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RESUMO 

Introdução: A pressão inspiratória nasal sniff (SNIP) é um teste fácil de ser realizado, 

que estima a pressão esofágica e prediz a força dos músculos inspiratórios, sendo 

complementar às medidas das pressões máximas inspiratória e expiratória (PImáx e 

PEmáx, respectivamente). No Brasil, seus valores de referência para crianças ainda não 

foram propostos. Objetivo: Propor equações de predição da SNIP para crianças 

saudáveis brasileiras e determinar os valores de referência para essa população. 

Métodos: Estudo multicêntrico (Natal, Recife e Belo Horizonte), transversal 

observacional, onde foram avaliadas crianças saudáveis de 6 a 11 anos de idade, de 

ambos os sexos, estratificadas em três subgrupos por faixas etárias (6-7, 8-9, 10-11 

anos) dentro de cada sexo. Todos realizaram, após anamnese com avaliação 

sociodemográfica e antropométrica (percentil para índice de massa corpórea [IMC]), a 

prova de espirometria, seguida da mensuração das forças dos músculos respiratórios, 

composta por PImáx (Capacidade Residual Funcional (CRF) e Volume Residual (VR)), 

PEmáx (Capacidade Pulmonar Total (CPT)) e SNIP. Posteriormente, responderam a 

dois questionários para avaliação do nível de atividade física e nível socioeconômico 

através IPAQ (Questionário Internacional de Atividade Física) e CCEB (Critério de 

Classificação Econômica Brasil), respectivamente. Por fim, dois testes de caminhada de 

6 minutos (TC6M) foram feitos a fim de avaliar a capacidade de exercício funcional. 

Análise estatística: Utilizamos o teste de Kolmogorov-Smirnov para normalidade dos 

dados, o teste t para as análises intergrupos e ANOVA one-way para análises 

intragrupos. A correlação de Pearson (r) foi utilizada para observar relações entre a 

SNIP e as demais variáveis do estudo. Resultados: Os resultados apresentados são 

apenas para a população de Natal/RN. Foram recrutadas 139 crianças, das quais 121 (62 

meninas) compuseram a amostra, 54% apresentou percentil < 85 e 46% percentil > 85, 

acima do esperado. Os valores da SNIP foram semelhantes entre os sexos (91,1 ± 21,0 

cmH2O em meninas e 87,7 ± 19,4 cmH2O em meninos). O sexo feminino apresentou 

medidas da SNIP maiores que as da PImáxCRF (p < 0,0001), enquanto que nos meninos, 

a média de ambas as variáveis foram semelhantes. Encontramos correlação positiva 

entre SNIP e o percentil (r= 0,25, p= 0,04) nas meninas, diferente dos meninos, onde 

nenhuma correlação foi observada. Conclusões: De acordo com o que foi encontrado, 

foram definidos os valores de referência da SNIP para crianças saudáveis brasileiras na 

faixa etária de 6 a 11 anos. O percentil para IMC parece influenciar positivamente a 

força dos músculos inspiratórios mensurada pela SNIP apenas nas meninas. 
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 Palavras-chave: criança, músculos respiratórios, valores de referência. 

ABSTRACT 

Introduction: The sniff nasal inspiratory pressure (SNIP) is an easy to perform test that 

estimates esophageal pressure and predicts inspiratory muscle strength, being 

complementary to maximal inspiratory and expiratory pressure measurements (MIP and 

MEP, respectively). In Brazil, its reference values for children have not yet been 

proposed. Objective: To propose SNIP prediction equations for healthy Brazilian 

children and determine the reference values for this population. Methods: A multicenter 

(Natal, Recife e Belo Horizonte), cross-sectional observational study was carried out to 

evaluate healthy children 6 to 11 years old, of both sexes, stratified into three subgroups 

by age group (6-7, 8-9, 10-11 years) within each sex. All performed after anamnesis 

with sociodemographic and anthropometric evaluation (percentile for body mass index), 

the spirometry test, followed by the measurement of respiratory muscle strengths, 

composed of MIP (Functional Residual Capacity (FRC) and Residual Volume (RV)), 

MEP (Total Lung Capacity (TLC)) and SNIP. Subsequently, they answered two 

questionnaires to assess the level of physical activity and socioeconomic level through 

the IPAQ (International Physical Activity Questionnaire) and BECC (Brazil Economic 

Classification Criteria), respectively. Finally, two 6-minute walk tests (6MWT) were 

performed to assess functional exercise capacity. Statistical analysis: We used the 

Kolmogorov-Smirnov test for normality of the data, the t-test for intergroup analyzes 

and one-way ANOVA for intragroup analyzes. The pearson (r) correlation was used to 

observe relationships between SNIP and the other study variables. Results: The results 

presented are only for the Natal/RN population. Thirty-nine children were recruited, of 

which 121 (62 girls) comprised the sample, 54% presented percentile <85 and 46%> 

85th percentile, higher than expected. SNIP values were similar between genders (91.1 

± 21.0 cmH2O in girls and 87.7 ± 19.4 cmH2O in boys). Girls presented SNIP 

measurements larger than those of the PImax CRF (p <0.0001), while in boys the mean 

of both variables was similar. We found a positive correlation between SNIP and the 

percentile (r = 0.25, p = 0.04) in girls, unlike boys, where no correlation was observed. 

Conclusions: According to what was found, SNIP reference values were defined for 

healthy Brazilian children aged 6 to 11 years. The BMI percentile seems to positively 

influence the inspiratory muscle strength measured by SNIP only in girls. 

Key words: child, respiratory muscles, reference values.  
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1.1- Força dos músculos respiratórios 

A ventilação é a função pulmonar fundamental para a troca de gases com o meio 

externo. De acordo com a necessidade metabólica, a bomba ventilatória desempenhará 

seu papel para atender essa demanda. Os músculos respiratórios são os responsáveis 

pelo funcionamento adequado da bomba ventilatória, os quais possuem duas principais 

funções: desenvolver força e encurtar. No sistema respiratório a força da musculatura 

pulmonar é estimada como pressão respiratória e o encurtamento como a mudança de 

volume pulmonar (contração muscular) ou deslocamento das estruturas da parede 

torácica 1,2. 

Os músculos respiratórios são divididos em três grupos do ponto de vista 

funcional: o diafragma, os músculos da caixa torácica e os músculos abdominais. A 

contração diafragmática gera a expansão do abdomen e da parte inferior da caixa 

torácica (caixa torácica abdominal), levando a inspiração. Os músculos da caixa 

torácica, que são inspiratórios e expiratórios, incluem os intercostais, os paraesternais, 

os escalenos e os músculos do pescoço, expandindo a região superior da caixa torácica 

(caixa torácica pulmonar). Por fim, os músculos abdominais agem no abdomen e na 

caixa torácica parte abdominal, sendo estes expiratórios3.  

A geometria da caixa torácica, bem como as características mecânicas desta e da 

parede abdominal, e a interação com os músculos respiratórios, desempenham 

importante papel na conversão da força desenvolvida pelos músculos respiratórios em 

pressão.  Essa relação de força e pressão gerada depende do volume pulmonar em que a 

manobra foi realizada (VR – volume residual; CRF – capacidade residual funcional; 

CPT – capacidade pulmonar total)2,4.  

As pressões respiratórias devem ser vistas como índices de “produção” global 

muscular respiratória e não somente como medidas diretas das propriedades contráteis2. 

Apesar disso, a força dos músculos respiratórios medida através das pressões é uma 

medida útil bastante difundida na literatura, pois reflete fraqueza dos músculos da 

respiração, que pode causar dispneia e intolerância ao exercício2,5, avalia prejuízos 

respiratórios causados por doenças neuromusculares, pulmonares ou esqueléticas 

(cifoescoliose, por exemplo)6-9 e ajuda a quantificar severidade de certas doenças e no 

prognóstico delas. Em crianças, ajuda no manejo e no seguimento de doenças como 

asma, fibrose cística e outras bastante presentes nessa população10.  
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A força muscular gerada pelos músculos respiratórios é o reflexo da pressão 

destes desenvolvida contra o tórax. Para testar as propriedades musculares respiratórias, 

as pressões podem sem mensuradas através de manobras voluntárias, ou durante 

contrações involuntárias em resposta a estimulação do nervo frênico, utilizando-se de 

manobras invasivas ou não invasivas2. Na prática clínica, os testes volitivos e não 

invasivos são os mais utilizados. Dentro desse contexto, a pressão pode ser mensurada 

na boca ou no nariz11.  

Entre os testes não-volitivos e não invasivos, temos: a estimulação elétrica do 

nervo frênico à altura do pescoço com mensuração da pressão transdiafragmática 

durante a contração brusca do diafragma (“twitch transdiaphragmatic pressure” – 

twitch Pdi) e estimulação magnética do nervo frênico12. Traz como vantagem o fato de 

isolar a medida da força apenas do diafragma se realizado corretamente. A maior 

desvantagem seria o alcance supramáximo da estimulação, tornando-se desconfortável. 

Já os testes volitivos realizados de maneira invasiva, destacamos o posicionamento de 

balões em cateteres, usados para mensuração da pressão esofágica (Pes), que reflete a 

pressão pleural (Ppl), e da pressão gástrica (Pga) refletindo assim a pressão abdominal 

(Pab). Assim, a pressão transdiafragmática é a subtração entre a Pga e a Pes (Pdi= Pga – 

Pes). Esses cateteres são passados através da narina após anestesia da mucosa nasal e 

faringe, e os balões posicionados no esôfago e estômago, com distâncias pré-

determinadas da narina. A manobra pode ser realizada na boca ou no nariz, e a principal 

vantagem é a mensuração direta da força diafragmática, mas traz como desvantagens ser 

invasivo, desconfortável, e requer certo treinamento por parte do paciente e do 

examinador2. 

Nem todos os testes clínicos são routineiramente realizados em crianças na 

prática clínica. Contudo, a avaliação da disfunção dos músculos respiratórios é de 

grande importância devido a fraqueza muscular ser uma das causas de falha respiratória. 

Além disso, essa fraqueza ou fadiga muscular podem tornar-se um fator de confusão em 

vários outros processos de doença. A disfunção da musculatura respiratória pode ser 

difícil de ser detectada clinicamente, sendo assim importantes as mensurações objetivas 

e a interpretação de tais testes pela equipe multidisciplinar11.  
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1.1.1- Pressões inspiratória (PImáx) e expiratória (PEmáx) máximas 

Entre os testes voluntários não invasivos, os mais clássicos para avaliar a força 

muscular respiratória são as provas de pressões respiratórias estáticas máximas: pressão 

inspiratória máxima (PImáx) através da manobra de Muller e pressão expiratória 

máxima (PEmáx) pela manobra de Valsalva, mensuradas ao nível da boca através da 

oclusão da via aérea12. A pressão mensurada durante PImáx e PEmáx refletem a pressão 

desenvolvida pelos músculos respiratórios (Pmus), além da pressão de recolhimento 

elástico passivo do sistema respiratório, incluindo pulmões e parede torácica (Prs). Por 

se tratarem de manobras não familiares, instruções corretas, demonstrações e 

encorajamentos são necessários2.  

A PImáx e a PEmáx podes ser mensuaradas a partir da CRF, mas geralmente são 

realizadas a partir do VR e da CPT, respectivamente. Quando a PImáx é mensurada a 

nível de CRF, a pressão de recolhimento elástico é zero, de modo que a pressão 

mensurada representa a força dos músculos inspiratórios. Enquanto que na mensuração 

a partir do VR, ocorre a participação da pressão de recolhimento elástico em média de 

30 cmH2O, e assim contribui para um aumento na PImáx de no mínimo 30%. Acontece 

o mesmo mecanismo na medida da PEmáx, a partir da CPT, gerando um aumento na 

PEmáx de mais de 40 cmH2O
2.  

O equipamento utilizado na mensuração das pressões respiratórias máximas de 

forma voluntária é portátil, de baixo custo, e a principal vantagem desses testes é 

estimar a força dos músculos inspiratórios e expiratórios de forma não invasiva, além de 

bem tolerados pelos pacientes, tornando-os mais acessíveis5. Diversos estudos 

descrevem os valores de referência para a força muscular respiratória, tanto em crianças 

como em adultos, de diversas etnias, em diferentes países, bem como suas equações de 

predição10, 13-19. No Brasil, o estudo mais recente que encontrou equações de referência 

para pressões respiratórias máximas em crianças e adolescentes de 6 a 18 anos foi o de 

Lanza et al. em 201520.  Para ambas as pressões, variáveis como idade, IMC e sexo 

influenciaram os seus valores.  

Apesar de serem os testes mais usados para avaliar a força muscular inspiratória, 

as pressões mensuradas na boca (PImáx e PEmáx) não são consideradas manobras de 

fácil realização, exigindo um esforço a mais, a completa cooperação do 

paciente/voluntário, de modo que os resultados apresentam variações importantes e os 

baixos resultados refletem não somente uma fraqueza muscular inspiratória ou 
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expiratória, mas também falta de motivação ou coordenação de quem está 

realizando21,22,23. 

1.1.2-  Pressão inspiratória nasal a partir do fungar (SNIP) 

A medida das pressões respiratórias estáticas é apenas um dos vários testes 

volitivos para avaliar o funcionamento dos músculos respiratórios. Entre os demais 

testes que podem ser realizados para avaliar a força muscular inspiratória, encontram-se 

a medida da pressão inspiratória nasal durante o fungar (sniff nasal inspiratory pressure 

– SNIP), a medida da pressão transdiafragmática durante o fungar (sniff 

transdiaphragmatic pressure – sniff PDI) e a medida da pressão esofagiana durante o 

fungar (sniff esophageal pressure – sniff PES)12.  

