parece 

que o IAC se mostra mais eficaz para quantificar a adiposidade, do que o IMC que 

identifica apenas a massa corporal. Neste ponto, o IMC não apresenta uma boa 

acurácia quanto à porcentagem de gordura corporal em indivíduo com quantidade 

elevada de massa corporal9. Esta pouca acurácia é particularmente prejudicial, visto 

que homens e mulheres apresentam distinção no perfil de adiposidade. Em geral as 

mulheres têm maior percentual de gordura que os homens.  

Diversos estudos têm mostrado que a adiposidade presente no abdômen 

e caixa torácica tem efeito sobre o sistema respiratório, tão mais intenso quanto 

maior o grau de obesidade, uma vez que, promove alterações na função pulmonar 

havendo redução da capacidade residual funcional (CRF) e do volume de reserva 

expiratório (VRE). As alterações mecânicas da parede do tórax, reduzem também o 

volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1), volume residual (VR), 

capacidade pulmonar total (CPT), complacência pulmonar e torácica, pressão 

arterial de oxigênio (PaO2) e aumento da diferença artério-alveolar de oxigênio12-15. 

Mesmo em obesos com pulmões normais, há alterações da função pulmonar em 
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decorrência da adiposidade presente no abdômen e tórax que favorece a elevação 

do diafragma pelo aumento do volume abdominal, causando assim, aumento do 

esforço respiratório não apenas em adultos, mas também em crianças e 

adolescentes16. Estudos relatam ainda a associação do IMC e gordura central com 

os volumes pulmonares constatando um decréscimo do VRE e CRF à medida que o 

IMC e a obesidade central aumentam17,18. Outro estudo destacou a alta prevalência 

de dispnéia em portadores de obesidade com IMC de grau I e II, em conjunto com 

uma expressiva redução do VRE e aumento do volume residual19. Jones e Nzekwu20 

realizaram um estudo de teste de função pulmonar em 373 pacientes obesos 

observando que a CRF e o VRE diminuem exponencialmente com o aumento do 

IMC.  

Dadas as justificativas fisiológicas centradas especialmente na alteração 

de complacência toracoabdominal, é possível que os músculos respiratórios do 

obeso trabalhem de forma sobrecarregada para manter as demandas ventilatórias e 

vencer esta complacência alterada. Em relação à força muscular respiratória em 

obesos há dados controversos. Uma revisão recente mostrou que em obesos podem 

ser normal ou reduzida15. Alguns resultados divergentes foram apontados 

previamente. Por exemplo, estudos iniciais têm apontado que a força muscular é 

diminuída em obesos, especialmente com os maiores graus de obesidade21,22. Um 

dos elementos que determina a diminuição de força dos músculos respiratórios é a 

sobrecarga imposta pelo excesso de adiposidade ao redor do tórax e abdome que 

pode impor sobrecarga aos músculos respiratórios. Por outro lado, alguns autores 

mostraram que esta força é normal23. Parte desta divergência relacionada à força 

muscular respiratória em obesos pode estar focada em justificativas fisiológicas e as 

distintas abordagens metodológicas presente nas publicações que dificultam 

conclusões mais aprofundadas quanto ao efeito da adiposidade nas variáveis de 

pressões respiratórias. No obeso, são raros os estudos analisando a VVM, 

entretanto esta medida tem um importante efeito para analisar a capacidade dos 

músculos em sustentar força e assim auxiliar na ventilação especialmente em pós-

operatórios de cirurgia abdominal alta, analisando a quantidade de ar deslocado em 

no mínimo 15 segundo numa maior freqüência respiratória que o paciente possa 

desenvolver24. Da mesma forma a VVM encontra-se reduzida à medida que o IMC 

aumenta em decorrência da menor complacência torácica observada nos obesos 
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que fornece sobrecarga aos músculos respiratórios havendo, portanto, aumento do 

consumo de oxigênio e consequente aumento do trabalho respiratório15,25. 

A mensuração da força muscular pode ser realizada através de medidas 

estáticas como a pressão inspiratória máxima (PImax), a expiratória máxima 

(PEmax) e a pressão inspiratória nasal (SNIP ou sniff teste) ou dinâmica com a 

ventilação voluntária máxima (VVM)24,26,27. A mensuração das pressões respiratórias 

pode ser obtida de forma invasiva ou não invasiva via cavidade nasal ou oral. Para 

monitorar a pressão transdiafragmática é necessário inserir um balão esofágico de 

forma invasiva, mensurando precisamente a pressão gerada pelo diafragma. Desta 

forma, obtêm a medida das pressões geradas pela contração dos músculos 

respiratórios que reflete as alterações da pressão atmosférica nos pulmões e caixa 

torácica expressa em cmH2O
28,29. As técnicas mais precisas para aferição da força 

muscular respiratória requer altos custos com equipamentos e necessitam de 

método invasivo para colocação de um balonete, afim de mensurar a pressão 

esofágica que reflete a pressão pleural, podendo ainda aferir a pressão gástrica que 

reflete a pressão abdominal30. Essas técnicas invasivas são fatores limitantes na 

prática clínica sendo necessária a busca por métodos não invasivos, de fácil aferição 

os quais possa estimar a pressão esofagiana29. 

A mensuração da pressão inspiratória nasal (SNIP) tem sido bastante 

implementada em diversos tipos de pacientes, principalmente com disfunções 

neuromusculares e pulmonares. A detecção precoce de disfunções pulmonares, 

evolução e declínio de doenças com comprometimento da força dos músculos 

respiratórios, além do fornecimento de informações prognósticas e preditivas de 

sobrevida nesses pacientes, têm sido tomadas como principais aplicabilidades do 

SNIP31,32.  

O sniff  é um teste complementar para avaliação da força muscular 

inspiratória é uma técnica válida, não invasiva de fácil aplicação27. O valor SNIP 

representa a pressão nasofaríngea sendo uma estimativa razoável da pressão 

esofagiana. Tal medida consiste no pico de pressão nasal gerado numa narina 

ocluída por um pluguer nasal, durante uma manobra de inspiração máxima (sniff) 

através da narina contralateral sem oclusão a partir da CRF. Na manobra é possível 

medir o padrão de ativação máxima do diafragma27,30,33-36. A realização do sniff teste 

é contra indicado na presença de obstrução nasal ou desvio de septo, uma vez que 
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o teste é realizado pelo nariz, pois tais condições impediriam a passagem de ar e a 

transmissão da pressão transnasal e os valores obtidos podem ser substimados30.  

Para Martínez-Llorens37 o SNIP é um bom marcador fisiológico para uma 

avaliação não invasiva da força muscular respiratória servindo como complemento 

da pressão inspiratória máxima. Por esta razão o SNIP tem sido utilizada para 

avaliação de pacientes com esclerose lateral amiotrófica, com doenças 

neuromusculares ou esqueléticas32,38-41, e na doença pulmonar obstrutiva crônica 

(DPOC)42. Uldry e Fitting33 descreveram pela primeira vez, valores máximos e 

valores de referência para pressão inspiratória nasal na população inglesa com um 

estudo de 160 caucasianos saudáveis com idade de 20 a 80 anos de ambos 

gêneros; dois estudos seguintes descreveram valores de referência para crianças43, 

e para adultos japoneses44.  Em um estudo recente realizado com 243 indivíduos de 

ambos os gêneros com idade de 20 a 80 anos foi proposto equações de referência 

para SNIP na população brasileira45. 

Na mensuração da pressão inspiratória máxima realizada na cavidade 

oral, temos também a ação dos demais músculos da face junto com os músculos 

respiratórios gerando força e contribuído para o somatório de forças inspiratórias e 

assim aumentando a pressão inspiratória estática. Por outro lado, há divergência 

nos resultados encontrados para pressão inspiratória máxima estática em obesos. 

Além disso, a literatura reforça a importância de analisar a pressão inspiratória nasal 

como medida associada da monitoração da força respiratória, visto que com a 

pressão nasal, temos uma medida mais acurada da força gerada pelo diafragma. 

Outro aspecto é que nos obesos, dada a distribuição de gordura abdominal, é 

possível que tenhamos diferença na geração de força do diafragma em relação aos 

eutróficos. Dessa forma, o presente estudo pretende avaliar a pressão inspiratória 

nasal na população obesa e suas relações com diferentes medidas de massa 

corporal e percentual e perfil de adiposidade.  
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2.1 OBJETIVO GERAL 

 Analisar a pressão inspiratória nasal em obesos em relação as 

variáveis respiratórias e de adiposidade corporal.  

 

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 Comparar os valores de SNIP entre mulheres e homens obesos; 

 Observar o padrão da SNIP nos subgrupos de obesos mórbidos e não 

mórbidos; 

 Investigar as possíveis relações entre SNIP e PImax;  

 Analisar as possíveis associações entre SNIP e marcadores 

antropométricos e medidas respiratórias; 

 Comparar os valores obtidos de SNIP em obesos mórbidos com três 

equações de referências para população não obesa. 
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3.  MATERIAIS E MÉTODOS 
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3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 Trata-se de um estudo transversal e analítico. Os pacientes que 

estavam na fase de preparo pré operatório para a cirurgia bariátrica e foram 

recrutados por conveniência no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL). 

 

3.2 LOCAL DA PESQUISA 

A pesquisa foi realizada no ambulatório de fisioterapia do serviço de 

cirurgia da obesidade e doenças relacionadas – SCODE - presente no Hospital 

Universitário Onofre Lopes (HUOL) e no Laboratório Pneumocardiovascular do 

Departamento de Fisioterapia-UFRN. 

 

3.3 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 O cálculo amostral foi realizado previamente para definir o tamanho 

amostral. Foi tomado como base a média da capacidade vital forçada de 174 

pacientes de ambos gêneros com obesidade avaliados pela fisioterapia em nosso 

serviço (3,07±0,74L), foi atribuído α=95% e um Power de 80%, correspondendo a 

um β=300ml. Ao final foi proposto um número amostral mínimo de 70 obesos. 

Considerando-se 10% de perdas amostrais, obtemos um número de 77 obesos. 

Amostra foi constituída então por 92 obesos que estavam na fase de preparo para 

cirurgia bariátrica no HUOL.  

 

3.4 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN n° 97.207.  Antes do início 

dos exames, os pacientes foram instruídos dos objetivos do estudo e assinaram o 

TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A).  

 

3.5 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

Critérios de inclusão: 

- Obesos de ambos os gêneros com idade entre 18 e 80 anos; 

- Indivíduos com Índice de massa corporal- IMC=30 a 40kg/m² obesos não mórbidos 

e IMC≥40kg/m² obesos mórbidos; 
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-Ser paciente pré-operatório de cirurgia bariátrica no serviço de cirurgia da 

obesidade e doenças relacionadas – SCODE - do Hospital Universitário Onofre 

Lopes (HUOL); 

- Não ser fumante; 

- Não apresentar desvio de septo nasal visualmente perceptível ou auto relatada. 

 

Critérios de exclusão:  

- Aqueles que não conseguiram realizar os testes; 

- Indivíduos que apresentarem congestão nasal ou rinite crônica durante o período 

de medição da SNIP; 

- Voluntário que desistir de participar do estudo a qualquer momento. 

 

3.6 EQUIPAMENTOS E PROCEDIMENTOS 

Os obesos foram submetidos ao protocolo descrito na figura 1 e 

posteriormente seus dados foram avaliados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Fluxograma com procedimento do estudo 

SELEÇÃO DOS SUJEITOS 

Avaliados n= 95 
obesos 

Avaliação clínica 
Antropometria 

Composição corporal 
Espirometria  

Manovacuômetria 
(PImax, PEmax e SNIP) 

 
 
 
 

Obesos não mórbidos 

n=27 analisados 

Obesos mórbidos 
n=65 analisados 

Excluídos (n=3) 
Não atenderam ao 

critério de inclusão.  

Analisados n=92 obesos 



23 
 

3.6.1 Avaliação clínica 

Foi realizada uma avaliação clínica inicial dos obesos através de uma 

ficha de avaliação contendo e abordando: a identificação do paciente, presença de 

comorbidades associadas, medicações em uso, bem como uma avaliação mais 

detalhada observando variáveis antropométricas e da função respiratória (de 

volumes pulmonares e de força muscular respiratória). 

 

3.6.1.1 Variáveis de Interesse (antropométricas e composição corporal) 

 

Índice de Massa Corporal (IMC):  

Foi utilizado nesse estudo indivíduos com IMC=30 a 40kg/m² obesos não 

mórbidos e IMC≥40kg/m² obesos mórbidos. Para aferição das variáveis foi utilizando 

balança mecânica com capacidade de 300kg (Balmak® Classe III) e régua com 

precisão de 0.5cm.  

Índice de adiposidade corporal (IAC):  

Medida que reflete o percentual de gordura em ambos os gêneros9, sendo 

obtida pela razão da circunferência do quadril pela altura elevado a 1,5. 

Circunferência do pescoço – CP: 

 Mensurado com a fita métrica no nível da cartilagem crico-tireoidea10. 

Circunferência da cintura - CC e Circunferência do quadril – CQ: 

  A CC foi obtida através da medição do perímetro da cintura utilizando-

se uma fita métrica flexível entre o ponto médio da última costela e a crista ilíaca. É 

adotado como ponto de corte para risco de comorbidades, 94 cm para o gênero 

masculino e 80 cm para o gênero feminino8. A CQ foi obtida através do perímetro do 

quadril sendo mensurado na altura do trocânter maior do fêmur. 

Relação cintura quadril - RCQ 

A relação cintura quadril é uma medida antropométrica que objetiva 

quantificar a distribuição da gordura corporal, sendo obtida através da relação entre 

a circunferência da cintura sobre a circunferência do quadril8: 

RCQ = Circunferência de cintura (cm) 

              Circunferência de quadril (cm) 

E classificada em obesidade central, ou andróide, com RCQ maior ou 

igual a 0,90 para o gênero masculino e maior ou igual a 0,85 no gênero feminino, 
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sendo também considerada obesidade periférica, ou ginecóide quando apresentar 

RCQ menor que 0,90 para os homens e menor que 0,85 para as mulheres. 

3.6.2 Avaliação da função pulmonar 

 

3.6.2.1 Espirometria convencional 

 

A avaliação espirométrica foi realizada utilizando os procedimentos 

técnicos e os critérios de aceitabilidade, reprodutibilidade, valores de referências 

e interpretativos, bem como a padronização do equipamento seguiram as 

recomendações da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia46. Cada 

paciente realizou o teste na posição sentada numa cadeira confortável usando 

um clipe nasal. Previamente à realização do teste, eles foram instruídos 

detalhadamente de todos os procedimentos. Os pacientes respiraram através 

de um bucal de papelão descartável colocado entre seus dentes e assegurado 

que não houve vazamentos durante a respiração. A seguir, foi solicitada uma 

inspiração máxima (próximo à capacidade pulmonar total; CPT) seguida de 

uma expiração máxima (próximo ao volume residual). Foram realizados no 

máximo oito testes em cada paciente e considerados os três melhores sendo 

que a variabilidade entre eles seja inferior a 5%.  Dentre as variáveis 

espirométricas serão consideradas a capacidade vital forçada obtida (CVF), 

%CVF, VVM, %VVM, volume de reserva expiratório (VRE) e %VRE.  O 

equipamento utilizado foi o DATOSPIR® 120 (SibelMed Barcelona, Espanha) 

calibrado diariamente. 

 

3.6.2.2 Avaliação das pressões respiratórias estáticas máximas  

 

A força dos músculos respiratórios foi avaliada utilizando-se um 

manovacuômetro digital MicroRPM® (MICRO medical, Rocjester Kent, Reino 

Unido). Os testes foram realizados com os pacientes sentados e 

imediatamente após a realização da prova de função pulmonar, porém 

respeitando um período de descanso entre os testes. Antes de cada teste, os 

pacientes eram detalhadamente orientados sobre os procedimentos e os 

resultados obtidos foram avaliados nos seus valores absolutos e relativos.  
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Para obtenção da força muscular inspiratória (pressão inspiratória máxima; 

PImax), foi solicitado aos pacientes que realizem uma expiração máxima 

(próximo à VR) seguida de uma inspiração máxima (próximo a CPT) realizada 

no bucal do aparelho. Para obtenção da força muscular expiratória (pressão 

expiratória máxima; PEmax), foi solicitado  aos  pacientes   que   realizassem   

uma   inspiração   máxima (próxima a CPT) seguida de uma expiração máxima 

(próxima ao volume residual; VR). Para cada avaliação, foi considerado o valor 

máximo obtido em, no máximo cinco provas, desde que estes valores não 

sejam superiores a 10% entre as três melhores provas24. 

 

3.6.2.3 Avaliação da pressão inspiratória nasal (SNIP) 

 

A manobra consiste na colocação de um plugue nasal de silicone em 

uma das narinas do indivíduo com um orifício para transmissão da pressão, 

desenvolvido para este fim, selecionado de acordo com a dimensão da narina 

do sujeito. O paciente realizou uma manobra a partir da CRF, onde o indivíduo, 

com a boca fechada, realizou um sniff máximo pela narina contralateral (livre) ao 

final de uma expiração lenta e relaxada.  A máxima sniff (inspiração máxima 

pelo nariz) foi obtida pela fossa nasal contralateral à ocluída, através de um 

plugue com um orifício de aproximadamente 1mm, acoplado a um catéter de 

polietileno conectado ao manuvacuômetro digital MicroRPM® (MICRO medical, 

Rocjester Kent, Reino Unido). Foi realizado 10 sniff máximos medidas 

separadas por um período de repouso de 30 segundos27. Todas as medidas 

foram registradas na ficha individual do paciente e foi escolhida a manobra ou o 

resultado de maior valor. Os critérios técnicos de reprodutibilidade e 

aceitabilidade dos testes seguiram as normas da ATS/ERS. Utilizamos como 

valores de referência três equações descritas previamente para a obtenção 

dos valores de referência as de Uldry e Fitting33, Kamide44 e Araújo45 . Uldry e 

Fitting33 propuseram equações de predição para os homens: SNIP=-0.44 x 

idade + 126.8 e para as mulheres: SNIP=-0.22 x idade + 94.9. Kamide44 

sugeriram as seguintes equações: SNIP=-0.67 x idade + 104.65 para o gênero 

masculino e SNIP=2.31 x IMC + 10.26 para o feminino. Araújo45 propôs 

equações para os homens SNIP=135.6-0.47 x (idade) e para as mulheres 

SNIP=110.1-0.36 x (idade).     
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3.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Para a análise dos dados foi utilizado o programa Statistic 6.0. O Teste de 

Kolmogorov-Smirnov foi conduzido para verificar a normalidade dos dados, estando 

todos os valores dentro da normalidade para todas as variáveis de interesse. Assim, 

os resultados encontrados foram expressos em média, desvio padrão e intervalo de 

confiança.  