Fisiologicamente, o nariz funciona como um resistor, regulando o fluxo de ar. O 

segmento do orifício externo da válvula nasal limita o fluxo aéreo, colapsando 

parcialmente quando uma pressão transnasal crítica de 10-15 cmH2O é alcançada, de 

modo que qualquer esforço inspiratório maior não irá aumentar o fluxo de ar nasal. 

Sendo assim, em uma manobra de “fungar rápido”,o gradiente de pressão entre as vias 

aéras intra e extratorácicas é pequeno2.  

Inicialmente, o sniff foi descrito com um teste radiológico de paralisia do 

diafragma, uma vez que está associado a descida nítida do diafragma durante a 

inspiração no sujeito normal24. Em seguida, Miller et al.25, em 1985, avaliaram a força 

de contração difragmática através da mensuração da pressão transdiafragmática 

(Pdi=Pga - Pes) pela colocação de dois balões, um no esôfago (Pes) e o outro no 

estômago (Pga). Com esse estudo, encontraram que a Pdi gerada da SNIP máxima foi 

mais reprodutível do que pela PImáx, permitindo graduar fraqueza diafragmática e a 

taxa entre a paralisia completa do diafragma até sua normalidade, sendo potencialmente 

importante na prática clínica. 

Três anos depois, foi demonstrado em outro estudo que a Pdi correlacionou-se 

melhor com a sniff PES do que a PImáx, visto a dificuldade em realizar a manobra pela 

boca, podendo portanto fornecer informações úteis sobre a força difragmática e força 

muscular inspiratória global, sem requerer a colocação de um balão extra (estômago)26. 

Contudo, a sniff PES é limitada na prática clínica, pois requer a utilização invasiva de 

um sistema de cateter com balão esofágico. Em 1989, Koulouris et al.27 utilizaram 

métodos menos invasivos para mensuração da força muscular inspiratória através da 
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boca e da nasofaringe. Mas apesar de serem um pouco menos invasivos, ainda requerem 

anestesia, e a medida feita na boca pode elicitar reflexos orais e contrações involuntáris 

da musculatura orofacial. 

 Em 1994, Héritier et al.23 realizaram um estudo com voluntários saudáveis e 

pacientes com desordens neuromusculares e esqueléticas para validar a utilização da 

pressão inspiratória nasal (SNIP) para estimar a pressão esofágica, de forma não 

invasiva. Os autores encontraram boa correlação entre SNIP e sniff PES em ambas as 

populações estudadas, e concluíram que a SNIP fornece resultados não invasivos e 

significativos da sniff PES, sendo prejudicado apenas pela congestão nasal. No ano 

seguinte, foram estabelecidos os valores normais para SNIP em adultos, com a 

influência da posição corporal durante a manobra e estabeleceram o número apropriado 

de manobras a serem realizadas28.  

O SNIP teste é de fácil entendimento, execução e aplicação. É uma manobra 

voluntária inspiratória curta e forte, realizada através da oclusão de uma narina por um 

plugue bem ajustado a ela, que envolve a contração do diafragma e de outros músculos 

inspiratórios. Nava et al.29 encontraram uma predominância na ativação do músculo 

diafragma durante a SNIP, e atividade similar dos intercostais e esternocleidomastoideo 

na SNIP e na PImáx. Enquanto que Katagiri et al.30 realizaram um estudo de avaliação 

de ativação dos músculos do pescoço e abdominais durante a manobra de SNIP, 

observando que alguns músculos ativavam mais que outros durante a manobra, como o 

escaleno e o esternocleidomastoideo.  

Para ser executado de forma correta e expressar a força muscular inspiratória, a 

SNIP precisa ser máxima e isso requer alguma prática. A maioria dos sujeitos alcançam 

um platô dos valores das pressões entre 5 e 10 tentativas2. Na prática clínica, a manobra 

de SNIP é considerada um esforço natural, pois quando comparado a esforços estáticos, 

requer menos prática e menor tempo para ser desenvolvida, sendo então há algum 

tempo proposta como uma alternativa de complementação da avaliação da força 

muscular inspiratória, principalmente quando baixas PImáx são encontradas11,21,28.  

Alguns autores6,21,31 apontam vantagens da manobra de SNIP em relação a 

PImáx, como a redução de desconfortos na sustentação dos bucais, principalmente em 

paciente com doenças neuromusculares e a redução do risco de fadiga, pois requer um 

pico de pressão sustentado de no máximo um segundo. Entretanto, alguns estudos 

sugerem como uma possível limitação a possibilidade de subestimar a pressão esofágica 
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em pacientes com obstrução nasal ou em alguma doença pulmonar ou de vias aéreas. 

Provavelmente, os valores são reduzidos naqueles com doença neuromuscular grave, 

com envolvimento bulbar, por exemplo11,32, e ainda nos indivíduos com doença 

pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), devido a característica da manobra de SNIP ser 

curta e a transmissão da pressão esofágica ao nariz é reduzida nessa população33,34. 

Nève et al.7 realizaram uma avaliação longitudinal da SNIP em 43 crianças com 

distrofia muscular de Duchenne e Becker, demostrando que a SNIP foi identificada 

como um marcador precoce do declínio da força muscular respiratória a partir de 10,5 

anos de idade. Nessa população, a SNIP foi útil na avaliação e detecção da diminuição 

da força muscular inspiratória, quando variáveis como a capacidade vital (CV) ainda 

permanecem dentro dos valores normais ou declinam com uma idade mais avançada, 

facilitando o suporte terapêutico. Segundo os autores, em crianças com distúrbios 

neuromusculares, o principal benefício é o auxílio na avaliação da força muscular 

inspiratória, já que se trata de uma doença neurodegenerativa, além da facilidade da 

realização da manobra nessa população, tornando-se complementar a avaliação das 

pressões inspiratórias máximas.  

Fauroux et al.6 avaliaram a SNIP em crianças com desordens neuromusculares, 

fibrose cística e escoliose torácica. Os autores encontraram que os valores de SNIP 

foram subestimados nas crianças com fibrose cística, possivelmente pela presença de 

congestão nasal ou pólipos nasais. Tal subestimação ocorre com menor frequência em 

pacientes com desordens neuromusculares e com escoliose torácica, e quando acontece, 

pode ser explicada por alguma congestão nasal ou ainda por hipertrofia de adenóide. 

Nestas condições de doenças, a SNIP mostrou-se como um teste útil de triagem, onde 

seus valores normais excluem fraqueza muscular inspiratória em crianças e seus valores 

alterados reportam a um indício de que uma avaliação mais detalhada com outros testes 

de força muscular possa ser necessária.  

Além dos estudos citados acima, diversos outros, em diferentes populações, 

foram desenvolvidos avaliando a utilização da SNIP em diversas condições patológicas: 

desordens neuromusculares em crianças e adolescentes9; progressão da Esclerose 

Lateral Amiotrófica (ELA) e sobrevivência em adultos35,36; falha ventilatória e 

avaliação de força muscular na ELA37,38; desordens esqueléticas31 e em pacientes com 

severa fraqueza neuromuscular39. 
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Entretanto, alguns estudos demonstram que as manobras de PImáx e SNIP não 

são substituíveis, ou seja, uma não exclui a realização da outra, e sim, são consideradas 

complementares. Eles sugerem que quando os valores de PImáx forem normais, 

nenhum teste a mais seria necessário, mas em caso de presença de valores de PImáx 

reduzidos, a SNIP oferece uma forma de diferenciar entre a verdadeira fraqueza 

muscular inspiratória e a dificuldade em realizar um esforço sustentado contra a via 

aérea ocluída22,23,28,40. 

Assim, valores considerados normais de força muscular respiratória são 

necessários no estabelecimento, interpretação e diagnóstico da disfunção dos músculos 

respiratórios. A SNIP tem sido avaliada e valores de referência, bem como equações de 

predição foram encontrados para a população adulta saudável28,41, incluindo a 

população brasileira42. Para crianças, apenas na população caucasiana da Suíça e em 

caucasianos, afro-caribenhos e asiáticos de Londres (Reino Unido) foram realizados 

estudos para os valores de referência40,43. Desde o nosso conhecimento, não existem 

estudos que encontraram esses valores para crianças saudáveis brasileiras entre 6 e 12 

anos de idade.  

Stefanutti and Fitting (1999)43 realizaram seu estudo na Suíça com 180 crianças 

e adolescentes saudáveis de 6 a 17 anos de idade e compararam aos valores de pressão 

inspiratória máxima, encontrando valores maiores de SNIP do que de PImáx. Os autores 

encontraram, no sexo masculino, correlação com a idade, peso e altura, o que não 

aconteceu com crianças do sexo feminino, demonstrando que valores normais em 

meninas independe de idade, peso e altura, diferente das pressões PImáx e PEmáx que 

em ambos os sexos correlacionaram-se com essas três variáveis. Já Rafferty e 

colaboradores, em Londres, no ano seguinte40, desenvolveram um estudo com 116 

crianças entre 4 e 11 anos de idade, comparando ainda à pressão inspiratória máxima. 

Foram encontrados novamente valores superiores para a SNIP quando comparada a 

PImáx e na análise de regressão realizada com os dados, a SNIP mostrou-se 

correlacionar de forma significativa com a idade em meninos e com a altura na postura  

sentada em meninas. Em ambos os estudos não foi realizada uma divisão por faixas 

etárias, não sendo possíveis análises para verificar diferenças entre as faixas. Também 

não foram executados testes de capacidade física para avaliação e correlação com a 

SNIP.   
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A partir do que foi visto na literatura e abordado anteriormente, percebemos a 

importância desta avaliação a ser inserida na prática clínica. Pacientes que se 

beneficiam do teste SNIP como avaliação complementar da força muscular inspiratória 

precisam de avaliações mais objetivas e que possam predizer evolução e prognóstico da 

sua doença, e para isso, se faz necessário a identificação dos valores de referência para a 

pressão inspiratória nasal (SNIP) em crianças saudáveis brasileiras para que se possa 

comparar o que é encontrado com o que é predito para aquela população, justificando 

assim o presente estudo.  
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2- OBJETIVOS 
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2.1- Geral 

 Propor equações de predição da pressão inspiratória nasal (SNIP) para 

crianças saudáveis brasileiras e determinar os valores de referência para 

essa população no Brasil. 

2.2- Específicos 

 Correlacionar os valores da SNIP com as variáveis: idade, peso, altura, 

percentil para IMC e teste de caminhada de 6 minutos (TC6M); 

 Comparar os valores de SNIP e pressões respiratórias máximas 

encontradas entre sexos e faixas etárias; 

 Comparar os valores encontrados da SNIP com os encontrados nas 

pressões inspiratórias máximas (PImáx); 

 Analisar a concordância entre a SNIP e a PImáx. 
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3- MATERIAIS E MÉTODOS 
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3.1- Caracterização da pesquisa e aspectos éticos 

O estudo é caracterizado como multicêntrico, transversal e observacional. O 

projeto está sendo realizado simultaneamente na Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (UFRN), Universidade Federal de Minha Gerais (UFMG) e Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE), totalizando 3 centros, dois na região Nordeste e um na 

região Sudeste do Brasil.  Os centros da UFMG e UFPE ainda estão em fase de coletas. 

No centro de Natal/RN, o projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) do Hospital Universitário Onofre Lopes, sendo aprovado sob número de parecer 

2.051.324. Os demais centros participantes foram incluídos no mesmo projeto, com 

igual número de parecer. O trabalho está de acordo com a resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde. As cidades participantes além de Natal/RN foram 

Recife/PE e Belo Horizonte/MG. 

Os pais ou responsáveis pelas crianças receberam esclarecimentos a respeito da 

pesquisa, sua importância, seus objetivos, benefícios e riscos e demais informações 

necessárias. Para autorizarem a criança a participar do estudo, eles assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE – Apêndice 2). As crianças receberam as 

mesmas informações, em linguagem acessível para o total entendimento e assinaram o 

Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE - Apêndice 3). 

3.2 - População 

A população do estudo foi composta por crianças saudáveis de 6 a 12 anos de 

idade incompletos, de ambos os sexos, estratificadas por faixas etárias de 6 a 7 anos, 11 

meses e 29 dias; 8 a 9 anos, 11 meses e 29 dias e de 10 a 11 anos, 11 meses e 29 dias. O 

limite superior de idade é referido de acordo com o Art. 2º do Estatuto da Criança e do 

Adolescente que considera criança até esta idade. O limite inferior foi determinado de 

acordo com a capacidade de compreensão para os exames que serão realizados. 

3.3 - Amostra 

Utilizamos o software estatístico Graphpad Statmate versão 5.0 para cálculo de 

número amostral e Power. O tamanho da amostra foi determinado utilizando um teste t 

de uma amostra, baseado na média e desvio padrão de valores prévios encontrados no 

estudo de Stefanutti and Fitting43. Foram adotados um poder de 99% e um intervalo de 

confiança de 95%, obtendo assim um valor de 120 crianças. 



14 
 

Nossa amostra foi composta por crianças na faixa de idade descrita, que tiveram 

o TCLE assinado pelos pais ou responsáveis autorizando sua participação na pesquisa e 

que atenderam aos critérios de inclusão propostos pelo estudo. O período de coletas foi 

entre Dezembro de 2016 à Janeiro de 2018. 