A amostra do estudo foi estratificada em grupos segundo o gênero, a 

presença ou não de obesidade mórbida e em relação a circunferência do pescoço 

segundo o ponto de corte de 43cm. Para testar a hipótese de diferença entre os 

grupos utilizou-se o teste T de student para amostras independentes.  

Além disso, para observar a associação entre as medidas 

antropométricas (Idade, peso corporal, altura, IMC, CC, CQ, CP e IAC) e 

respiratórias (CVF, VEF1, VRE, VVM, PImax, PEmax e SNIP) utilizou-se o teste de 

correlação de pearson.  

Foi conduzida uma análise de regressão múltipla pelo método stepwise 

objetivando conhecer o modelo estatístico que melhor justificaria a variável 

dependente SNIP em relação às variáveis preditoras antropométricas e respiratórias. 

Para avaliar as possíveis diferenças entre os valores observados e os preditos pelas 

3 equações de referência propostas, utilizou-se um modelo de regressão linear. Para 

todos os testes foi atribuído o nível de significância de 5%. 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 Os resultados e discussão dessa dissertação estão apresentados sob a 

forma de artigo intitulado Avaliação da Pressão Inspiratória Nasal Sniff Na 

População Obesa cuja submissão será realizada a revista International Journal of 

Obesity, seguindo as normas de publicação deste periódico.  
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AVALIAÇÃO DA PRESSÃO INSPIRATÓRIA NASAL SNIFF NA POPULAÇÃO 

OBESA 

 

RESUMO 

Introdução: A pressão inspiratória nasal (SNIP) vem sendo considerado uma 

manobra complementar à  pressão inspiratória máxima (PImax) por vários estudos 
prévios e em várias populações, no entanto, não há na literatura estudos na 
população obesa. Quanto maior for o grau de gordura abdominal no indivíduo maior 
será o impacto sobre os músculos respiratórios, o que provavelmente pode ser 
detectado no valor da SNIP, visto que essa medida representa a pressão 
nasofaríngea sendo uma estimativa razoável da pressão esofagiana sendo uma 
manobra possível de medir o padrão de ativação máxima do diafragma.  Objetivo: 
analisar em obesos a relação entre SNIP e variáveis respiratórias e marcadores de 
adiposidade.  Material e Método: num estudo transversal um total de 92 obesos 
foram selecionados (38.3±10.2 anos), sem história de doença respiratória ou 
cardíaca diagnosticada. Sendo avaliados na espirometria (capacidade vital forçada-
CVF; volume expiratório forçado no primeiro segundo-VEF1; volume de reserva 
expiratório-VRE) e nas pressões respiratórias estáticas (PImax, PEmax e SNIP) e 
dinâmica (ventilação voluntária máxima-VVM). Foram considerados os marcadores 
de adiposidade: índice de adiposidade corporal-IAC; índice de massa corporal-IMC e 
circunferências do quadril (CQ), cintura (CC) e pescoço (CP). Resultados: Nos 92 

obesos avaliados não houve diferença significativa entre os gêneros para a SNIP; 
entre os subgrupos de 65 obesos mórbidos (IMC=50.8±8.1Kg/m2) e 27 obesos não 
mórbidos (IMC=35.6±2.7Kg/m2) também não houve diferença significativa para a 
SNIP (99.1±24.5cmH2O, 87% do predito; 95.7±24.6cmH2O, 76% do predito) e PImax 
(105.6±23.9cmH2O, 108% do predito; 111.1±31.6cmH2O, 113%). Existe correlação 
(r=0.5) entre SNIP e PImax somente no grupo de obesos mórbidos. De acordo com 
as correlações houve associação entre variáveis respiratórias (CVF r=0.48; VEF1 
r=0.54; e VVM r=0.54), valores antropométricos (idade r=-0.44) e SNIP somente 
para os obesos mórbidos. Esses achados foram certificados quando também 
comparados a quantidade de gordura ao redor do pescoço (CP≥43cm). O modelo de 
regressão linear stepwise mostrou que a VVM parece ser o melhor preditor para 
explicar a SNIP nos obesos mórbidos. Nestes obesos a SNIP foi levemente mais 
baixa (87%predito) que os valores esperados para indivíduos brasileiros saudáveis. 
Conclusão: em obesos mórbidos a SNIP é moderadamente relacionada a PImax. A 

SNIP parece ser mais relacionada a VVM que à marcadores de adiposidade. 
 
 
Palavras-chave: Força muscular, músculo respiratório, obesidade. 
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Introdução 

A pressão inspiratória nasal durante um sniff máximo (Sniff nasal 

inspiratory pressure: SNIP) tem sido mensurada como uma alternativa para avaliar a 

força muscular inspiratória, por se tratar de uma manobra de fácil execução, ter 

característica não invasiva e servir como técnica complementar a PImax1,2. 

O SNIP é representado pelo pico de pressão nasofaringea gerado em 

uma narina ocluída durante um sniff máximo a partir de uma expiração final 

relaxada1-3  sendo possível mensurar o padrão de ativação máxima do músculo 

diafragma4,5. Embora o teste de sniff seja uma manobra não invasiva, diversos 

estudos demonstram que há uma alta correlação entre a mensuração do SNIP com 

medidas invasivas de pressão esofagiana mensuradas através da colocação de um 

balão esofágico para medir precisamente a pressão gerada pelo diafragma6,8. 

Diante disso, diversos estudos têm utilizado essa medida para avaliação 

de pacientes com esclerose lateral amiotrófica, doenças neuromusculoesqueléticas, 

doença pulmonar obstrutiva crônica9-13, e foram descritos valores de referências 

para ingleses saudáveis1, crianças13, adultos japoneses14 e em um estudo recente 

foi proposto equações de referências de SNIP para a população brasileira15.  

Por outro lado a obesidade é uma doença crescente no mundo todo16, 

com importante impacto na função respiratória em função, entre outros aspectos, 

das consequências mecânicas que adiposidade impõe no sistema respiratório17. A 

adiposidade, presente no abdômen e tórax, favorece a elevação do músculo 

diafragma pelo aumento do volume abdominal, assim há redução na complacência 

do sistema tóracopulmonar que promove alterações na função pulmonar e 

sobrecarregando os músculos respiratórios dos obesos17-19. Neste cenário, os 

músculos trabalham sobre constante sobrecarga para vencer os mecanismos 

elásticos e de complacência alterados. Para os maiores graus de obesidade, esta é 

a maior justificativa da redução dos volumes pulmonares tais como capacidade vital 

forçada e volume de reserva expiratório19-21. 

A mensuração da força muscular respiratória tem sido utilizada para 

detecção precoce de disfunções pulmonares, evolução e declínio de doenças da 

musculatura respiratória9,22. Entretanto em obesos, essa força apresenta resultados 

divergentes encontra-se normal18,23, e em outros estudos diminuída24,25 quando 

comparados com sujeitos normais. Realizadas de maneira não invasiva pela 

mensuração da pressão inspiratória máxima (PImax) e pressão expiratória máxima 
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(PEmax), sendo necessário durante a execução da técnica uma boa compreensão, 

motivação e colaboração ativa do indivíduo, afim de evitar obter valores 

subestimados3,26-28. No entanto, alguns indivíduos apresentam dificuldade na 

execução dessas técnicas27.  É possível que, indivíduos obesos, dada as 

justificativas de sobrecarga acima mencionadas, apresentem divergências entre as 

medidas de pressão inspiratória máxima e pressão inspiratória nasal máxima.  Da 

mesma forma, ainda não é conhecido o perfil da medida do SNIP em pacientes com 

diferentes graus de adiposidade.  Assim, o presente estudo investigou se diferentes 

marcadores de adiposidade e variáveis da força e volumes pulmonares têm 

influência sobre a medida do SNIP em pacientes obesos mórbidos e não mórbidos. 

 

Materiais e Métodos 

 

Desenho do estudo e sujeitos 

 Trata-se de um estudo transversal e analítico. Os pacientes que 

estavam na fase de preparo pré-operatório para a cirurgia bariátrica foram 

recrutados por conveniência no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL). A 

pesquisa foi realizada no ambulatório de fisioterapia do serviço de cirurgia da 

obesidade e doenças relacionadas (SCODE) presente no Hospital Universitário 

Onofre Lopes (HUOL) e no laboratório pneumocardiovascular do departamento de 

fisioterapia UFRN.  Amostra foi constituída por 92 obesos que estavam na fase de 

preparo para cirurgia bariátrica no HUOL.  

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN n° 97.207.  Antes do início 

dos exames, os pacientes foram instruídos dos objetivos do estudo e assinaram o 

TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os critérios de inclusão foram 

obesos de ambos os gêneros com idade entre 18 e 80 anos; Indivíduos com Índice 

de massa corporal - IMC=30 a 40kg/m² obesos não mórbidos e IMC≥40kg/m² 

obesos mórbidos; ser paciente pré-operatório de cirurgia bariátrica no serviço de 

cirurgia da obesidade e doenças relacionadas (SCODE) do Hospital Universitário 

Onofre Lopes (HUOL); não ser fumante; não apresentar desvio de septo nasal 

visualmente perceptível ou auto relatada. Aqueles que não conseguiram realizar os 

testes, indivíduos que apresentarem congestão nasal ou rinite crônica durante o 

período de medição da SNIP foram excluídos da pesquisa.  
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Protocolo de avaliação 

Foi realizada uma avaliação clínica inicial dos obesos através de uma 

ficha de avaliação contendo e abordando: a identificação do paciente, presença de 

comorbidades associadas, medicações em uso, bem como uma avaliação mais 

detalhada observando variáveis antropométricas e da função respiratória (de 

volumes pulmonares e de força muscular respiratória). 