3.4 - Critérios de Inclusão 

Foram incluídas na pesquisa crianças saudáveis de ambos os sexos, de 6 a 12 

anos de idade incompletos, que apresentaram valores espirométricos normais (maiores 

que 80% do predito para CVF, VEF1 e maior que 85% para VEF1/CVF); sem nenhum 

distúrbio ventilatório (comprovado pela espirometria); ativas ou não; sem histórico de 

doenças respiratória, cardíaca, cerebrovascular e neuromuscular; livres de gripe ou 

congestão nasal na semana anterior a realização do exame; sem uso de medicações 

regulares para alergia, corticosteroides e depressores do sistema neuropsicomotor. 

Também não poderiam apresentar desvio de septo ou terem realizado alguma cirurgia 

tóraco-abdominal prévia, que envolvesse abertura torácica ou abdominal1,12,44.  

3.5 - Critérios de Exclusão 

Foram excluídas da pesquisa as crianças que não conseguiram realizar os testes 

adequadamente ou que desistiram de realizá-los durante a execução do estudo.   

3.6 - Seleção dos participantes 

Os sujeitos foram recrutados nas escolas públicas das cidades participantes, 

todos mediante apresentação da Carta de Anuência aos diretores e coordenadores das 

escolas, emitida pela Secretaria de Educação e Cultura do próprio estado, como 

previamente discutido com os responsáveis pela emissão e autorização. Também foi 

realizada a divulgação através das mídias sociais com folder explicativo.  

3.7 – Desenho do estudo 

Inicialmente foi realizada uma reunião com os coordenadores e diretores das 

escolas para apresentação da proposta da pesquisa, sua metodologia, os possíveis riscos 

e os principais benefícios de sua realização para as crianças.  

Em seguida, foi realizado o primeiro contato com as crianças, explicando com 

uma linguagem acessível sobre o que seria feito e os motivos pelos quais elas iriam 

participar. Estas levaram para casa um convite de apresentação aos pais ou 

responsáveis, englobando toda a metodologia da pesquisa e todas as informações 
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pertinentes a serem conhecidas, para que eles pudessem ou não autorizar seus filhos a 

participar. Quem obteve interesse na pesquisa, reenviou o convite assinado e com um 

número de telefone para realizarmos o contato posteriormente, marcando o dia 

disponível para realização dos testes e para orientações básicas a respeito de alguns 

cuidados a serem tomados antes dos procedimentos. 

No dia previamente marcado, os pais ou responsáveis assinaram o TCLE 

autorizando formalmente a participação dos escolares, e estes por sua vez assinaram o 

TALE. No centro de Natal/RN, a pesquisa foi realizada no Departamento de 

Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  

Cada coleta dos dados durou em média 1h30, de acordo com a seguinte ordem: 

preenchimento da ficha de avaliação, pesagem e medição da altura, espirometria, 

pressões respiratórias máximas, SNIP, primeiro teste de caminhada de 6 minutos, 

aplicação dos questionários (nível de atividade física e socioeconômico) e realização do 

segundo teste de caminhada. Todas as manobras foram devidamente demonstradas, após 

serem dadas as orientações necessárias, para que as crianças pudessem realizá-las 

corretamente e de forma padronizada.  

3.8 – Instrumentos e testes 

- Ficha de avaliação 

Inicialmente, uma ficha de avaliação (Apêndice 1) foi utilizada para coletar os 

dados pessoais, antropométricos, dados de controle, e demais informações pertinentes 

que foram necessárias para avaliar a inclusão do sujeito. Peso e altura foram 

mensurados utilizando uma balança mecânica acoplada a um estadiômetro (Modelo 

110-CH, Welmy, Brasil). 

Para verificar o percentil para IMC das crianças foi utilizado o software WHO 

Anthro Plus® v3.2.2 (World Health Organization, Suíça), onde foram preenchidos 

dados como nome, sexo, peso e altura e assim determinamos em qual faixa de percentil 

se enquadra cada uma (< 0,1 – Magreza acentuada; ≥ 0,1 e < 3 – Magreza; ≥ 3 e <85 – 

Eutrofia; ≥ 85 e < 97 – Sobrepeso; ≥ 97 e ≤ 99,9 – Obesidade; > 99,9 – Obesidade 

grave). 

- Questionário Socioeconômico 
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Para avaliar a condição socioeconômica em que a criança está inserida e assim 

permitir avaliar a interferência dessa variável na SNIP, foi aplicado um questionário 

com os pais ou responsáveis. O Critério de Classificação Econômica Brasil (CCEB) 

enfatiza a função de estimar o poder de compra das pessoas e famílias urbanas, não pela 

classificação em classes sociais, mas sim em classes econômicas (Anexo 1). 

Esse questionário é composto por perguntas relacionadas a ítens que o 

participante possui em sua casa, bem como o grau de instrução do chefe da família. A 

pontuação possui variação de 0 a 100 pontos, onde quanto maior, melhor a condição 

socioeconômica. Depois, de acordo com a pontuação, atribui-se a um estrato de 

classificação econômica em ordem decrescente da mais alta à mais baixa condição. 

- Questionário de Atividade Física 

Para análise do nível de atividade física dos participantes, a versão curta do 

Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) foi aplicada com os pais ou 

responsáveis. Chaves et al.45 realizaram um estudo que mostrou diferenças nas pressões 

respiratórias máximas de crianças que praticavam ou não atividade física, mostrando 

superioridade das pressões nas que praticavam atividade física. 

O IPAQ foi validado para a população brasileira de adultos e adolescentes46,47, 

mas recentemente tem sido usado em crianças, sendo respondido por seus pais ou 

responsáveis48, que avalia os hábitos de atividade física do entrevistado, onde são 

inseridas perguntas que pretendem saber: a duração das atividades (em minutos), a 

frequência (quantas vezes por semana) e a intensidade (moderada e vigorosa), 

considerando a última semana que se passou.  

- Espirometria 

 Depois de colhidas as informações necessárias, a prova de função pulmonar foi 

realizada para descartar distúrbios respiratórios, através de um espirômetro KoKo 

nSpire® (Longmont, USA), devidamente calibrado com uma seringa de 3 litros. Para 

sua execução, as recomendações da American Thoracic Society e European Respiratory 

Society (ATS/ERS)2 foram adotadas. Em seguida, os valores encontrados foram 

analisados de acordo com os valores propostos por Mallozi49 para a população de 

crianças brasileiras para avaliar a normalidade das provas espirométricas.  

A manobra foi procedida com o voluntário sentado, utilizando um clipe nasal 

durante todo o teste, onde ele foi orientado a realizar de 3 a 4 respirações a nível de 
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volume corrente (VC), seguida de uma inspiração máxima até a capacidade pulmonar 

total (CPT) e uma expiração forçada e rápida sustentada por no mínimo 3 segundos e no 

máximo 6, e ao final da expiração, realizou uma inspiração finalizando o teste. Um 

incentivador visual foi mostrado durante toda a manobra para facilitar o entendimento e 

a execução desta, bem como estímulos verbais de como proceder. Foram realizadas no 

mínimo 3 e no máximo 8 testes, sendo consideradas 3 aceitáveis (sem escape de ar ou 

hesitações) e duas reprodutíveis (os dois maiores valores do volume expiratório forçado 

no 1º segundo (VEF1) e da capacidade vital forçada (CVF) não deveriam diferir mais 

que 0,15L), com um minuto de descanso entre uma manobra e outra2,50. 

- Avaliação da força muscular respiratória 

Após a realização da espirometria e assim descartar qualquer distúrbio 

respiratório, a força muscular respiratória foi mensurada através de um 

manovacuômetro digital NEPEB – LabCare/UFMG (MG, Brasil), também seguindo as 

recomendações da ATS/ERS2 e SBPT (Sociedade Brasileira de Pneumologia e 

Tisiologia)44, com o voluntário em posição sentada. Foi utlilizado um bucal cilíndrico 

descartável, com um orifício de 2 mm para minimizar as pressões geradas pela 

musculatura orofacial durante a PEmáx e prevenir o fechamento glótico na PImáx. O 

uso do clipe nasal foi solicitado em ambos os testes. Para analisar os dados obtidos, 

utilizamos as equações de predição de Lanza et al.20  

Para a pressão inspiratória máxima, a criança partiu de dois volumes, visto que 

para a comparação da SNIP, que é realizada da capacidade residual funcional (CRF), a 

PImáx precisa ser realizada da mesma capacidade. A ordem de realização das manobras 

foi randomizada. A partir da CRF, a orientação consistiu em solicitar respirações 

tranquilas pela boca, e no final da expiração espontânea, o avaliador acoplou o bucal e 

solicitou a máxima inspiração contra a via aérea ocluída2,44. Para a PImáx partindo do 

volume residual (VR), a criança foi orientada a respirar a nível de CRF e depois soltar 

todo o ar dos pulmões quanto possível e ao final realizar um sinal positivo para 

realização da máxima inspiração simultaneamente à introdução do bucal2,44. Para a 

pressão expiratória máxima, a manobra começou da capacidade pulmonar total (CPT). 

Com o comando inverso, a criança foi instruída a encher os pulmões de ar, e ao sinal 

positivo, o avaliador acoplou o bucal e solicitou a máxima expiração contra a oclusão da 

via aérea. Para impedir escape de ar e utilização da musculatura orofacial, o avaliador 

pressionou as bochechas do voluntário2,44. 
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De cada teste, foram realizadas no mínimo 3 manobras e no máximo 5, das quais 

três foram aceitáveis (sem escape de ar pela boca ou nariz e com pelo menos 1,5 

segundos de duração) e pelo menos duas reprodutíveis (os valores das duas maiores 

manobras não podem diferir mais que 10% e o valor da terceira maior não pode diferir 

mais que 20% do maior valor). Considerando o efeito aprendizado, a última manobra 

não poderia ser a maior, caso acontecesse, o exame deveria continuar até ser produzido 

um valor menos elevado. Entre um teste e outro, 1 minuto de descanso foi solicitado e 

estímulos verbais sobre o que fazer foram dados durante todo o exame1,2,44,51. O maior 

valor encontrado foi utilizado como referência e na análise dos dados.  

- Pressão Inspiratória Nasal a partir do fungar (SNIP) 

Por fim, após realizar as medidas de PImáx e PEmáx, a pressão inspiratória nasal 

foi mensurada através de um plugue nasal feito de silicone, ocluindo uma narina durante 

a realização da manobra pela narina contralateral (figura 1). Este foi conectado ao 

manovacuômetro digital NEPEB – LabCare/UFMG (MG, Brasil) através de um cateter 

de polietileno (diâmetro interno de aproximadamente 1 mm e comprimento de 72 cm). 

A criança permaneceu na posição sentada, com o plugue em uma das narinas 

posicionado por ela mesma, de maneira confortável e seguro para não cair durante as 

manobras. Esta foi instruída a realizar no mínimo 12 manobras de inspiração máxima 

através da narina contralateral, e no máximo 20, com intervalo de 30 segundos entre 

elas, a partir da capacidade residual funcional (CRF).  

Os critérios de aceitação utilizados para eleger as manobras desenvolvidas 

corretamente foram: manobra realizada de maneira rápida e forte, duração total da SNIP 

menor que 500 ms, pico de pressão sustentado por menos que 50 ms, curva suave, 

descendente e sem pico bifásico. O critério para o número de manobras a serem 

sucedidas foi: realizar 10 manobras e a partir da 11ª observar se havia diferença > 10% 

do maior valor. A 11o e a 12o manobras não deveriam diferir mais que 10% do valor 

encontrado nas 10 primeiras. Caso isso ocorresse, continuar realizando até um total de 

20 manobras SNIP. 

O encorajamento verbal consistiu de puxar o ar forte e rápido pelo nariz, sem 

hesitar, dado ao final da expiração observada2,28,52. No ato da manobra o comando 

verbal foi: “puxa forte”. Caso os valores da SNIP se apresentassem baixos, era 

solicitado a troca do plugue para a outra narina. Entre as manobras, o maior valor que 
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atendeu aos critérios de aceitação e reprodutibilidade foi utilizado como referência e 

para análise dos dados.  

- Testes de caminhada de 6 minutos (TC6M) 

Para avaliar a capacidade de exercício funcional, foram realizados dois testes de 

caminhada de 6 minutos, com intervalo de 30 minutos entre eles, obedecendo às 

recomendações da ATS53. Os testes foram realizados em um corredor plano, reto e com 

superfície firme, de 30 metros, com a distância demarcada por 2 cones. Antes de iniciar 

os testes e logo em seguida ao término, foram mensurados: pressão arterial com 

esfigmomanômetro manual e estetoscópio (Premium, Ltd, China); frequência cardíaca e 

saturação periférica de oxigênio através de um oxímetro de pulso (Nonin Medical, Inc. 

Plymouth, MN USA); frequência respiratória em um minuto pela observação das 

incursões e Borg, dispneia e fadiga, utlizando a escala de Borg modificada. A cada 

minuto, foram colhidas frequência cardíaca e saturação periférica de oxigênio. A 

instrução dada consistiu em “caminhar o mais rápido possível, sem correr, durante 6 

minutos, sendo permitido parar, caso sinta necessidade”. A cada minuto, frases de 

incentivo e encorajamento foram dadas, de acordo com a padronização. Ao término de 

cada teste, foi pedido ao voluntário que parasse de caminhar e uma cadeira foi posta 

nesse local para descanso. Foram utilizadas as equações de Priesnitz et al. 200954 para 

comparação dos valores obtidos com os valores de referência descritos.   