 

Avaliação antropométrica e composição corporal 

Foram mensurados o índice de massa corpória (IMC), índice de 

adiposidade corporal (IAC), relação cintura quadril-RCQ e as circunferências da 

cintura- CC, do quadril-CQ e do pescoço - CP. A aferição do peso e altura foi 

utilizando para cálculo do IMC, utilizando uma balança mecânica com capacidade de 

300kg (Balmak® Classe III) e régua com precisão de 0.5cm. Para verificar o índice 

de massa corporal realizou-se Foi utilizado nesse estudo indivíduos com IMC=30 a 

40kg/m² obesos não mórbidos e IMC≥40kg/m² obesos mórbidos. O IAC é uma 

medida que reflete o percentual de gordura em ambos os gêneros29, sendo obtida 

pela razão da circunferência do quadril pela altura elevado a 1,5. A CC foi obtida 

através da medição do perímetro da cintura utilizando-se uma fita métrica flexível 

entre o ponto médio da última costela e a crista ilíaca. É adotado como ponto de 

corte para risco de comorbidades, 94 cm para o gênero masculino e 80 cm para o 

gênero feminino30.  

A CQ foi obtida através do perímetro do quadril sendo mensurado na 

altura do trocânter maior do fêmur. A CP foi mensurada com a fita métrica ao nível 

da cartilagem crico-tireoidea31. A relação cintura quadril é uma medida 

antropométrica que objetiva quantificar a distribuição da gordura corporal, sendo 

obtida através da relação entre a circunferência da cintura sobre a circunferência do 

quadril e classificada em obesidade central, ou andróide, com RCQ maior ou igual a 

0,90 para o gênero masculino e maior ou igual a 0,85 no gênero feminino, sendo 

também considerada obesidade periférica, ou ginecóide quando apresentar RCQ 

menor que 0,90 para os homens e menor que 0,85 para as mulheres30. 

 

Avaliação da função pulmonar - Espirometria convencional 

A avaliação espirométrica foi realizada utilizando os procedimentos 

técnicos e os critérios de aceitabilidade, reprodutibilidade, valores de referências 
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e interpretativos, bem como a padronização do equipamento seguiram as 

recomendações da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia32. Cada 

paciente realizou o teste na posição sentada numa cadeira confortável usando 

um clipe nasal. Previamente à realização do teste, eles foram instruídos 

detalhadamente de todos os procedimentos. Os pacientes respiraram através 

de um bucal de papelão descartável colocado entre seus dentes e assegurado 

que não houvesse vazamentos durante a respiração. A seguir, foi solicitada 

uma inspiração máxima (próximo à capacidade pulmonar total; CPT) seguida 

de uma expiração máxima (próximo ao volume residual). Foram realizados no 

máximo oito testes em cada paciente e considerados os três melhores sendo 

que a variabilidade entre eles seja inferior a 5%. Dentre as variáveis 

espirométricas foram consideradas a capacidade vital forçada obtida (CVF), 

%CVF, VVM, %VVM, volume de reserva expiratório (VRE) e %VRE.  O 

equipamento utilizado foi o DATOSPIR 120 (SibelMed Barcelona, Espanha) 

calibrado diariamente. 

 

Avaliação das pressões respiratórias estáticas máximas  

A força dos músculos respiratórios foi avaliada utilizando-se um 

manovacuômetro digital MicroRPM® (MICRO medical, Rocjester Kent, Reino 

Unido). Os testes foram realizados com os pacientes sentados e 

imediatamente após a realização da prova de função pulmonar, porém 

respeitando um período de descanso entre os testes. Antes de cada teste, os 

pacientes eram detalhadamente orientados sobre os procedimentos e os 

resultados obtidos foram avaliados nos seus valores absolutos e relativos.   

Para obtenção da força muscular inspiratória (pressão inspiratória 

máxima; PImax), foi solicitado aos pacientes que realizem uma expiração 

máxima (próximo à VR) seguida de uma inspiração máxima (próximo a CPT) 

realizada no bucal do aparelho. Para obtenção da força muscular expiratória 

(pressão expiratória máxima; PEmax), foi solicitado  aos  pacientes   que   

realizassem   uma   inspiração   máxima (próxima a CPT) seguida de uma 

expiração máxima (próxima ao volume residual; VR). Para cada avaliação, foi 

considerado o valor máximo obtido em, no máximo cinco provas, desde que 

estes valores não sejam superiores a 10% entre as três melhores provas27.  

Para avaliação da pressão inspiratória nasal após um minuto de 
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descanso foi realizado uma manobra com a colocação de um plugue nasal de 

silicone em uma das narinas do indivíduo com um orifício para transmissão da 

pressão, desenvolvido para este fim, selecionado de acordo com a dimensão da 

narina do sujeito. O paciente realizou uma manobra a partir da CRF, onde o 

indivíduo, com a boca fechada, realizou um sniff máximo pela narina 

contralateral (livre) ao final de uma expiração lenta e relaxada.  A máxima sniff 

(inspiração máxima pelo nariz) foi obtida pela fossa nasal contralateral à 

ocluída, através de um plugue com um orifício de aproximadamente 1mm, 

acoplado a um cateter de polietileno conectado ao manovacuômetro digital 

MicroRPM® (MICRO medical, Rocjester Kent, Reino Unido). Foi realizado 10 

sniff máximos medidas separadas por um período de repouso de 30 

segundos2. Todas as medidas foram registradas na ficha individual do paciente 

e foi escolhida a manobra ou o resultado de maior valor.  

Os critérios técnicos de reprodutibilidade e aceitabilidade dos testes 

seguiram as normas da ATS/ERS3. Utilizamos como valores de referência três 

equações descritas previamente para a obtenção dos valores de referência as 

de Uldry e Fitting1, Kamide14 e Araújo15. Uldry e Fitting1 propuseram equações 

de predição para os homens: SNIP=-0.44 x idade + 126.8 e para as mulheres: 

SNIP=-0.22 x idade + 94.9. Kamide14 sugeriram as seguintes equações: SNIP=-

0.67 x idade + 104.65 para o gênero masculino e SNIP=2.31 x IMC + 10.26 para 

o feminino. Araújo15 propôs equações para os homens SNIP=135.6-0.47 x 

(idade) e para as mulheres SNIP=110.1-0.36 x (idade).     

 

Análise Estatística 

 

Para a análise dos dados foi utilizado o programa Statistic 6.0. O Teste de 

Kolmogorov-Smirnov foi conduzido para verificar a normalidade dos dados, estando 

todos os valores dentro da normalidade para todas as variáveis de interesse. Assim, 

os resultados encontrados foram expressos em média, desvio padrão e intervalo de 

confiança. A amostra do estudo foi estratificada em grupos segundo o gênero, a 

presença ou não de obesidade mórbida e em relação a circunferência do pescoço 

segundo o ponto de corte de 43cm. Para testar a hipótese de diferença entre os 

grupos utilizou-se o teste T de student para amostras independentes. Além disso, 

para observar a associação entre as medidas antropométricas (Idade, peso corporal, 
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altura, IMC, CC, CQ, CP e IAC) e respiratórias (CVF, VEF1, VRE, VVM, PImax, 

PEmax e SNIP) utilizou-se o teste de correlação de Pearson. Foi conduzida uma 

análise de regressão múltipla pelo método stepwise objetivando conhecer o modelo 

estatístico que melhor justificaria a variável dependente SNIP em relação às 

variáveis preditoras antropométricas e respiratórias. Para avaliar as possíveis 

diferenças entre os valores observados e os preditos pelas 3 equações de referência 

propostas, utilizou-se um modelo de regressão linear. Para todos os testes foi 

atribuído o nível de significância de 5%. 

 

Resultados 

 

Um total de 95 obesos foram avaliados, houve uma perda amostral de 

3,26%. Sendo excluídos 2 obesos fumantes ativos e 1 obeso que não conseguiu 

realizar os testes. A amostra foi composta por 92 indivíduos obesos com idade 

média de 38.3±10.2 anos, sendo 81% do gênero feminino. A análise descritiva dos 

marcadores antropométricos está descrita na tabela 1. A amostra de homens e 

mulheres foi homogênea em relação à idade (38.3±10.2 anos), IMC (46.4±9.9 

Kg/m2) e circunferência do quadril (137.7±20.2 cm). As mulheres, apesar de mais 

leves, tiveram um percentual de gordura, representado pelo IAC, maior que o gênero 

masculino (50.75±10.1% nas mulheres e 43.3±9.8% nos homens). 

A análise descritiva de todos os sujeitos segundo a função pulmonar, 

endurance muscular e pressões respiratórias estão apresentadas nas tabelas 2 e 3. 

Todos os pacientes demonstraram função espirométrica normal (CVF=87.3% e 

VEF1=88.02% do predito), desta forma não apresentam obstrução ou restrição 

respiratória. O único volume pulmonar que foi observado abaixo dos valores de 

normalidade foi o VRE (48% do predito). Com relação a endurance muscular 

respiratória, os homens (128.1±23.6 L/min) obtiveram VVM significativamente maior 

que as mulheres (105.0±22.6). As pressões inspiratórias e expiratórias estáticas 

foram significativamente maiores no gênero masculino, diferentemente do SNIP que 

foi homogênio entre os grupos (87%). 

A amostra do estudo foi estratificada em dois grupos, um com 27 

indivíduos não obesos mórbidos (IMC=35.6±2.7) e outro com 65 obesos mórbidos 

(IMC=50.8±8.1). Apesar de haver maiores valores de peso corporal, IMC, CC, CQ e 
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IAC no grupo de obesos mórbidos, não houve diferença significativa das variáveis 

respiratórias em relação aos grupos (Tabelas 1-3). 

Em uma análise seguinte os obesos mórbidos foi estratificado segundo a 

circunferência do pescoço, essa medida está relacionada à quantidade de gordura 

presente ao redor do pescoço. Foi utilizado 43cm como ponto de corte para 

circunferência do pescoço, desta forma 37 sujeitos estavam abaixo de 43cm e 28 

sujeitos com CP≥43cm, o grupo de  CP≥43cm apresentou valores de peso corporal, 

altura, IMC e CC significativamente maiores que o grupo com circunferência do 

pescoço menor que 43cm (tabelas 1-3). 

Para a pressão inspiratória nasal não houve diferença significativa para 

todos os sujeitos da pesquisa, 99.1±24.5cmH20. No entanto, o SNIP demonstrou 

relações importantes e significativas principalmente com as variáveis respiratórias. 

Essa relação foi evidenciada pelas correlações existentes entre o SNIP e as 

variáveis CVF (r=0.48), VEF1 (r=0.54) e VVM (r=0.54), o que não ocorreu no grupo 

de indivíduos não obesos, que não foi observado relações significativas. Além disso, 

quando o grupo de obesos mórbidos foi estratificado segundo a circunferência do 

pescoço, o grupo com maior quantidade de gordura nessa região apresentou valores 

de correlação superior ao grupo com CP<43 (Tabela 4). 

Foi realizada uma análise entre a variável de interesse SNIP e as 

seguintes variáveis independentes, idade, sexo, CVF, VEF1 e VVM (Tabela 5). 

Sendo procedida uma regressão linear pelo método stepwise, através do calculo de 

vários modelos, objetivando o que melhor justificaria a variável dependente. 

Portanto, foi observado que a VVM é a variável independente que melhor explica a 

SNIP, através de um R²=0.33 e SEE=20.81. 

Quando observado a SNIP obtida e os valores propostos pelas 3 

equações de referência citadas na literatura, foi demonstrado que ambas relações 

são significativamente fortes. No entanto a equação sugerida por Araújo é a que 

melhor se ajusta (r=0.90; R²=0.82) aos valores encontrados nos obesos mórbidos 

(Figura 2). Embora os nossos obesos mórbidos tenham apresentado menor força 

inspiratória nasal que os de indivíduos eutróficos analisados na equação de Araújo, 

ou seja, os obesos mórbidos só obtiveram 87% dos valores preditos por esta 

equação (Tabela 6). 

 

Discussão 



37 
 

 

Os principais achados do nosso estudo foram: 1) Não houve diferença 

entre as medidas de SNIP nos pacientes obesos mórbidos e não mórbidos; 2) A 

SNIP provavelmente é uma medida complementar da PImax em pacientes obesos; 

3) A SNIP tem relação com medidas respiratórias apenas para pacientes obesos 

mórbidos; 4) O grupo de obesos mórbidos com maior circunferência de pescoço 

parece ter relações mais pronunciadas com as variáveis respiratórias; 5) A VVM foi a 

variável independente que provavelmente melhor justificou os valores da SNIP em 

obesos mórbidos; 6) A SNIP em obesos mórbidos é levemente mais baixa que os 

valores preditos para brasileiros não obesos. 7) A equação proposta por Araújo et al. 

parece ser a mais ajustada para a população obesa.  

A SNIP tem sido apontada como uma medida auxiliar na monitoração da 

pressão inspiratória, sendo uma importante ferramenta especialmente na detecção e 

no acompanhamento do comprometimento respiratório de pacientes com doenças 

neuromuscular e pulmonar9,12,33. A medida de SNIP reflete quase que 90% a 

pressão esofagiana, portanto, é diretamente relacionada a força do músculo 

diafragma5,11. Entretanto pouco se sabe sobre o comportamento desta variável em 

pacientes com diferentes graus de obesidade ou em relação a distribuição de 

gordura corporal. Estudos iniciais têm apontado que a presença do excesso de 

gordura corporal ao redor do tórax e abdome sobrecarregam os músculos 

respiratórios o que poderá reduzir sua força e assim predispor os pacientes à 

fraqueza respiratória precoce17,18,25,34-36.  

No nosso estudo, não evidenciamos diminuição de pressões respiratórias 

medidas pelo SNIP ou PImax, ambas estavam acima de 80% dos valores preditos 

em todos os participantes do estudo3,15,27. Entretanto, mostramos que a correlação 

entre SNIP e PImax observada em todos os sujeitos do estudo têm um poder 

estatístico fraco, essa relação se torna moderada quando observada apenas no 

grupo de obesos mórbidos. Estudos têm mostrado uma associação adequada entre 

as medidas de SNIP e PImax quando observadas em indivíduos saudáveis, 

entretanto em sujeitos com uma patologia de base instalada, como as disfunções 

neurodegenerativas e pulmonares, a SNIP é ainda mais baixa, refletindo uma 

fraqueza muscular respiratória nesses pacientes1,9-13. Para muitas patologias, 

especialmente aquelas que repercutem na força muscular respiratória por 

acometimento neuromuscular primário ou na velocidade de encurtamento dos 
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músculos respiratórios, como nas doenças hiperinsuflativas, as medidas do SNIP e 

PImax se correlacionam moderadamente e se complementam na monitoração da 

fraqueza muscular respiratória5,9,13,33. 

 A SNIP é uma técnica válida, não invasiva, de fácil aplicação e uma 

medida acurada da força gerada pelo músculo diafragma. Portanto, hipotetizamos 

que em indivíduos obesos, devido a presença de adiposidade na região 

toracoabdominal a qual repercute na mecânica respiratória e coloca este músculo 

em desvantagem mecânica, seria útil a avaliação e monitoramento do 

funcionamento do músculo diafragma por está técnica. 

Ainda em relação a adiposidade, esperávamos encontrar piores valores 

de SNIP nos pacientes com maiores graus de obesidade. Contrariamente, apesar de 

não significativo, encontramos valores menores de SNIP no grupo de obeso não 

mórbido (IMC=35.6±2.7Kg/m2) do que nos obesos mórbidos (IMC=50.8±8.1Kg/m2). 

Uma força respiratória maior poderia estar associada, entre outros aspectos, aos 

maiores volumes pulmonares19, de fato, encontramos associações positivas entre a 

SNIP e medidas de volumes pulmonares apenas no grupo de indivíduos obesos 

mórbidos. Desta forma, a SNIP, em obesos mórbidos, têm uma relação direta com 

os valores espirométricos e especialmente da ventilação voluntária máxima e não 

com as medidas antropométricas de peso, altura e gênero como é apontado nas 

outras equações de referência1,14,15.  

 Apesar da pouca clareza em relação a influência de diferentes graus e 

marcadores de adiposidade na determinação da SNIP acreditamos na tendência das 

pressões respiratórias serem mais elevadas nos maiores graus de adiposidade, 

provavelmente determinada pelo “efeito de treinamento” que a adiposidade impõe 

sobre os músculos respiratórios. Neste sentido acreditamos que realmente isto 

possa ser verdadeiro, principalmente considerando a homogeneidade dos dados. 

Em relação a média do SNIP, os pacientes mórbidos e não mórbidos apresentaram 

intervalos de confiança muito estreitos (93.9-104.1) e (85.9-105.4), respectivamente, 

o que torna os resultados mais confiáveis.  

Entretanto, nossos resultados em indivíduos saudáveis e obesos mostram 

que não houveram correlações  importantes entre a PImax e SNIP quando 

considerados obesos não mórbidos.Além disso, apenas uma moderada correlação 

foi encontrada entre essas medidas nos obesos mórbidos. Parte das explicações 

para este achado pode estar pautada também no tipo de recrutamento muscular que 
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é gerado nas duas manobras. Nava et al5 mostraram inicialmente que apesar dessas 

medidas serem complementares, o padrão de recrutamento dos músculos da parede 

torácica, do abdome e da pressão diafragmática em indivíduos saudáveis e 

treinados com as manobras são diferentes. Em geral, neste estudo, avaliado com 

eletromiografia de superfície, a amplitude da contração diafragmática é maior 12% 

durante a medida da SNIP que na PImax. Em contrapartida os músculos 

esternocleidomastoideo e intercostais são mais ativados na medida da PImax.   

Outra hipótese que poderíamos levantar para justificar a não relação entre 

SNIP e PImax poderia ser o padrão e quantidade de obesidade ao redor do tórax e 

do abdome. Até então pouco se conhece sobre o padrão de ativação e consequente 

sobrecarga que os músculos diafragma e intercostais sofrem durante estas 

manobras. Especula-se, porém, que o volume de gordura visceral poderia dificultar a 

descida do diafragma e assim determinar diferentes tipos de ativação nos músculos 

respiratórios e gerar valores completamente diferentes entre SNIP e PImax ou 

mesmo predispor tais músculos a fraqueza muscular especialmente em posições de 

desvantagem mecânica como a supino, como é mostrado em obesos com menor 

obesidade que os nossos37,38.  