 

Figura 1 – Demonstração do uso do plugue nasal para realização da manobra SNIP 

(Fonte: própria). 
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3.9 – Análise Estatística 

Os dados foram analisados através do software estatístico GraphPad Prism 

versão 6.0 (La Jolla, USA). Na análise descritiva, as variáveis quantitativas foram 

apresentadas por média e desvio padrão ou mediana e intervalos interquartis, 

dependendo da normalidade, enquanto os dados categóricos por frequências. Para testar 

a normalidade da distribuição dos dados, o teste de Kolmogorov-Smirnov foi aplicado. 

Para comparar as variáveis quantitativas PImáxCRF, PImáxVR, PEmáx e SNIP 

intergrupos, foram utilizados testes t, enquanto que para a comparação entre as variáveis 

intragrupos (entre faixas etárias) foi utilizada a ANOVA one-way. Quando diferenças 

estatísticas foram encontradas, o post-hoc de Bonferroni foi aplicado. Na comparação 

entre SNIP e PImáxCRF, foi obtida a razão SNIP/PImáxCRF, bem como uma análise 

Bland-Altman para avaliar a concordância entre as duas medidas. O coeficiente de 

Pearson (r) foi aplicado para correlacionar a SNIP com as demais variáveis do estudo. O 

nível de significância de 0,05 e um intervalo de confiança de 95% foram considerados 

em toda a análise dos dados.   
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Os centros de Recife e Belo Horizonte não finalizaram as coletas até a conclusão 

dessa dissertação. Portanto, os dados apresentados são apenas do centro de Natal.   

Os resultados aqui descritos estão apresentados em formato de artigo que será 

submetido ao Jornal Brasileiro de Pneumologia, de acordo com as normas em anexo 

(Anexo 3).  
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Resumo 

Objetivo: Determinar os valores de referência da pressão inspiratória nasal (SNIP) em 

crianças saudáveis brasileiras. Métodos: Estudo transversal observacional, onde foram 

avaliadas crianças saudáveis de 6 a 11 anos de idade, de ambos os sexos. Todos os 

voluntários realizaram a prova de espirometria para descartar distúrbios respiratórios. A 

força dos músculos respiratórios foi mensurada através das pressões respiratórias 

máximas (PImáx e PEmáx), sendo a PImáx a partir da capacidade residual funcional 

(CRF) e volume residual (VR), enquanto a PEmáx da capacidade pulmonar total (CPT). 

A SNIP foi realizada através da narina contralateral à oclusão, a partir da CRF. Para 

avaliar a capacidade de exercício funcional foram executados dois testes de caminhada 

de 6 minutos (TC6M). Resultados: Foram avaliadas 121 crianças saudáveis (62 

meninas), 54% apresentou percentil do IMC < 85 e 46% percentil > 85, acima do 

esperado. Os valores da SNIP foram semelhantes entre os sexos (91,1 ± 21,0 cmH2O em 

meninas e 87,7 ± 19,4 cmH2O em meninos, p= 0,36). O sexo feminino apresentou 

medidas da SNIP maiores que as da PImáxCRF (p < 0,0001), enquanto que nos meninos, 

a média de ambas as variáveis foram semelhantes. Encontramos correlação positiva 

entre SNIP e o percentil (r= 0,25, p= 0,04) nas meninas, diferente dos meninos, onde 

nenhuma correlação foi observada. Conclusões: Foram definidos os valores de 
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referência da SNIP para crianças saudáveis brasileiras na faixa etária de 6 a 11 anos. O 

percentil do IMC parece influenciar positivamente a força dos músculos inspiratórios 

mensurada pela SNIP apenas nas meninas. 

Palavras-chave: criança, músculos respiratórios, valores de referência.  

Abstract 

Objective: To determine the reference values of sniff nasal inspiratory pressure (SNIP) 

in healthy Brazilian children. Methods: A cross-sectional observational study was 

carried out in healthy children 6 to 11 years old, both sexes. All volunteers underwent 

spirometry testing to rule out respiratory disorders. Respiratory muscle strength was 

measured by the maximum respiratory pressures (MIP and MEP), with MIP from 

functional residual capacity (FRC) and residual volume (RV), while total lung capacity 

(TLC). SNIP was performed through the nostril contralateral to the occlusion, from the 

CRF. Two 6-minute walk tests (6MWT) were performed to assess functional exercise 

capacity. Results: The sample consisted of 121 healthy children (62 girls), 54% 

presented BMI percentile < 85 and 46% > 85th percentile, higher than expected. SNIP 

values were similar between sexes (91.1 ± 21.0 cmH2O in girls and 87.7 ± 19.4 cmH2O 

in boys, p= 0.36). Girls presented SNIP measurements larger than those of the PImax 

FRC (p <0.0001), while in boys the mean of both variables was similar. We found a 

positive correlation between SNIP and percentile (r = 0.25, p = 0.04) in girls, unlike 

boys, where no correlation was observed. Conclusions: The SNIP reference values were 

defined for healthy Brazilian children aged 6 to 11 years. The BMI percentile seems to 

positively influence the inspiratory muscle strength measured by SNIP only in girls. 

Key words: child, respiratory muscles, reference values. 
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Introdução 

A fraqueza dos músculos respiratórios é um achado clínico comum em doenças 

neuromusculares, respiratórias que afetam parênquima e vias aéreas, desordens 

esqueléticas, entre outras1-3 e sua avaliação é de grande importância na prática clínica 

adulta e pediátrica1,4. A força dos músculos respiratórios é estimada através PImáx e 

PEmáx, aferidas pela boca de forma não invasiva, através de manobras sustentadas por 

2-3 segundos com a oclusão da via aérea5. Essas mensurações possuem uma alta taxa de 

falsos negativos, pois dependem da cooperação do paciente1, onde baixos resultados 

podem não refletir fraqueza e sim falta de coordenação, motivação e um comando 

verbal insuficiente3. O uso combinado de testes da musculatura inspiratória pode 

melhorar a acurácia de um diagnóstico de fraqueza muscular em diferentes populações6.  

A medida da pressão inspiratória nasal (SNIP) tem sido relatada como 

complementar aos testes máximos de pressões inspiratórias, refletindo de forma acurada 

e reprodutível a pressão esofágica, através da oclusão de uma narina por um plugue 

nasal1. Por ser uma manobra natural, volitiva e não invasiva, é considerada pelas 

crianças mais fácil de realizar do que manobras estáticas3. Durante a sua realização, 

alguns autores2,3,6,7 já demonstram que geralmente se apresenta igual ou superior a 

medida da PImáx por diversos fatores, como a ativação neuromuscular mais completa 

durante o SNIP teste, ativação direta do músculo diafragma e facilidade da manobra8.A 

SNIP é realizada ao final de uma expiração em repouso, a partir da capacidade residual 

funcional (CRF). Após comando verbal, o indivíduo deve realizar uma inspiração forte 

por uma das narinas, enquanto a outra mantém-se conectada ao manômetro digital. O 

comando verbal é tecnicamente importante, considerando que é característico da SNIP 

uma forte e breve contração, o que configura uma curva pressórica apical com duração 

igual ou inferior a 500 milissegundos1. 

Valores normais da SNIP são úteis para melhor interpretação e diagnóstico das 

disfunções dos músculos respiratórios. Considerando a população brasileira, valores de 

referência e equações de predição foram determinados apenas para adultos6, enquanto 

que para o público infantil, apenas dois estudos Europeus, realizados na Suíça e Reino 

Unido, definiram valores de normalidade2,7. Apesar dos valores já descritos, existe 

grande variabilidade metodológica (variáveis estudadas e diferentes faixas etárias) e 
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populacional (estudos no continente europeu), o que não representa as características da 

população infantil brasileira.  

Nesse contexto, o objetivo primário do estudo foi determinar os valores de 

referência da SNIP em crianças saudáveis brasileiras. Secundariamente, comparar os 

valores da SNIP encontrados entre sexos, faixas etárias e verificar a associação entre 

SNIP e PImáx e o percentil do índice de massa corpórea (IMC). 

Métodos 

Trata-se de um estudo transversal e observacional, desenvolvido na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, sob número de parecer 2.051.325. 

A amostra consistiu de crianças saudáveis, estratificadas por faixas etárias (6-7, 8-9 e 

10-11 anos) e sexos masculino e feminino. Os participantes foram avaliados quanto a 

dados antropométricos (peso, altura e percentil do IMC), função pulmonar 

(espirometria), força dos músculos respiratórios (PImáx, PEmáx e SNIP) e capacidade 

funcional [teste de caminhada de 6 minutos (TC6M)]. 

Foram incluídas crianças de ambos os sexos, entre 6 a 11 anos de idade, que 

apresentaram valores espirométricos normais, com CVF e VEF1 > 80% do predito e 

com VEF1/CVF > 85%, ativas ou não, sem histórico de doenças respiratória, cardíaca, 

cerebrovascular e neuromuscular, que não estiveram gripadas ou com congestão nasal 

na semana anterior à realização dos testes, sem uso regular de medicações para alergia, 

corticosteroides e depressores do sistema neuropsicomotor, sem desvio de septo e que 

não realizaram cirurgia tóraco-abdominal prévia com abertura torácica ou abdominal9-11. 

Foram excluídos indivíduos que não conseguiram realizar os testes adequadamente ou 

que desistiram durante a coleta de dados. 

Peso e altura foram medidos através de uma balança acoplada a um estadiômetro 

(110-CH, Welmy, Brasil). O percentil para IMC foi determinado através do software 

WHO Anthro Plus® v3.2.2 (World Health Organization, Suíça), e classificadas de 

acordo com os valores encontrados (< 0,1 – magreza acentuada; ≥ 0,1 e < 3 – magreza; 

≥ 3 e < 85 – eutrofia; ≥ 85 e < 97 – sobrepeso; ≥ 97 e ≤ 99,9 – obesidade; > 99,9 – 

obesidade grave). A espirometria foi realizada através de um espirômetro Koko nSpire® 

(Longmont, USA) e aferição das pressões pelo manovacuômetro digital NEPEB – 

LabCare/UFMG (MG, Brasil), ambas seguindo as recomendações da American 
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Thoracic Society e European Respiratory Society (ATS/ERS) e Sociedade Brasileira de 

Pneumologia e Tisiologia (SBPT)11,12. A PImáx foi medida a partir de duas 

capacidades: volume residual (VR), o mais comum, e da capacidade residual funcional 

(CRF), enquanto que a PEmáx apenas da capacidade pulmonar total (CPT)2. A 

capacidade funcional foi vista pela realização de dois TC6M, com intervalo de 30 

minutos entre eles, de acordo com as recomendações da ATS13. 

A SNIP foi mensurada através de um plugue nasal feito de silicone, ocluindo 

uma narina durante a realização da manobra pela narina contralateral conectado ao 

manovacuômetro por um cateter de polietileno. A criança permaneceu na posição 

sentada, com o plugue em uma das narinas, posicionado por ela mesma, de maneira 

confortável e segura para não cair durante as manobras. Esta foi instruída a realizar no 

mínimo 12 manobras de inspiração máxima através da narina contralateral, e no 

máximo 20, com intervalo de 30 segundos entre elas, a partir da CRF. Os critérios de 

aceitação utilizados para eleger as manobras desenvolvidas corretamente foram: 

manobra realizada de maneira rápida e forte, duração total da SNIP menor ou igual a 

500 ms, pico de pressão sustentado por menos que 50 ms, curva suave, descendente e 

sem pico bifásico14. O comando verbal dado foi “puxa forte”. Os maiores valores 

alcançados em todas as avaliações foram utilizados para as análises. 

O tamanho da amostra foi determinado utilizando um teste t de uma amostra, 

baseado na média e desvio padrão de valores prévios encontrados no estudo de 

Stefanutti and Fitting2. Foram adotados um poder de 99% e α= 0,05, obtendo assim um 

valor de 120 crianças. Os dados foram analisados através do software estatístico 

GraphPad Prism versão 6.0 (La Jolla, USA). Na análise descritiva, as variáveis 

quantitativas foram apresentadas por média e desvio padrão ou mediana e intervalos 

interquartis, enquanto os dados categóricos por frequências. Para testar a normalidade 

da distribuição dos dados, o teste de Kolmogorov-Smirnov foi aplicado. Para comparar 

as variáveis quantitativas PImáxCRF, PImáxVR, PEmáx e SNIP intergrupos, foram 

utilizados testes t, enquanto que para a comparação intragrupos (entre faixas etárias), 

ANOVA one-way. Quando diferenças estatísticas foram encontradas, o post-hoc de 

Bonferroni foi aplicado. Na comparação entre SNIP e PImáxCRF, foi obtida a razão 

SNIP/PImáxCRF, bem como uma análise Bland-Altman para avaliar a concordância 

entre as duas medidas. O coeficiente de Pearson (r) foi aplicado para correlacionar a 
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SNIP com as demais variáveis do estudo. O nível de significância de 0,05 e intervalo de 

confiança de 95% foram considerados em toda a análise dos dados.   

Resultados 

Foram recrutadas 139 crianças, das quais 121 compuseram a amostra do estudo, 

sendo 62 meninas (51%) e 59 meninos (49%) (figura 1). A tabela 1 apresenta os dados 

antropométricos, espirométricos e de capacidade funcional, divididos por sexos e faixas 

etárias. A tabela 2 discorre sobre os dados relativos à SNIP e às pressões respiratórias 

máximas, tanto para a amostra como um todo como separado por sexos e faixas etárias.  