Neste sentido, nossos pacientes que apresentam maior circunferência da 

cintura e do pescoço, mesmo sem diferença nos volumes pulmonares, tiveram 

menores valores no percentual de SNIP. Neste aspecto, apesar da aplicação clínica 

da medida da PImax ser reconhecida é preciso cautela na monitoração da 

sobrecarga dos músculos respiratórios especialmente na obesidade.   

A pressão inspiratória nasal é influenciada não apenas pela idade ou peso 

corporal como foi anteriormente proposto por Uldry1, Kamide14 e Araújo15 mas 

também por variáveis respiratórias de volumes e endurance muscular. O grupo de 

sujeitos obesos mórbidos demonstrou influência significativa da CVF, VEF1 e VVM 

em relação ao SNIP. A função pulmonar influencia os valores de SNIP devido os 

aspectos relacionados a mecânica respiratória, ou seja, a capacidade de expansão 

do complexo toracoabdominal, além do recolhimento elástico do tórax5,6. 

Tal relação entre a função pulmonar e a pressão inspiratória nasal se 

tornou mais acentuada quando os sujeitos foram estratificados de acordo com a 

circunferência do pescoço, deste modo, quanto maior o perímetro nessa região 

maior a interação entre SNIP e as variáveis respiratórias.  Sugere-se que o acúmulo 

de gordura ao redor do pescoço causa um efeito de treinamento devido a 
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sobrecarga imposta continuamente a está musculatura, tal fato justifica os valores de 

VVM dentro dos valores de normalidade mesmo em obesos mórbidos39,40. Desta 

forma pode-se notar que em indivíduos com circunferência de pescoço igual ou 

superior a 43cm houve correlação significante e positiva com os valores obtidos de 

SNIP, diferentemente do grupo com CP<43 que não demonstrou relação 

significativa. 

Em uma análise mais aprofundada sobre a influência das variáveis 

antropométricas e respiratórias sobre o desfecho do SNIP, os dados observados 

extrapolam e expandem o conhecimento científico atual, o qual, até o presente 

momento, refere as medidas antropométricas como variáveis preditivas da pressão 

inspiratória nasal, no entanto, foi possível demonstrar que a VVM provavelmente 

seria a variável que melhor justificaria o SNIP (R²=0.54), apesar de ter uma relação 

moderada, sabe-se que até agora as equações comumente utilizadas para explicar 

o SNIP referem valores de R² inferior aos nossos, Uldry (r=0.30 nos homens; r=0.23 

nas mulheres), Kamide (R²=0.14 nos homens, R²=0.09 nas mulheres) e Araújo 

(R²=0.09 nos homens, R²=0.10). Portanto, a relação entre SNIP e VVM pode ser 

abordada pelo fato desta ser um índice direto da função global do sistema 

respiratório, demonstrando claramente a endurance da musculatura respiratória33. 

É preciso destacar alguns limites em relação ao estudo. Primeiro, 

considerando a técnica do sniff em si, as manobras solicitadas exigem do paciente 

familiarização e entendimento para realização de padrões respiratórios adequados 

de forma a extrair um acurado conjunto de dados. Apesar de ser um estudo com 

intenção de aplicação clínica, procuramos instruir os pacientes e repetir 10 

manobras para evitar o efeito de aprendizado41. Segundo, considerando as questões 

metodológicas, não utilizamos o grupo controle para comparar as medidas 

antropométricas e respiratórias. Mas por outro lado, utilizamos para analisar os 

valores preditos, equações de predição utilizadas em brasileiros de uma mesma 

região geográfica. Tal efeito minimiza o efeito de medidas preditoras que poderiam 

não ser importantes na nossa amostra. Neste sentido, há uma relativa garantia de 

incluir o mesmo padrão de medidas antropométricas que entram no modelo de 

regressão e que são comuns aos sujeitos desta região. 

 

Conclusão 
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O sniff teste é uma técnica de avaliação da pressão inspiratória nasal, a 

qual infere diretamente a pressão transdiafragmática. Desta forma, entendemos que 

provavelmente a SNIP seja uma medida mais confiável para se conhecer o 

funcionamento diafragmático, pelo fato da PImax está relacionada ao recrutamento 

de toda cadeia muscular inspiratória e músculos acessórios. Observamos que a 

SNIP possui uma moderada relação com a PImax observada em obesos mórbidos 

provavelmente devido as alterações da mecânica respiratória desses indivíduos. No 

entanto, há correlação positiva entre os valores de SNIP e medidas de função e 

endurance muscular respiratória. Sugerimos que a equação proposta por Araújo et 

al seja a que melhor se aplica para obtenção do SNIP em obesos mórbidos. 
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Tabela 1. Caracterização dos participantes do estudo segundo marcadores antropométricas. 
 Todos  

(n=92) 
média±DP 

(IC) 

Homens  
(n=17) 

média±DP 
(IC) 

Mulheres  
(n=75) 

média±DP 
(IC) 

Não mórbidos 
(n=27) 

média±DP 
(IC) 

Mórbidos  
(n=65) 

  média±DP 
(IC) 

CP<43cm 
(n=37 mórbidos) 

média±DP 
(IC) 

CP≥43cm 
(n=28 mórbidos)  

média±DP 
(IC) 

Idade, anos 38.3±10.2 
(36.2-40.4) 

38.9±13.0 
(32.2-45.6) 

38.2±9.5 
(36.0-40.4) 

40.7±11.0 
(36.3-45.1) 

37.2±9.6 
(34.8-39.6) 

35.5±8.5 
(32.6-38.3) 

39.7±10.7 
(35.6-43.9) 

Peso, kg 
 

121.5±30.0 
(115.3-127.7) 

137.5±37.7* 
(118.1-156.9) 

117.8±26.9 
(111.6-124.0) 

94.5±11.9# 
(89.8-99.2) 

132.6±28.06 
(125.7-139.6) 

122.4±23.8** 
(114.4-130.3) 

146.3±27.8 
(135.5-157.1) 

Altura, m 1.6±0.1 
(1.6-1.6) 

1.7±0.1* 
(1.7-1.8) 

1.6±0.1 
(1.6-1.6) 

1.6±0.09 
(1.5-1.6) 

1.6±0.05 
(1.5-1.6) 

1.6±0.1** 
(1.6-1.6) 

1.6±0.1 
(1.6-1.7) 

IMC, Kg/m² 46.4±9.9 
(44.3-48.4) 

46.6±11.6 
(40.6-52.6) 

46.3±9.5 
(44.2-48.5) 

35.6±2.7# 
(34.5-36.7) 

50.8±8.1 
(48.8-52.8) 

48.4±7.4** 
(45.9-50.9) 

54.1±8.0 
(51.0-57.3) 

CC, cm 128.6±17.1 
(125.1-132.1) 

136.8±23.6* 
(124.6-148.9) 

126.7±14.8 
(123.3-130.2) 

112.2±6.6# 
(109.6-114.9) 

135.3±15.4 
(131.5-139.2) 

130.2±12.8** 
(125.9-134.4) 

142.3±16.2 
(136.0-148.6) 

CQ, cm  137.7±20.2 
(133.5-141.9) 

137.5±22.9 
(125.7-149.3) 

137.7±19.8 
(133.2-142.3) 

117.5±8.0# 
(114.3-120.7) 

146.0±17.7 
(141.6-150.4) 

143.0±17.0 
(135.3-148.7) 

150.2±18.1 
(143.2-157.2) 

CP, cm 42.3±4.4 
(41.4-43.2) 

47.5±4.1* 
(45.4-49.6) 

41.1±3.5 
(40.3-41.9) 

41.0±3.5 
(39.5-42.4) 

42.8±4.6 
(41.7-43.9) 

39.6±1.9** 
(39.0-40.3) 

47.1±3.6 
(45.7-48.5) 

IAC % 49.3±10.4 
(47.2-51.5) 

43.3±9.8)* 
(38.2-48.3) 

50.7±10.1 
(48.4-53.0) 

38.8±5.0# 
(36.8-40.8) 

53.6±8.8 
(51.4-55.8) 

53.6±8.0 
(50.9-56.2) 

53.8±9.9 
(49.9-57.6) 

*Comparação entre gênero;  
#
Comparação entre grupo de obesos não mórbidos e mórbidos;  

** Comparação doa obesos mórbidos entre grupos de CP<43 e CP≥43. 
IMC: índice de massa corpórea; CC: circunferência da cintura; CQ: circunferência do quadril; CP: circunferência do pescoço; IAC: índice de adiposidade 
corporal. 
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Tabela 2. Caracterização dos participantes do estudo segundo função pulmonar e endurance dos músculos respiratórios. 
 Todos  

(n=92) 
média±DP 

(IC) 

Homens  
(n=17) 

média±DP 
(IC) 

Mulheres  
(n=75) 

média±DP 
(IC) 

Não mórbidos 
(n=27) 

média±DP 
(IC) 

Mórbidos  
(n=65) 

  média±DP 
(IC) 

CP<43cm 
(n=37 mórbidos) 

média±DP 
(IC) 

CP≥43cm 
(n=28 mórbidos)  

média±DP 
(IC) 

CVF, L 3.0±0.7 

(3.0-3.3) 