Meninos e meninas apresentaram valores semelhantes (p= 0,36). Os valores de PImáxVR 

foram estatisticamente maiores no sexo masculino (p= 0,006) e razão SNIP/PImáxCRF 

maior no sexo feminino (p= 0,03). Os coeficientes de variação da SNIP também estão 

apresentados na tabela 2. 

Na análise entre faixas etárias, meninos de 8-9 anos apresentaram valores de 

PImáxCRF e PImáxVR estatisticamente maiores do que meninas da mesma idade (p= 

0,002, p= 0,0001; respectivamente). Nas análises intragrupos, foi encontrado um 

aumento estatístico da PImáxCRF e PImáxVR de 6-7 para 8-9 anos e de 6-7 para 10-11 

anos no sexo masculino (p= 0,001, p= 0,001; respectivamente). Nas meninas foi 

observado um aumento estatisticamente significativo na PImáxCRF entre as faixas etárias 

de 6-7 e 10-11 anos (p= 0,03). O sexo feminino apresentou valores da SNIP maiores 

que valores de PImáxCRF (p < 0,0001),enquanto que nos meninos, a média de ambas as 

variáveis foram semelhantes (p= 0,76).  

A figura 2 apresenta os dados relativos à SNIP, em ambos os sexos. Não foram 

observadas diferenças estatisticamente significantes entre as faixas de idade descritas, 

tanto em análises intragrupos como em análises intergrupos, apesar de mostrarem um 

aumento, não significativo, de 6-7 para 8-9 anos e uma estabilização destes valores de 

8-9 para 10-11 anos. 

Ao dividirmos os valores da SNIP de acordo com o percentil do IMC, 54% da 

amostra apresentou percentil < 85 (nenhuma criança se classificou em magreza ou 

magreza acentuada) e 46% com percentil > 85, acima do percentil esperado. No sexo 

feminino, encontramos correlação positiva entre SNIP e o percentil (r= 0,25, p= 0,04), 

diferente dos meninos onde nenhuma correlação foi observada (figura 3). Da mesma 

forma, analisando o SNIP separadamente por percentil < 85 ou ≥ 85, não houve 
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diferença estatística nos meninos (89,14 ± 21,14 cmH2O e 86,5 ± 18 cmH2O, p= 0,60) e 

meninas (88,8 ± 19,15 cmH2O e 94,5 ± 23,51 cmH2O, p= 0,30), respectivamente. Além 

disso, as demais variáveis independentes avaliadas (idade, altura, peso, TC6M) não se 

correlacionaram com a SNIP.  

A figura 4 apresenta a análise Bland-Altman entre SNIP e PImáxCRF, dividida 

por sexos. As meninas apresentaram uma diferença média SNIP - PImáxCRF= 14,18 ± 

24,97 cmH2O e limites de concordância de 63,12 cmH2O e -34,76 cmH2O; enquanto 

que os meninos apresentaram uma diferença média SNIP - PImáxCRF= -1,07 ± 27,00 

cmH2O e limites de concordância de 51,85 cmH2O e -53,99 cmH2O. 

Discussão 

Nosso estudo objetivou determinar os valores de referência da SNIP em crianças 

brasileiras saudáveis. Os principais achados encontrados foram: 1) Os valores de 

referência em crianças entre 6 e 11 anos para meninas e meninos foram, 

respectivamente: 91,1 ± 21,0 cmH2O e 87,7 ± 19,4 cmH2O, sem diferenças entre os 

sexos; 2) No sexo feminino os valores da SNIP foram superiores à PImáxCRF, enquanto 

que nos meninos foram semelhantes; 3) Nenhuma diferença estatística da SNIP entre 

faixas etárias foi vista; 4) A SNIP se correlacionou com o percentil em meninas 

mostrando uma relação positiva entre elas. 

O presente estudo encontrou valores da SNIP semelhantes em ambos os sexos, 

sem diferença estatística. Diferentemente, Stefanutti and Fitting2, na Suíça, estudaram 

uma amostra de 180 voluntários, de 6 a 17 anos e obtiveram valores estatisticamente 

superiores no sexo masculino (104 cmH2O vs 93 cmH2O). Dados análogos aos do 

presente estudo foram observados por Rafferty et al.7, no Reino Unido, na avaliação de 

116 crianças entre 4 a 11 anos, os quais encontraram valores similares entre meninos e 

meninas (83 cmH2O vs 79 cmH2O; respectivamente). Foi observada, no nosso estudo, 

uma menor coordenação na realização da SNIP, bem como falta de motivação por parte 

dos meninos, o que pode ter levado às diferenças do nosso estudo com os estudos 

prévios. Outra hipótese para este achado é o fato de que Stefanutti and Fitting2 

avaliaram também adolescentes, possivelmente levando às diferenças observadas entre 

os sexos. Já a PImáxVR foi estatisticamente maior no sexo masculino, estando de acordo 

com os resultados encontrados pelos mesmos autores2,7. Provavelmente, pelas 

diferenças hormonais entre os sexos, há um maior aumento de massa magra nos 
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meninos em relação às meninas, o que poderia justificar esse achado18, entretanto, não 

confirmado pela SNIP em nossos achados. 

De acordo com a literatura3,12,19,20 há uma maior facilidade na realização da 

manobra SNIP comparada a PImáx, traduzindo-se em valores superiores da primeira em 

relação à segunda. No presente estudo, a PImáx foi desenvolvida também a partir da 

CRF, assim como a SNIP. Quando a PImáx é mensurada na CRF, a pressão de 

recolhimento elástico é zero, de modo que a pressão mensurada representa a força dos 

músculos inspiratórios. Enquanto que na mensuração a partir do VR, ocorre a 

participação da pressão de recolhimento elástico em média de 30 cmH2O
12. Nossos 

achados mostraram que a SNIP foi maior que a PImáxCRF, em meninas, corroborando a 

literatura2,6,7,14, enquanto que nos meninos os valores foram semelhantes. Na análise de 

Bland-Altman realizada entre SNIP-PImáxCRF, os dados mostraram-se dispersos em 

torno da média. Podemos inferir que ambas as mensurações não são substituíveis e sim 

complementares, como já está bem descrito em estudos prévios2,6,14,21, visto que 

diferentes músculos são recrutados durante as manobras22. 

As médias da SNIP apresentadas por faixa etária mostraram um pequeno 

aumento entre as faixas de 6-7 para 8-9 anos (maior aumento nos meninos), e uma 

estabilização desses valores de 8-9 para 10-11 anos, em ambos os sexos, sem 

significância estatística, indicando pouca variação da SNIP nas faixas etárias descritas. 

Nenhum dos estudos realizados em crianças dividiu as idades em faixas etárias 

semelhantes, o que dificulta a comparação. Apenas Stefanutti and Fitting2 dividiram sua 

amostra entre 6-12 (meninas: 92 ± 22 cmH2O; meninos: 99 ± 22 cmH2O) e 13-17 anos 

(meninas: 97 ± 26 cmH2O; meninos: 117 ± 31 cmH2O), demonstrando um aumento da 

força na adolescência para ambos os sexos. Enquanto que para a PImáx e PEmáx, nós 

observamos um crescimento com o aumento da idade de 6-7 para 8-9 e para 10-11 anos, 

mostrando assim um aumento de força dos músculos respiratórios conforme aumento da 

idade17. Os coeficientes de variação do presente estudo foram superiores ao do estudo 

de Stefanutti and Fitting2 (23,1% vs 17% em meninas e 22,1% vs 16,2% em meninos). 

Esses valores relativamente altos podem ser atribuídos à motivação, cooperação e 

coordenação do voluntário e variações individuais na ativação da musculatura recrutada. 

A SNIP correlacionou-se positivamente com o percentil do IMC em meninas, 

mas não em meninos. Os outros dois estudos com valores de referência da SNIP em 

crianças realizaram esta análise apenas com o peso, não com o percentil, e mostraram 
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correlações positivas com a idade, peso e altura em meninos e altura na posição sentada 

em meninas2,7. Stefanutti and Fitting2 apresentaram em sua amostra apenas 3 crianças 

com percentil acima da normalidade, o que não seria possível desenvolver correlações 

com essa variável. Quase metade da nossa amostra (46%) apresentou percentil > 85, 

justificada por dados da OMS23 que apontam que 41 milhões de crianças estão acima do 

peso em todo o mundo, indicando um aumento no número de crianças obesas nos 

últimos anos, considerada uma epidemia global. Nossos achados indicam que quanto 

maior o percentil em meninas, maior a SNIP. 

Em adultos japoneses entre 18 e 69 anos, Kamide et al.21 encontraram correlação 

positiva entre SNIP e IMC apenas no sexo feminino e correlação negativa com a idade 

no sexo masculino. Os autores relatam a diferença da composição corporal entre sexos, 

o que pode ter afetado a relação entre SNIP e IMC nas mulheres. Como o presente 

estudo foi realizado em crianças, o percentil para IMC foi levado em consideração para 

classificação corporal ao invés do IMC. Dessa forma, os achados do estudo citado21 

corroboram parcialmente com o nosso. Os demais estudos de valores de referência da 

SNIP em adultos encontraram apenas correlações negativas com a idade6,14, diferente 

dos nossos achados em crianças onde a idade parece não interferir nessa medida.  

A principal limitação do estudo é o fato de que ainda não foi possível a obtenção 

de equações de referência de acordo com os dados obtidos, bem como estes 

correspondem a apenas uma região do Brasil. Um estudo mais abrangente poderá ser 

realizado com crianças de diferentes regiões do país para ampliar os achados do 

presente estudo e assim permitir a elaboração de tais equações.  

De acordo com o que foi encontrado, definimos os seguintes valores de 

referência da SNIP para crianças saudáveis brasileiras na faixa etária de 6 a 11 anos: 

91,1 cmH2O para meninas e 87,7 cmH2O para meninos. Também foi observada uma 

relação entre a SNIP e o percentil em meninas, mostrando a influência da composição 

corporal na força dos músculos inspiratórios medida pela SNIP. Esta medida mostrou-se 

útil na avaliação da força dos músculos inspiratórios em crianças com essa faixa de 

idade, onde a partir dos valores de referência encontrados, podemos compará-los às 

crianças com prejuízos na força muscular inspiratória por diversas patologias.
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Figuras e tabelas 

 

Figura 1 – Fluxograma da seleção dos participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Comparações da pressão inspiratória nasal (SNIP) entre sexos e faixas 

etárias. 

Id a d e  ( a n o s )

S
N

IP
 (

c
m

H
2
O

)

m e n ina s  6 - 7m e n ino s  6 - 7m e n ina s  8 - 9m e n ino s  8 - 9m e n ina s  1 0 - 1 1m e nino s  1 0 - 1 1

0

5 0

1 0 0

1 5 0

6 - 7 8 - 9 1 0 - 1 1

M e n in a s

M e n in o s

p =  0 ,1 0
p =  0 ,7 9 p =  0 ,7 9

 

Voluntários excluídos 

n= 18 

Desvio de septo       n= 1 

Alterações espirométricas  n= 2 

Incapaz de realizar manobras  n= 6 

Congestão nasal   n= 8 

Asmático    n= 1 

Voluntários recrutados 

n= 139 

Voluntários incluídos 

n=121 

n= 62 meninas 

n=59 meninos 

 



35 
 

Figura 3 – Correlações entre a pressão inspiratória nasal (SNIP) e Percentil do IMC. 
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Figura 4 –Bland-Altman da pressão inspiratória nasal e pressão inspiratória máxima a 

partir da capacidade residual funcional (SNIP – PImáxCRF). 
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Tabela 1 – Dados antropométricos e espirométricos divididos por faixas etárias e sexos. 

Dados apresentados em mediana e intervalo interquartil (25-75%). CVF: capacidade vital forçada; VEF1: volume expiratório forçado no primeiro segundo; 

TC6M: teste de caminhada de 6 minutos; CVF% e VEF1%: porcentagem do predito por Mallozzi15; TC6M%: porcentagem do predito por Priesnitz et al.16. 

 

   Meninas   Meninos   

 Total 6-7 8-9 10-11 Total 6-7 8-9 10-11 

n (% total) 62 (51%) 20 (32%) 25 (41%) 17 (27%) 59 (49%) 19 (32%) 20 (34%) 20 (34%) 

Peso kg 32,8 (27– 38,1) 27,2 (22,5 – 32,9) 32,9 (27,5 – 37,1) 38,5 (33,1 – 45) 33,6 (26,7 – 42,5) 25,8(22,6 – 31,3) 32 (27,5 – 39,2) 43,3 (35,3 – 54,7) 

Altura cm 134,5 (127 – 141) 122,5 (118 – 131) 136 (131,5 – 141,5) 140 (135,5– 145,5) 135 (125 – 140) 124 (120 – 128) 135 (131 – 138) 144 (138 – 147,8) 

Percentil 78,1(47,2 – 95,1) 81,1 (47,9 – 94,9) 70 (43,7 – 92,9) 81,3 (53,7 – 97,8) 89,2 (42 – 99) 79 (42 – 96,7) 66,6 (27,4 – 99,1) 95,4 (59,1 – 99,4) 

CVF L 1,90 (1,53 – 2,20) 1,48 (1,26 – 1,65) 1,96 (1,72 – 2,15) 2,29 (1,95 – 2,40) 1,95 (1,69 – 2,41) 1,59 (1,39 – 1,84) 1,92 (1,79 – 2,16) 2,51 (2,23 – 2,81) 

CVF % 103,5(94,3 – 109,9) 103,9 (97 – 120,9) 101 (93,5 – 114,7) 101,4 (94,2 – 108,5) 109,3 (97 – 116,1) 104,4 (94,4 – 117,4) 107 (94,9 – 112,9) 111 (101,7 – 116) 

VEF1L 1,73(1,42 – 1,91) 1,37 (1,20 – 1,52) 1,75 (1,57 – 1,91) 1,91 (1,77 – 2,07) 1,71 (1,53 – 1,97) 1,46 (1,28 – 1,57) 1,68 (1,58 – 1,84) 2,04 (1,87- 2,33) 

VEF1% 100,1(93,2 – 105,9) 103,3 (98,3 – 114,3) 99,9 (92,2 – 105,7) 96,8 (91,6 – 102) 100,3 (91,6 – 107,3) 101 (95,2 – 109,7) 95,8 (89,6 – 103) 100,2 (92,8 – 106) 

VEF1/CVF*100 90,1 (86,5 – 94,3) 93,3 (89,2 – 97,6) 90,1 (86,3 – 93,7) 89,2 (86,2 – 90,4) 86,4 (83,1 – 91,8) 90,8 (84,6 – 97,2) 86,3 (83,3 – 91,7) 84,6 (79,8 – 87,6) 

TC6M m 594,5(542,3 – 620,3) 568 (537,5 – 609) 596 (557 – 615) 600 (551 – 634,5) 591,5 (538 – 625,8) 538 (501 – 600) 562 (538 – 642) 600 (589,5 – 634) 

TC6M % 100,8 (95 – 109,9) 104,9 (99,3 – 112,8) 100 (95,1 – 105,6) 99,7 (93,6 – 107,2) 100,35 (97,1 – 108) 99,8 (92,9 – 111,5) 100 (92 – 109,4) 101 (97,5 – 103,7) 
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Tabela 2 – Pressões respiratórias divididas por faixas etárias e sexos.  

Dados apresentados em média e desvio padrão e seus respectivos intervalos de confiança. PImáx: pressão inspiratória máxima; PEmáx: pressão expiratória máxima; SNIP: pressão inspiratória 

nasal; CRF: capacidade residual funcional; VR: volume residual; PImáx% e PEmáx%: porcentagem do predito por Lanza et al.17; SNIP%: porcentagem do predito por Stefanutti and Fitting2; 

*p<0,05, testes t intergrupos; +p<0,05, ANOVA one-way intragrupos, com post-hoc de Bonferroni; CVSNIP: coeficiente de variação da SNIP; SNIP/PImáxCRF: razão SNIP pela PImáxCRF.

                                                                                   Meninas                                                                                                             Meninos 

 Total 6-7 8-9 10-11 Total 6-7 8-9 10-11 

SNIP 91,1 ± 21,0      

[85,8 – 96,4] 

90,2 ± 19,2       

[81,3 – 99,2]  

93,1 ± 23,2         

[83,6 – 102,7] 

89,2 ± 20,8   

[78,5 – 99,8] 

87,7 ± 19,4     

[82,7 – 92,8] 

80,8 ± 15,5      

[73,4 – 88,3] 

91,2 ±23,5    

[80,3 – 102,2] 

90,8 ± 17,4          

[82,6 – 98,9] 

SNIP % - - - - 89,5 ± 19,5    

[84,4 – 94,6] 

87,7 ± 16,3      

[79,9 – 95,6] 

93,5 ± 24,4    

[82,1 – 104,9] 

87,2 ± 16,8          

[79,3 – 95,1] 

CVSNIP (%) 23,1 21,3 24,9 23,3 22,1 19,2 25,7 19,2 

PImáxCRF 77,6 ± 27,7      

[70,5 – 84,7] 

68,7 ±24,2+         

[57,4 – 80,1] 

75,6 ± 20,1*          

[67,3 – 83,9] 

91,7 ± 36,9+ 

[72,1 – 111,4] 

87,8 ± 28,5     

[80,1 – 95,5] 

69,2 ± 29,3+     

[55,1 – 83,3] 

97,9 ± 22,5+*   

[85,9 – 110,0] 

97,3 ± 23,9+         

[86,1 – 108,6 

PImáxVR 83,3 ± 27,2*      

[76,4 – 90,2] 

77,2 ± 27,1       

[64,5 – 89,9] 

80,3 ± 21,4*         

[71,5 – 89,2] 

94,7 ± 32,5   

[78,0 – 111,4] 

97,7 ± 30,1*     

[89,9 – 105,6] 

77,7 ± 28,2+     

[64,1 – 91,3] 

106,4 ± 23,3+*  

[95,5 – 117,3] 

108,1 ± 29,6+       

[94,3 – 121,9] 

PImáxVR % 96,5 ± 28,7              

[89,2 – 103,8] 

97,6 ± 33,7       

[81,9 – 113,5] 

93,6 ±21,9            

[84,6 – 102,7] 

99,5 ± 32,4   

[82,8 – 116,2] 

109,5 ± 31,8 

[101,2 – 117,8] 

96,6 ± 34,0      

[80,3 – 113,0] 

121,5 ± 27,5 

[108,6 – 134,3] 

109,7 ± 30,3       

[95,6 – 123,9] 

PEmáx 94,7 ± 25,7             

[88,2 – 101,3] 

86,6 ± 24,0          

[75,4 – 97,8] 

97,2 ± 25,7              

[86,6 – 107,8] 

100,6 ± 26,7 

[86,9 – 114,4] 

104,0 ± 26,1     

[97,2 – 110,8] 

91,7 ± 21,4       

[81,4 – 102,0] 

110,5 ± 30,1   

[96,4 – 124,5] 

109,2 ± 22,8       

[98,5 – 119,9] 

PEmáx% 98,6 ± 25,4       

[92,2 – 105,1] 

96,7 ± 26,7        

[84,2 – 109,2] 

101,5 ± 25,3          

[91,0 – 112,0] 

96,8 ± 25,1   

[83,9 – 109,7] 

105,4 ± 25,6   

[98,7 – 112,1] 

101,0 ± 23,1     

[89,8 – 112,1] 

113,1 ± 30,8  

[98,6 – 127,5] 

101,9 ± 21,3       

[91,9 – 111,9] 

SNIP/PImáxCRF 1,29 ± 0,44*       

[1,18 – 1,41] 

1,46 ± 0,55        

[1,20 – 1,72] 

1,28 ± 0,33           

[1,14 – 1,42] 

1,11 ± 0,36   

[0,91 – 1,30] 

1,11 ± 0,46*    

[0,97 – 1,24] 

1,38 ± 0,65      

[1,07 – 1,70] 

0,92 ± 0,24    

[0,79 – 1,05] 

0,99 ± 0,35         

[0,82 – 1,15] 
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5- CONCLUSÕES 
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De acordo com os resultados encontrados, podemos concluir que, os 

valores de referência da SNIP foram definidos para crianças saudáveis de 6 a 11 

anos de idade da cidade de Natal/RN, semelhantes em ambos os sexos (91,1 

cmH2O para meninas e 87,7 cmH2O para meninos), e que o percentil parece 

influenciar positivamente os valores da SNIP nas meninas. Ainda não foi 

possível a obtenção de equações de referência, visto que os demais centros 

participantes não finalizaram as coletas de dados para compor o estudo 

multicêntrico. Com os valores de normalidade da SNIP definidos, podemos 

comparar aos que foram alcançados em alguma patologia e assim quantificar a 

diminuição da força dos músculos inspiratórios ou descartar tal possibilidade. 

Caso a diminuição de força seja detectada, a melhor intervenção fisioterapêutica 

pode ser estudada e aplicada ao paciente.  



41 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS DA DISSERTAÇÃO 

 

1- Neder JA, Andreoni S, Lerario MC, Nery LE. Reference values for luhg 

funnction tests. II. Maximal respiratory pressures and voluntary ventilation. 

Brazilian Journalos Medical and Biological Research 1999; 32: 719-727. 

2- American Thoracic Society/European Respiratory Society. ATS/ERS 

Statement on respiratory muscle testing. Am J Respir Crit Care Med. 

2002;166(4):518-624.  

3- Aliverti A. Physiology masterclass: The respiratory muscles during exercise. 

Breathe 2016; 12: 165–168.  

4- Barreto SSM. Volumes pulmonares. J Pneumol. 2002;28(Suppl 3):S83-94. 

5- Caruso P, Albuquerque ALP, Santana PV, Cardenas LZ, Ferreira JG, Prina 

E, et al. Diagnostic methods to assess inspiratory and expiratory muscle 

strenght. J Bras Pneumol. 2015;41(2):110-123. 

6- Fauroux B, Aubertin G, Cohen E, Clément A, Lofaso F. Sniff nasal 

inspiratory pressure in children with muscular, chest wall or lung disease. 

Eur Respir J 2009; 33: 113–117. 

7- Nève V, Cuisset JM, Edmé JL, Carpentier MH, Lecler O, Matran R. Sniff 

nasal inspiratory pressure in the longitudinal assessment of young Duchenne 

muscular dystrophy children. Eur Respir J 2013; 42: 671–680. 

8- Mellies U, Stehling F, Dohna-Schwake C. Normal values for inspiratory 

muscle function in children. Physiol. Meas.  2014; 35:1975–1981. 

9- Anderson VB, McKenzie JA, Seton C, Fitzgerald DA, Webster RI, North 

KN, et al. Sniff nasal inspiratory pressure and sleep disorder breathing in 

childhood neuromuscular disorders. Neurom Disor 2012; 22: 528–533. 

10- Heinzmann-Filho JP, Vidal PCV, Jones MH, Donadio MVF. Normal values 

for respiratory muscle strength in healthy preschoolers and school children. 

Respiratory Medicine 2012; 106:1639-1646. 

11- Fauroux B, Aubertin G. Measurement of maximal pressures and the sniff 

manoeuvre in children. Paediatric Respiratory Reviews 2007; 8:90–93. 

12- Souza RB. Pressões respiratórias estáticas máximas. J Pneumol. 

2002;28(Suppl 3):S155-S165.  



42 
 

13- Johan A, Chan CC, Chia HP, Chan OY, Wang YT. Maximal respiratory 

pressures in adult Chinese, Malays and Indians. Eur Respir J 1997; 10: 

2825–2828. 

14- Wilson SH, Cooke NT, Edwards RHT, Spiro SG. Predicted normal values 

for maximal respiratory pressures in caucasian adults and children. Thorax 

1984;39:535-538. 

15- Smyth RJ, Chapman KR, Rebuck AS. Maximal inspiratory ans expiratory 

pressures in adolescents: normal values. Chest  1984;4:86. 

16-  Domènech-Clar R, López-Andreu JA, Compte-Torrero L, De Diego-Damiá 

A, Macián-Gisbert V, Perpiñá-Tordera M, et al. Maximal static respiratory 

pressures in children and adolescents. Pediatr Pulmonol. 2003;35:126-32.  

17- Mendes REF, Campos TF, Macêdo TMF, Borja RO, Parreira VF, Mendonça 

KMPP. Prediction equations for maximal respiratory pressures of Brazilian 

adolescents. Braz J Phys Ther. 2013 May-June; 17(3):218-226. 

18-  Costa D, Gonçalves HA, Lima LP, Ike D, Cancelliero KA, Montebelo MIL. 

Novos valores de referência para pressões respiratórias máximas na 

população brasileira.  J Bras Pneumol. 2010;36(3):306-312. 

19- Freitas DA, Borja RO, Ferreira GMH, Nogueira PAMS, Mendonça KMPP. 

Equações preditivas e valores de normalidade para pressões respiratórias 

máximas na infância e adolescência. Rev Paul Pediatr 2011;29(4):656-62. 

20- Lanza FC, Santos MLM, Selman JPR, Silva JC, Marcolin N, Santos J, et al. 

Reference Equation for Respiratory Pressures in Pediatric Population: A 

Multicenter Study. PLoS ONE 2015; 10(8): e0135662. 

doi:10.1371/journal.pone.0135662. 

21-  Prigent H, Lejaille M, Falaize L, Louis A, Ruquet M, Fauroux B, et al. 

Assessing Inspiratory Muscle Strength by Sniff Nasal Inspiratory Pressure. 

Neurocrit Care 2004; 1:475–478. 

22- Hughes PD, Polkey MI, Kyroussis D, Hamnegard CH, Moxham J, Green M. 

Measurement of sniff nasal and diaphragm twitch mouth pressure in patients. 

Thorax 1998;53:96–100. 

23-  Heritier F, Rahm F, Pasche P, Fitting JW. Sniff Nasal Inspiratory Pressure: 

A Noninvasive Assessment of Inspiratory Muscle Strength. Am J Respir Crit 

Care Med 1994;150:1678-83. 



43 
 

24-  Hitzenberger K. Das Zwerchfell in gedunden und beranben Zustand.Vienna, 

Austria: Springer; 1927. 

25- Miller JM, Moxhan J, Green M. The maximal sniff in the assessment of 

diaphragm function in man. Clinical Science 1985; 69, 91-96. 

26- Laroche CM, Mier AK, Moxham J, Green M. The Value of Sniff 

Esophageal Pressures in the Assessment of Global Inspiratory Muscle 

Strength. Am Rev Respir Dis 1988; 138:598-803. 

27- Koulouris N, Mulvey DA, Laroche CM, Sawicka EH, Green M, Moxham J. 