4.0±0.5)* 

(3.7-4.3) 

3.0±0.6 

(2.8-3.1) 

3.2±0.6 
(2.9-3.4) 

3.0±0.6 
(2.8-3.2) 

3.0±0.5 
(2.9-3.2) 

3.3±0.8 
(2.9-3.6) 

%CVF 87.3±10.8 

(85.0-89.6) 

95.3±13.8* 

(87.7-102.9) 

85.6±9.2 

(83.3-87.8) 

86.4±10.5 
(82.2-90.6) 

85.4±12.1 
(82.4-88.5) 

87.5±11.0 
(83.7-91.3) 

86.9±11.9 
(81.8-92.1) 

VEF1, L 2.6±0.6 
(2.5-2.7) 

3.2±0.6 
(2.9-3.5) 

2.5±0.4 
(2.3-2.6) 

2.7±0.5 
(2.4-2.9) 

2.6±0.6 
(2.4-2.7) 

2.6±0.4 
(2.4-2.7) 

2.6±0.7 
(2.3-2.9) 

%VEF1 88.0±12.7 

(85.4-90.6) 

92.8±15.8 

(84.6-100.9) 

86.9±11.8 

(84.2-89.6) 

89.0±10.6 
(84.8-93.2) 

87.5±13.4 
(84.2-90.9) 

89.5±10.9 
(85.9-93.1) 

85.1±16.2 
(78.8±91.4) 

VRE, L 0.4±0.3 

(0.3- 0.5) 

0.4±0.3 

(0.3-0.5) 

0.4±0.3 

(0.3-0.5) 

0.3±0.2 
(0.2-0.4) 

0.3±0.3 
(0.3-0.4) 

0.4±0.3 
(0.3-0.5) 

0.4±0.3 
(0.3-0.5) 

%VRE 48.6±43.2 

(39.4-57.7) 

37.3 ± 24.5 

(24.7-49.9) 

51.3 ±47.3 

(40.3-62.2) 

42.1±31.1 
(99.7-111.5) 

50.9±46.8 
(39.2-62.6) 

52.0±47.4 
(36.1-67.8) 

49.0±46.9 
(31.3-68.2) 

VVM, L/min 109.3± 24.4 

(104.2-114.3) 

128.1±23.6* 

(116.0-140.3) 

105.0±22.6 

(99.9-110.2) 

113.0±24.4 
(103.3-122.7) 

107.6±24.3 
(101.6-113.7) 

108.1±19.2 
(101.7-114.5) 

107.1±30.3 
(95.4-118.9) 

%VVM 84.9±13.7 
(82.1-87.8) 

86.7±13.3 
(79.9-93.5) 

84.5±13.9 
(81.3-87.7) 

86.5±12.3 
(81.7-91.3) 

80.7±14.2 
(80.7-87.7) 

86.3±12.1 
(82.2-90.3) 

81.6±16.5 
(75.2-88.0) 

*Comparação entre gênero;  
#
Comparação entre grupo de obesos não mórbidos e mórbidos;  

** Comparação doa obesos mórbidos entre grupos de CP<43 e CP≥43. 
CVF: capacidade vital forçada; VEF1: volume expiratório forçado no primeiro segundo; VRE, volume de reserva expiratório; VVM, ventilação voluntária 
máxima. 
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Tabela 3. Caracterização dos participantes do estudo segundo variáveis de pressões respiratórias máximas. 
 Todos  

(n=92) 
média±DP 

(IC) 

Homens  
(n=17) 

média±DP 
(IC) 

Mulheres  
(n=75) 

média±DP 
(IC) 

Não mórbidos 
(n=27) 

média±DP 
(IC) 

Mórbidos  
(n=65) 

  média±DP 
(IC) 

CP<43cm 
(n=37 mórbidos) 

média±DP 
(IC) 

CP≥43cm 
(n=28  mórbidos)  

média±DP 
(IC) 

PImax, 
(cmH2O) 

107.3±26.4 
(101.8-112.7) 

129.0±35.7* 
(110.7-147.3) 

102.3±21.2 
(97.4-107.2) 

111.1±31.6 
(98.5-123.6) 

105.6±23.9 
(99.7-111.5) 

106.2±20.8 
(99.0-113.1) 

104.9±28.8 
(94.1-115.8) 

%PImax 109.7±23.1 
(104.9-114.5) 

103.6±26.5 
(90.0-117.2) 

111.1±22.2 
(106.0-116.2) 

113.3±26.8 
(102.7-123.9) 

108.2±21.4 
(102.8-113.5) 

113.0±21.0** 
(106.0-120.0) 

101.8±20.7 
(93.8-109.9) 

PEmax, 
(cmH2O) 

112.0±23.2 
(107.2-116.8) 

129.0±35.2* 
(110.9-147.1) 

108.1±17.6 
(104.1-112.2) 

117.1±28.3 
(105.9-128.3) 

109.8±20.4 
(104.7-114.8) 

111.4±17.9 
(105.4-117.4) 

107.8±23.6 
(98.6-116.9) 

%PEmax 113.1±22.9 
(108.4-117.9) 

96.4±26.6* 
(82.7-110.1) 

16.9±20.3 
(112.3-112.6) 

117.6±28.4 
(106.4-128.9) 

111.2±20.1 
(106.2-116.2) 

117.6±19.8** 
(111.0-124.2) 

102.8±17.6 
(96.0-109.6) 

SNIP, 
(cmH2O) 

99.1±24.5 
(94.0-104.1) 

109.3±27.8 
(95.0-123.6) 

96.7±23.3 
(91.4-102.1) 

95.7±24.6 
(85.9-105.4) 

100.4±24.5 
(94.3-106.5) 

102.0±24.3 
(93.9-110.1) 

98.4±25.0 
(88.7-108.1) 

%SNIP-
Araújo 

87.1±20.6 
(82.8-91.3) 

84.4±20.4 
(73.9-94.9) 

87.7±20.7 
(82.9-92.4) 

76.7±22.8 
(76.5-94.7) 

87.7±19.7 
(82.8-92.6) 

90.1±20.6 
(83.2-97.0) 

84.5±18.4 
(77.3-91.6) 

*Comparação entre gênero;  
#
Comparação entre grupo de obesos não mórbidos e mórbidos;  

** Comparação doa obesos mórbidos entre grupos de CP<43 e CP≤43. 
PImax, pressão inspiratória máxima; PEmax, pressão expiratória máxima; SNIP, pressão inspiratória nasal. 
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Tabela 4. Matriz de correlação entre a SNIP obtida e variáveis independentes de 

acordo com a circunferência do pescoço em obesos. 

Variável 

dependente SNIP 
Variáveis independentes 

Estratificação  Idade Altura CVF VEF1 VVM PImax PEmax 

Não mórbido 
(n=27) 

0.06 0.21 0.11 0.16 0.12 0.00 0.36* 

Mórbido 
(n=65) 

-0.44* 0.09 0.48* 0.54* 0.54* 0.50* 0.26 

TOTAL 

(n=92) 
-0.16 0.13 0.29* 0.32* 0.32* 0.22* 0.28* 

CP<43 

(n=37) 
-0.25 -0.14 0.42* 0.44* 0.47 0.31 0.45* 

CP≥43 

(n=28) 
-0.50* -0.44* 0.54* 0.57* 0.56* 0.52* -0.54* 

TOTAL mórbidos 

(n=65) 
-0.34* -0.29 0.46* 0.48* 0.49* 0.50* 0.32* 

*P<0.05  
SNIP: pressão inspiratória nasal; CP: circunferência do pescoço; CVF: capacidade vital forçada; 
VEF1: volume expiratório forçado no primeiro segundo; VVM: ventilação voluntária máxima; PImax: 
pressão inspiratória máxima; PEmax: pressão expiratória máxima.  
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Tabela 5. Modelos de regressão múltipla (stepwise) entre diferentes variáveis 

preditoras de SNIP em obesos mórbidos. 
Modelo Idade Sexo CVF VEF1 VVM Interc. R

2
 F p SEE 

1 -0.19 -0.66 -6.61 14.67 0.33 54.59 0.26 3.73 0.005 20.96 
2 -0.18  -6.34 14.79 0.32 52.79 0.20 4.75 0.002 20.76 
3 -0.18 1.25 -1.61 20.14  59.06 0.23 4.02 0.006 21.19 
4 -0.30   9.18 0.27 58.35* 0.32 9.80 0.000 20.62 
5 -0.21  5.04  0.36 54.37 0.25 6.14 0.001 20.70 
6   6.78  0.36 40.67* 0.24 9.16 0.000 20.57 
7    12.24 0.27 38.62* 0.31 14.38 0.000 20.58 
8  2.64 -0.21 21.03  44.43 0.23 5.37 0.002 21.04 
9     0.54* 42.10* 0.33 25.75 0.000 20.81 

*p<0.05 
Interc=interceptação; SNIP: pressão inspiratória nasal; CVF: capacidade vital forçada; VEF1: volume 
expiratório forçado no primeiro segundo; VVM: ventilação voluntária máxima. 
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Figura 2: Regressão linear multivariada entre SNIP obtida e valores preditos por 

diferentes equações 
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Tabela 6. Valores de SNIP obtida e preditas por diferentes equações de referência 

em 65 obesos mórbidos.  