The measurement of inspiratoty muscle strength  by sniff esophageal, 

nasopharyngeal, and mouth pressures. Am Rev Respir Dis 1989; 139:641-

646.  

28- Uldry C, Fitting JW. Maximal values of sniff nasal inspiratory pressure in 

healthy subjects. Thorax 1995;50:371-375. 

29- Nava S, Ambrosino N, Crotti P, Fracchia C, Rampulla C. Recruitment of 

some respiratory muscles during three maximal inspiratory manoeuvres. 

Thorax 1993;48:702-707. 

30- Katagiri M, Abe T, Yokoba M, Dobashi Y, Tomita T, Easton PA. Neck and 

abdominal muscle activity during a sniff. Respiratory Medicine 2003; 97, 

1027–1035. 

31- Stefanutti D, Benoist MR, Scheinmann P, Chaussain M, Fitting JW. 

Usefulness of sniff nasal pressure in patients with neuromuscular or skeletal 

disorders. Am J Respir Crit Care Med 2000; 162: 1507–1511.  

32- Fitting JW. Sniff nasal inspiratory pressure: simple or too simple? Eur 

Respir J 2006; 27: 881–883. 

33- Uldry C, Janssens JP, Muralt B, Fitting JW. Sniff nasal inspiratory pressure 

in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Eur Respir J 1997; 

10: 1292–1296. 

34- Kyroussis D, Johnson LC, Hamnegard CH, Polkey MI, Moxham J. 

Inspiratory muscle maximum relaxation rate measured from submaximal 

sniff nasal pressure in patients with severe COPD. Thorax 2002;57:254–257. 

35- Fitting JW, Paillex R, Hirt L, Aebischer P, Schluep M. Sniff nasal pressure: 

a sensitive respiratory test to assess progression of amyotrophic lateral 

sclerosis. Ann Neurol 1999;46:887–893 



44 
 

36- Morgan RK, McNally S, Alexander M, Conroy R, Hardiman O, Costello 

RW. Use of sniff nasal inspiratory force to predict survival in amyotrophic 

lateral sclerosis. Am J Respir Crit Care Med 2005; 171.: 269–274. 

37- Lyall RA, Donaldson N, Polkey MI, Leigh PN, Moxham J. Respiratory 

muscle strength and ventilator failure in amyotrophic lateral sclerosis. Brain 

2001; 124: 2000-2013.  

38- Fregonezi G, Araújo PRS, Macêdo TLF, Junior MED, Resqueti VR, 

Andrade AFD. Monitoring respiratory muscle strength assists in early 

diagnosis of respiratory dysfunction as opposed to the isolated use of 

pulmonary function evaluation in amyotrophic lateral sclerosis. Arq 

Neuropsiquiatr 2013;71(3):146-152.  

39- Polkey MI, Sharshar T, Falaize L, Fauroux B, Raphael JC, Lofaso F. 

Limitations of sniff nasal pressure in patients with severe neuromuscular 

weakness. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2003;74:1685–1687. 

40- Rafferty GF, Leech S, Knight S, Moxham J, Greenough A. Sniff Nasal 

Inspiratory Pressure in Children. Pediatric Pulmonology 2000; 29:468–475. 

41- Kamide N, Ogino M, Yamashina N, Fukuda M. Sniff nasal inspiratory 

pressure in healthy Japanese subjects: mean values and lower limits of 

normal. Respiration 2009;77:58–62. 

42- Araújo PRS, Resqueti VR, Nascimento J, Carvalho LA, Cavalcanti AGL, 

Silva VC, et al. Reference values for sniff nasal inspiratory pressure in 

healthy subjects in Brazil: a multicenter study. J Bras Pneumol. 2012; 

38(6):700-707. 

43- Stefanutti D, Fitting JW. Sniff Nasal Inspiratory Pressure: Reference Values 

in Caucasian Children. Am J Respir Crit Care Med 1999; 159:107–111. 

44- Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Diretrizes para testes de 

função pulmonar. J Pneumol. 2002;28(3):S1-238.  

45-  Chaves GSS, Campos TF, Borja RO, Freitas DA, Mendes REF, Parreira 

VF, et al. Comparação das pressões respiratórias máximas entre escolares 

das redes pública e privada.  Rev Paul Pediatr 2012;30(2):244-50.  

46- Matsudo S, Araújo T, Marsudo V, Andrade D, Andrade E, Oliveira LC, 

Braggion G. Questionário internacional de atividade física (IPAQ): estudo 

de validade e reprodutibilidade no Brasil. Rev Bras Ativ Fis Saúde 2001; 

6(2): 5-18. 



45 
 

47- Guedes DP, Lopes CC, Guedes J. Reprodutibilidade e validade do 

Questionário Internacional de Atividade Física em adolescentes. Rev Bras 

Med Esporte 2005;11(2): 152-58. 

48- Rocha ES, Rose GJ, Schivinski CIS. Nível de atividade física e funcional de 

crianças atletas. Level of physical activity and functional in athletes children. 

Journal of Human Growth and Development 2014; 24(2): 127-134. 

49- Mallozi MC. Valores de referência para espirometria em crianças e 

adolescentes, calculados a partir de uma amostra da cidade de São Paulo. 

Valores finais publicados em: Pereira CAC, Lemle A, Algranti E, Jansen 

JM, Valença LM, Nery LE, Mallozi M, Gerbasi M, Dias RM, Zim W. I 

Consenso Brasileiro sobre Espirometria. Jornal de Pneumologia 

1996;22:105-64. 

50- Miler MR, Hankinson J, Brusasco V, Burgos F, Casaburi R, Coates A, et al. 

Standardisation of spirometry. Eur Respir J 2005; 26: 319–338. 

51- Pessoa IMBS, Houri Neto M, Montemezzo D, Silva LAM, Andrade AD, 

Parreira VF. Predictive equations for respiratory muscle strength according 

to international and Brazilian guidelines. Braz J Phys Ther. 2014; 18:5. 

52-  Lofaso F, Nicot F, Lejaille M, Louis A, Clement A, Raphael JC, et al. Sniff 

nasal inspiratory pressure: what is the optimal number of sniffs? Eur Respir J 

2006; 27: 980–982. 

53- American Thoracic Society. ATS statement: guidelines for the six-minute 

walk test. Am J Respir Crit Care Med. 2002; 166(1):111-117. 

54- Priesnitz CV, Rodrigues GH, Stumpf CS, Viapiana G, Cabral CP, Stwin RT, 

et al. Reference Values for the 6-min Walk Test in Healthy Children Aged 

6–12 Years. Pediatr Pulmonol. 2009; 44:1174–1179. 

 

 

 

 



46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES



47 
 

EMPRESA  BRASILEIRA  DE  SERVIÇOS  HOSPITALARES 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES 

GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA 

 

Apêndice 1 – Ficha de avaliação 

 

 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO 

Dados pessoais e de controle 

Nome:_________________________________________________ID:_____________ 

DN:____/_____/_____ Idade:__________ Peso: ___________ Altura: _____________ 

Escola: ___________________________________________ Série:_______________ 

Medicações em uso: ( ) Não ( ) Sim - Qual? ___________________________________ 

Cirurgias prévias: ( ) Não ( ) Sim - Qual? _____________________________________ 

Gripe ou congestão nasal na semana passada:  (   ) Sim (   ) Não  

Provas de função pulmonar, mecânica respiratória e capacidade de exercício funcional 

Espirometria 

Predito (Mallozi, 1996) Obtido 

VEF1: VEF1: 

CVF: CVF: 

PFE: PFE: 

VEF1/CVF: VEF1/CVF: 

FEF25-75%: FEF25-75%: 

Manovacuometria e SNIP 

Pressões 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

PImáxCRF      

PImáxVR      

PEmáx      

 

SNIP 

SNIF 1: SNIF 11: 

SNIF 2: SNIF 12: 

SNIF 3: SNIF 13: 

SNIF 4: SNIF 14: 

SNIF 5: SNIF 15: 

SNIF 6 SNIF 16: 

SNIF 7: SNIF 17: 

SNIF 8: SNIF 18: 

SNIF 9: SNIF 29: 

SNIF 10: SNIF 20: 
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TC6M (Teste de caminhada de 6 minutos) 

TESTE 1 

 

TESTE 2 

INICIAL 1º 2º 3º 4º 5º FINAL 

PA:       

FC:       

SPO2:       

BORG dispneia:       

BORG fadiga MMII:       

f:       

Voltas/distância (m): 

INICIAL 1º 2º 3º 4º 5º FINAL 

PA:       

FC:       

SPO2:       

BORG dispneia:       

BORG fadiga MMII:       

f:       

Voltas/distância (m): 



49 
 

EMPRESA BRASILEIRA  DE  SERVIÇOS  HOSPITALARES 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES 

GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA 

 

Apêndice 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Esclarecimentos 

Estamos solicitando a você a autorização para que o menor pelo qual você é 

responsável participe da pesquisa: Valores de Referência da Pressão Inspiratória Nasal para 

Crianças Saudáveis: Um estudo multicêntrico que tem como pesquisadora responsável Ana Aline 

Marcelino da Silva.  

Esta pesquisa pretende encontrar valores de referência para a pressão inspiratória 

nasal, uma forma de avaliar força muscular pulmonar, em crianças saudáveis, em 3 centros de 

pesquisa do Brasil,  bem como equações de predição, comparar os valores entre os sexos, entre 

faixas etárias e entre as regiões participantes. 

O motivo que nos leva a fazer esse estudo é a falta de valores de referência para 

pressão inspiratória nasal (SNIP) em crianças, visto que os estudos destacam a importância de 

avaliar a força muscular pulmonar para fins de avaliação e diagnóstico, e sendo assim, valores de 

referência são necessários para que se possa comparar com valores encontrados que não sejam 

considerados normais.  

Caso você decida autorizar, inicialmente será preenchida uma ficha de avaliação com 

dados pessoas e antropométricos (serão medidos peso e altura), bem como verificados seu sinais 

para controle (frequência cardíaca, saturação periférica de oxigênio, frequência respiratória e 

pressão arterial), em seguida ele (a) realizará um exame de função pulmonar, chamado espirometria, 

que é um exame de sopro para avaliação pulmonar; e por fim, serão realizados os exames de 

mecânica respiratória (manovacuometria e SNIP), que irão avaliar e força pulmonar do seu (sua) 

filho (a), que consistem também de provas de soprar e puxar o ar no devido aparelho, bem como 

realizar o ato de puxar o ar forte pelo nariz (fungar). 

Durante a realização dos procedimentos de espirometria, manovacuometria e SNIP, a 

previsão de riscos é mínima, podendo apenas a criança sentir-se um pouco cansada durante a 

realização dos exames, ou seja, o risco que ele (a) corre é semelhante àquele sentido num exame 

físico ou psicológico de rotina. Pode assim acontecer um desconforto durante a espirometria ou 

manovacuometria que será minimizado pela interrupção dos exames.  

 

Rubrica do responsável legal: 

 

Rubrica do pesquisador: 
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Em caso de algum problema que ele (a) possa ter, relacionado com a pesquisa, ele (a) 

terá direito a assistência gratuita que será prestada com os devidos procedimentos para  minimizar o 

problema, como por exemplo, em caso de constrangimento, a pesquisa será  parada, bem como se 

ele (a) sentir-se mal (cansado) na realização dos exames, serão realizados os primeiros atendimentos 

necessários. Os benefícios que a pesquisa traz são: saber dados como peso e altura; ter 

conhecimento de como se encontra a capacidade pulmonar do seu (sua) filho (a), e principalmente a 

força muscular pulmonar, onde se houver alguma alteração, sejam dadas as orientações devidas de 

como proceder a partir do que foi encontrado.  

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Ana 

Aline Marcelino da Silva, telefone (84) 99941-0295 ou (84) 98124-1490. Você tem direito a 

recusar sua autorização, em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você ou para ele 

(a). 

Os dados que ele (a) irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa 

identificá-lo (a). Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em 

local seguro e por um período de 5 anos.  

Se tiver algum gasto pela participação dele (a) nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você. Se ele (a) sofrer algum dano comprovadamente decorrente 

desta pesquisa, ele (a) será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, telefone: 3342-5003, 

endereço: Av. Nilo Peçanha, 620 – Petrópolis – Espaço João Machado – 1º andar – Prédio 

Administrativo – CEP 59.012-300, Natal, RN, e-mail: cep_huol@yahoo.com.br.  

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

pesquisadora responsável Ana Aline Marcelino da Silva. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Eu, ___________________________________________, representante legal do 

menor ___________________________________________, autorizo sua participação na pesquisa 

Valores de Referência da Pressão Inspiratória Nasal para Crianças Saudáveis: Um estudo 

multicêntrico.  

 

 

Rubrica do responsável legal: 

 

Rubrica do pesquisador: 

mailto:cep_huol@yahoo.com.br
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Esta autorização foi concedida após os esclarecimentos que recebi sobre os objetivos, 

importância e o modo como os dados serão coletados, por ter entendido os riscos, desconfortos e 

benefícios que essa pesquisa pode trazer para ele (a) e também por ter compreendido todos os 

direitos que ele (a) terá como participante e eu como seu representante legal. 

Autorizo, ainda, a publicação das informações fornecidas por ele (a) em congressos 

e/ou publicações científicas, desde que os dados apresentados não possam identificá-lo (a). 

 

Natal, _______ de _______________ de ________. 