 SNIP obtida SNIP Uldry SNIP Kamide SNIP Araújo 

 Média±DP Média±DP % Média±DP % Média±DP % 

Total 100.4±24.5 90.9±10.2* 110.7 118.7±24.5* 89.6 114.4±11.9* 87.7 

CP<43 101.9±24.3 87.8±5.4* # 115.9 120.6±17.5* 86.9 113.1±8.6* 90.1 

CP≥43 98.3±25.0 95.0±13.4 103.8 116.0±31.6* 93.0 116.1±15.2* 84.5 

*p<0.05 – Diferença entre valores e preditos.  
#
p<0.05 – Diferença entre grupos de acordo com CP. 

SNIP: pressão inspiratória nasal; CP: circunferência do pescoço. 
 
  



51 
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O sniff teste é uma técnica de avaliação da pressão inspiratória nasal, a 

qual infere diretamente a pressão transdiafragmática. Desta forma, entendemos que 

provavelmente a SNIP seja uma medida mais confiável para se conhecer o 

funcionamento diafragmático, pelo fato da PImax está relacionada ao recrutamento 

de toda cadeia muscular inspiratória e músculos  torácicos e acessórios. Assim, 

sugerimos que tais medidas sejam tomadas separadamente para monitorar a força 

respiratória de pacientes obesos. 

Identificamos que a SNIP possui uma moderada relação com a PImax 

observada em obesos mórbidos provavelmente devido as alterações da mecânica 

respiratória desses indivíduos,diferentemente dos valores da literatura que 

encontram relações mais estreitas. Isto pode estar relacionado ao padrão de 

recrutamento muscular que é feito nas duas manobras, como é explicado na 

literatura. Entretanto o porquê de estas medidas não se correlacionarem fortemente, 

poderia estar relacionado também as características de adiposidade ao redor do 

abdome e tórax. Também observamos mais fortes e únicas correlações positivas 

entre os valores de SNIP e medidas de função e endurance muscular respiratória.A 

literatura refere mais relações com a pressão inspiratória em si e com marcadores 

antropométricos. Em nosso estudo mostramos que quanto maior a capacidade de 

gerar força maior a pressão nasal e este achado não tem relação com peso, altura 

ou gênero.  Outro fato interessante é que obesos mórbidos com maior circunferência 

do pescoço apresentam maior relação da SNIP com as variáveis respiratórias.  

Além disso, a VVM parece ser a variável independente que melhor 

justifica os valores observados de SNIP em obesos mórbidos. Notamos que as três 

equações de referencias utilizadas para indivíduos saudáveis encontradas na 

literatura possuem relação com os valores de SNIP dos obesos mórbidos do nosso 

estudo. No entanto, reconhecemos que a equação proposta por Araújo et al. seja a 

que melhor se aplique na obtenção dos  valores de SNIP, entretanto, é preciso 

cautela, pois precisa ser acrescido a variável de endurance muscular respiratória. 

Desta forma propomos que quando medido a pressão inspiratória nasal seja 

utilizada outra equação de referência por nós proposta. 
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APÊNDICE A 

  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 

 

 

PESQUISADORES: Mestranda:  Necienne de Paula Carneiro Porto. Orientadora: Prof. Dra. Selma 
Sousa Bruno 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO- TCLE 

Este é um convite para você participar da pesquisa Avaliação Da Pressão 

Inspiratória Nasal Sniff Na População Obesa. que tem como pesquisadora responsável 

Selma Sousa Bruno. 

Esta pesquisa pretende analisar a pressão inspiratória nasal em obesos. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é para saber se a obesidade interfere na 

pressão inspiratória nasal. 

Caso você decida participar. você deverá ser submetido a uma avaliação 

fisioterapêutica pré-operatória de cirurgia bariátrica. 

 Todos os sujeitos serão submetidos a uma avaliação clínica através de uma ficha de 

avaliação contendo: a identificação do paciente. presença de comorbidades associadas. 

medicações em uso. bem como uma avaliação mais detalhada observando variáveis 

antropométricas contendo peso corporal. altura. índice de massa corpórea (IMC). grau de 

obesidade. circunferência da cintura (CC). circunferência do quadril (CQ). circunferência do 

pescoço. relação cintura quadril (RCQ). espirometria e manovacuometria com medidas da 

pressão inspiratória nasal (SNIP) e a obtenção das medidas dos pulmões trará risco 

mínimos a sua saúde. pois os métodos que serão realizados de forma não invasiva. ou seja. 

não serão realizados testes que envolva corte da pele. penetração por objetos perfuro-

cortante. coleta de sangue ou dano a integridade física do indivíduo. 

Pode acontecer um leve desconforto durante os testes como tontura que será 

minimizado realizando pausa do teste e associando com respiração adequada tão sintoma 

passará e você terá como benefício uma avaliação fisioterapêutica de grande importância na 

fase pré-operatória de cirurgia bariátrica que busca saber a quantidade de ar e a pressão 

dos pulmões através de respirações em aparelhos específicos.   
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Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento. em 

qualquer fase da pesquisa. sem nenhum prejuízo para você. Os dados que você irá nos 

fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou publicações 

científicas. não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em 

local seguro e por um período de 5 anos. Se você tiver algum gasto pela sua participação 

nessa pesquisa. ele será assumido pelo pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa. você será 

indenizado. Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável. 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos. importância e o modo como os dados 

serão coletados nessa pesquisa. além de conhecer os riscos. desconfortos e benefícios que 

ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos. concordo em participar da 

pesquisa Avaliação Da Pressão Inspiratória Nasal Sniff Na População Obesa. e 

autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações 

científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

Eu._________________________________________________________________

____________ declaro estar ciente e informado sobre os procedimentos de realização da 

pesquisa. conforme explicado acima e aceito participar voluntariamente. 

 

 

 

 

Assinatura:_________________________________________________Natal.__/__/__. 

 

 

 Assinatura do pesquisador responsável 

Prof.ª Dra. Selma Sousa Bruno 
Telefone: (084) 9981 7854 
Email: sbruno@ufrn.br 
 

 

 

 

      Assinatura do pesquisador participante 

Necienne de Paula Carneiro Porto 

Telefone: (083) 8703 0037 

Email: necienne@hotmail.com  

 

mailto:sbruno@ufrn.br
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APÊNDICE B 

  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 

 

 

PESQUISADORES: 

Mestranda: Necienne de Paula Carneiro Porto. 

Orientadora: Profª. Drª. Selma Sousa Bruno 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DA PRESSÃO INSPIRATÓRIA NASAL SNIFF NA POPULAÇÃO OBESA 

 

AVALIAÇÃO CLÍNICA 

Data da avaliação ___/___/___ 

- IDENTIFICAÇÃO 

Nome:  ____________________________________________________________  

Data de nascimento: ___/___/___        Idade: _____________ Sexo (   ) M   (   ) F 

Telefone:  __________________________________________________________  

Endereço:  _________________________________________________________  

Profissão: _________________________________ Ocupação:________________  

Estado civil:(   ) Solteiro (   ) Casado (   ) Viúvo (   ) Divorciado ( ) Relacionamento 

Estável 

Escolaridade: (   ) Analfabeto (   ) 1° grau (   )  2°  grau (   ) 3° grau 

(   ) Completo (   ) Incompleto 

Presença de desvio de septo nasal. sinusite?______________________________ 

OBSERVAÇÕES:_____________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________ 
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CICLO MESNTRUAL:   □ Regular            □ Irregular      □ Ausente 

MEDICAÇÕES EM USO:  □ Sim       □ Não  Quais / tempo de uso:_______________ 

MMII :  □ Varizes  □ Microvarizes  □ Edemas □ Erisipela ________________ 

Cirurgias Anteriores? □ Sim  □ Não  Qual? __________________________ 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 

Peso (Kg):  Graus da 

Obesidade: 

□ I (30-34.9) 

□ II (35-39.9) 

□ III (40-44.9) ou 

Mórbida 

Circunferência 

Cintura (cm): 

Circunferência 
Pescoço (cm): 
 

Altura (m):  Circunferência Quadril (cm):  

 

IMC (Kg/m²): RCQ:                      IAC: 

 

Antecedentes 
Hábitos de Vida Sono 

Patológicos Familiares 

□ HAS 

□ DM 

□ 

D.Cardiovasculares 

□ Dislipidemia 

□ Resist. à Insulina 

□ DPOC  

□ Asma 

□ Asma na infância 

□ Câncer 

□ Labilidade 

Emocional 

□ Dificuldade de 

concentração 

□ AVE 

□ HAS 

 □ DM 

 □ D.Cardiovas. 

□ Dislipidemia 

□ Resist. à Insulina 

□ DPOC  

□ Asma 

□ Câncer 

□ AVE 

□ Etilista 

□ Sedentário 

□ Fumante 

□ Ex-fumante 

Anos de fumo:  

Cigarros/dia: 

□ Insônia 

□ Sonolência 

matutina  

□ Roncos 

□ Despertar com 

Sufocação 

D. 

Osteoarticulares 

Quadro Álgico 

□ Escoliose 

□ Artrite 

□ Artrose 

□ Lupus 

Eritematoso 

□ 

Outras___________ 

□ ausência de 

dor 

□ dor 

Local?  

Piora com o q? 
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AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO PULMONAR 

1. Espirometria 

CVF  

CVF%  

VEF1  

VEF1%  

VEF1/CVF  

PFE  

FEF25-75%  

VC  

VVM  

VRE  

 

2. Manovacuometria 

PImax PEmax 

  

 

SNIP 

Data 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 

 
          

 

SNIP 
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ANEXO 1 
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