 

___________________________________________                                    Impressão datilóscópica 

                   do representante legal 

Assinatura do representante legal   

 

Declaração do pesquisador responsável 

Como pesquisador responsável pelo estudo Valores de Referência da Pressão Inspiratória 

Nasal para Crianças Saudáveis: Um estudo multicêntrico, declaro que assumo a inteira 

responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram 

esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre identidade do mesmo.  

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano.  

 

 

Natal, ________ de __________________ de_______. 

 

_______________________________________________ 

Ana Aline Marcelino da Silva (pesquisadora responsável) 

 

 

 

 

 

 

Rubrica do responsável legal: 

 

Rubrica do pesquisador: 
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Apêndice 3 – Termo de Assentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Você está sendo convidado a participar da pesquisa Valores de Referência da Pressão 

Inspiratória Nasal em Crianças Saudáveis: Um estudo multicêntrico. Seus pais permitiram que 

você participasse. Com ela queremos saber a força que seus pulmões têm (força para puxar o ar) se 

eles têm muita força ou pouca força. 

 As crianças que irão participar dessa pesquisa tem de seis a onze anos de idade, e são de 

vários lugares do Brasil. Você não precisa participar da pesquisa se não quiser, é um direito seu, não 

terá nenhum problema se desistir. Ela será feita no Departamento de Fisioterapia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Com essa pesquisa, vamos comparar a força dos seus 

pulmões (força para puxar e para soltar o ar) com a força dos pulmões de outras crianças de idades 

diferentes e de outros lugares do Brasil. Você será pesado e medido em balança, seus sinais serão 

verificados antes de realizar os exames (as batidas do seu coração, a quantidade de oxigênio do seu 

sangue, sua respiração, e a pressão do seu sangue), depois você fará diversas respirações (puxando e 

soltando o ar, mas principalmente soprando) dentro de um aparelho que mede o volume de ar dos 

seus pulmões, conhecido como exame de sopro ou espirometria, onde você vai soprar bem forte 

dentro dele, e por fim, dentro de outro aparelho você vai tanto soprar como puxar o ar com a 

máxima força que você puder e depois, vai ser colocado um plug de silicone no seu nariz (como se 

fosse um cone pequeno/objetopequeno) para que você puxe o ar pelo nariz bem forte, fungando 

como se estivesse gripado e o nariz escorrendo. O uso dos aparelhos para realizar esses exames é 

considerado seguro, ou seja, sem trazer coisas ruins para você e não serão feitos procedimentos 

invasivos (agulhas ou objeto que te corte) nem dolorosos em você.  

 Podem acontecer poucas coisas ruins na pesquisa para você, como: sentir-se cansado ao 

soprar ou puxar o ar forte, se isso acontecer, o exame será parado até que você descanse pra repeti-

lo. Portanto, considera-se que os desconfortos sejam mínimos. 

 Mas há coisas boas que podem acontecer com você, como: saber seu peso e altura, e saber 

como está a força dos seus pulmões, se você está muito forte ou não. Ninguém saberá que você está  
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participando da pesquisa, não falaremos a outras pessoas, nem daremos a estranhos as informações 

que você nos der. Os resultados da pesquisa vão ser publicados, mas sem identificá-lo. 

Caso aconteça algo errado, você pode nos procurar pelos telefones (84) 99941-0295 

ou (84) 98124-1490 da pesquisadora Ana Aline Marcelino da Silva. Se você tiver alguma dúvida, 

você pode perguntar a pesquisadora Ana Aline pelos telefones informados acima.  

 

Consentimento pós informado 

 

 Eu, _______________________________________________ aceito participar da pesquisa 

Valores de Referência da Pressão Inspiratória Nasal em Crianças Saudáveis: Um estudo 

multicêntrico. 

 Entendi as coisas boas e ruins que podem acontecer. Entendi que posso dizer “sim” e 

participar, mas que, a qualquer momento posso dizer “não” e desistir, que ninguém vai ficar furioso. 

Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus responsáveis. Recebi 

uma cópia desse termo, li e concordo participar da pesquisa. 

 

Natal, ________ de _________________ de ________. 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura do menor                                                                                                      

 

                             Impressão datilóscópica 

do menor 

 

 

 

___________________________________________________ 

Ana Aline Marcelino da Silva (pesquisadora responsável) 
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Anexo 1 – Questionário de nível socioecômico 
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Anexo 2 – Questionário de nível de atividade física 
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Anexo 3 - Normas do Jornal Brasileiro de Pneumologia (JBP) 

INSTRUÇÕES AOS AUTORES 

 

O Jornal Brasileiro de Pneumologia (J Bras Pneumol) ISSN-1806-3713, publicado 

bimestralmente, é órgão oficial da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia 

destinado à publicação de trabalhos científicos referentes à Pneumologia e áreas 

correlatas. 

 

Todos os manuscritos, após aprovação pelo Conselho Editorial serão avaliados por 

revisores qualificados, sendo o anonimato garantido em todo o processo de julgamento.  

 

Os artigos que não apresentarem mérito, que contenham erros significativos de 

metodologia, ou não se enquadrem na política editorial da revista, serão rejeitados 

diretamente pelo Conselho Editorial, não cabendo recurso. Os artigos podem ser 

escritos em português, espanhol ou inglês. Na versão eletrônica do Jornal 

(www.jornaldepneumologia.com.br, ISSN-1806-3756) todos os artigos serão 

disponibilizados tanto numa versão em língua latina como também em inglês. Não há 

taxas para submissão e avaliação de artigos. 

 

O Jornal Brasileiro de Pneumologia apóia as políticas para registro de ensaios clínicos 

da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do International Committee of Medical 

Journal Editors (ICMJE), reconhecendo a importância dessas iniciativas para o registro 

e divulgação internacional de informações sobre estudos clínicos em acesso aberto. 

Sendo assim, somente serão aceitos para publicação, a partir de 2007, os artigos de 

pesquisas clínicas que tenham recebido um número de identificação em um dos 

Registros de Ensaios Clínicos validados pelos critérios estabelecidos pela OMS e 

ICMJE, cujos endereços estão disponíveis no site do ICMJE. O número de identificação 

deverá ser registrado ao final do resumo. 

 

Dentro desse contexto, o Jornal Brasileiro de Pneumologia adota a definição de ensaio 

clínico preconizada pela OMS, que pode ser assim resumida: "qualquer pesquisa que 

prospectivamente designe seres humanos para uma ou mais intervenções visando avaliar 

seus efeitos em desfechos relacionados à saúde. As intervenções incluem drogas, células 

e outros produtos biológicos, procedimentos cirúrgicos, radiológicos, dispositivos, 

terapias comportamentais, mudanças de processos de cuidados, cuidados preventivos, 

etc". 

 

CRITÉRIOS DE AUTORIA 

 

A inclusão de um autor em um manuscrito encaminhado para publicação só é justificada 

se ele contribuiu significativamente, do ponto de vista intelectual, para a sua realização. 

Fica implícito que o autor participou em pelo menos uma das seguintes fases: 1) 

concepção e planejamento do trabalho, bem como da interpretação das evidências; 2) 

http://www.jornaldepneumologia.com.br/
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redação e/ou revisão das versões preliminares e definitiva; e 3) aprovou a versão final.  

 

A simples coleta e catalogação de dados não constituem critérios para autoria. 

Igualmente, não devem ser considerados autores, auxiliares técnicos que fazem a rotina, 

médicos que encaminham pacientes ou interpretam exames de rotina e chefes de 

serviços ou departamentos, não diretamente envolvidos na pesquisa. A essas pessoas 

poderá ser feito agradecimento especial. 

 

Os conceitos contidos nos manuscritos são de responsabilidade exclusiva dos autores.  

 

Com exceção de trabalhos considerados de excepcional complexidade, a revista 

considera 8 o número máximo aceitável de autores. No caso de maior número de 

autores, enviar carta a Secretaria do Jornal descrevendo a participação de cada um no 

trabalho. 

 

APRESENTAÇÃO E SUBMISSÃO DOS MANUSCRITOS 

 

Os manuscritos deverão ser obrigatoriamente encaminhados via eletrônica a partir do 

sistema de submissão ScholarOne: https://mc04.manuscriptcentral.com/jbpneu-

scielo. As instruções e o processo de submissão estão descritos abaixo.  

 

O formulário de transferência de direitos autorais deve ser assinado a caneta por todos 

os autores e deve ser carregado como um arquivo complementar assim que o manuscrito 

for enviado. O modelo disponível aqui: Declaração de Conflito de Interesse  

 

Pede-se aos autores que sigam rigorosamente as normas editoriais da revista, 

particularmente no tocante ao número máximo de palavras, tabelas e figuras permitidas, 

bem como às regras para confecção das referências bibliográficas. A não observância 

das instruções redatoriais implicará na devolução do manuscrito pela Secretaria da 

revista para que os autores façam as correções pertinentes antes de submetê-lo aos 

revisores.  

 

Instruções especiais se aplicam para a confecção de Suplementos Especiais e Diretrizes 

e devem ser consultadas pelos autores antes da confecção desses documentos na 

homepage do jornal.  

 

A revista reserva o direito de efetuar nos artigos aceitos adaptações de estilo, 

gramaticais e outras.  

Com exceção das unidades de medidas, siglas e abreviaturas devem ser evitadas ao 

máximo, devendo ser utilizadas apenas para termos consagrados. Estes termos estão 

definidos na Lista de Abreviaturas e Acrônimos aceitos sem definição. Clique aqui 

(Lista de Abreviaturas e Siglas). Quanto a outras abreviaturas, sempre defini-las na 

primeira vez em que forem citadas, por exemplo: proteína C reativa (PCR). Após a 

definição da abreviatura, o termo completo não deverá ser mais utilizado. Com exceção 

https://mc04.manuscriptcentral.com/jbpneu-scielo
https://mc04.manuscriptcentral.com/jbpneu-scielo
http://www.jornaldepneumologia.com.br/sgp/declaracaodeconflitointeresses.zip
http://www.jornaldepneumologia.com.br/imagebank/JBP_Abbreviations-final_%282%29.pdf
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das abreviaturas aceitas sem definição, elas não devem ser utilizadas nos títulos e 

evitadas no resumo dos manuscritos se possível. Ao longo do texto igualmente evitar a 

menção ao nome de autores, dando-se sempre preferência às citações numéricas apenas. 

 

Quando os autores mencionarem qualquer substância ou equipamento incomum, 

deverão incluir o modelo/número do catálogo, o nome da fabricante, a cidade e o país, 

por exemplo: "... esteira ergométrica (modelo ESD-01; FUNBEC, São Paulo, Brasil)...".  

 

No caso de produtos provenientes dos EUA e Canadá, o nome do estado ou província 

também deverá ser citado; por exemplo: "... tTG de fígado de porco da Guiné (T5398; 

Sigma, St. Louis, MO, EUA) ..." 

 

PREPARO DO MANUSCRITO 

  

  

  

  

Página de identificação (Title page): ela deve conter o título do trabalho, em 

português e inglês, nome completo e titulação dos autores, instituições a que pertencem, 

endereço completo, inclusive telefone, celular e e-mail do autor principal, e nome do 

órgão financiador da pesquisa, se houver. Essa página deve ser enviada como um 

arquivo a parte em Word, separado do manuscrito principal. 

  Artigo 

Original 

Artigo de 

Revisão / 

Atualização 

Ensaio 

Pictórico 

Comunicação 

Breve 

Carta 

ao 

Editor 

Correspondência 
Imagens em 

Pneumologia 

N.º 

máximo de 

autores 

8 5 5 5 5 3 3 

  

Resumo 

 N.º 

máximo de 

palavras 

250 com 

estrutura 

250 sem 

estrutura 

250 sem 

estrutura 

100 sem 

estrutura 

não 

tem 

resumo 

não tem resumo 
não tem 

resumo 

  

N.º 

máximo de 

palavras 

3.000 5.000 3.000 1.500 1000 500 200 

  

N.º 

máximo de 

referências 

40 60 30 20 10 3 3 

  

N.º de 

tabelas 

e figuras 

6 8 12 2 1 - 3 
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Resumo: Deve conter informações facilmente compreendidas, sem necessidade de 

recorrer-se ao texto, não excedendo 250 palavras. Deve ser feito na forma estruturada 

com: Objetivo, Métodos, Resultados e Conclusões. Quando tratar-se de artigos de 

Revisão o resumo não deve ser estruturado. Para Comunicações Breves não deve ser 

estruturado nem exceder 100 palavras. 

Abstract: Uma versão em língua inglesa, correspondente ao conteúdo do Resumo deve 

ser fornecida. 

Descritores e Keywords: Deve ser fornecido de três a seis termos em português e 

inglês, que definam o assunto do trabalho. 

CONTEÚDO DO ARTIGO: 

Artigos originais: O texto deve ter entre 2000 e 3000 palavras, excluindo referências e 

tabelas. Deve conter no máximo 6 tabelas e/ou figuras. O número de referências 

bibliográficas não deve exceder 40. A sua estrutura deve conter as seguintes partes: 

Introdução, Métodos, Resultados, Discussão, Agradecimentos e Referências. A seção 

Métodos deverá conter menção a aprovação do estudo pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa em Seres Humanos, ou pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Animais, ligados 

a Instituição onde o projeto foi desenvolvido. Nessa seção também deve haver descrição 

da análise estatística empregada, com as respectivas referências bibliográficas. Ainda 

que a inclusão de subtítulos no manuscrito seja aceitável, o seu uso não deve ser 

excessivo e deve ficar limitado às sessões Métodos e Resultados somente. 
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Anexo 4 – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa. 
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