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Resumo 

Introdução: Uma forma de analisar a função dos músculos respiratórios é pelo teste de 

endurance respiratória que pode ser realizado de diferentes maneiras, estando associado a 

capacidade de manter altos níveis de ventilação sob condições isocápnicas (hiperpneia 

normocápnica,HN) ou respirar contra uma resistência determinada (carga de limiar de pressão 

inspiratória,CLPI) durante um período de tempo (Tlim) até a falha da tarefa (task 

failure).Objetivo: Nosso objetivo foi avaliar de forma  não invasiva a fadiga e recuperação dos 

músculos inspiratórios da parede torácica durante dois diferentes testes de endurance  em 

indivíduos saudáveis. Métodos: Trata-se de um estudo do tipo crossover, com abordagem 

quantitativa em que foram estudados indivíduos saudáveis de ambos os gêneros. Os sujeitos 

foram avaliados antes, durante e após realização do teste de endurance respiratória que foi 

realizado na modalidade hiperpneia normocápnica e com carga de limiar de pressão inspiratória. 

Foi  respeitado um tempo de 7 dias entre suas realizações e a ordem de execução de cada 

modalidade foi randomizada. Durante a realização do protocolo o sujeito era monitorado pela 

pletismografia optoeletronica, eletromiografia de superficie e pela NIRS. Resultados: 

Participaram do estudo um total de 22 sujeitos, sendo 11 homens e 11 mulheres, com idade 

24.36 ± 2.06 anos, IMC 22.40 ± 2.02 kg/m². Em relação as propriedades de relaxamento, os 

sujeitos apresentaram uma diminuição da taxa máxima de relaxamento (MRR) e aumento da 

constante de tempo (τ) após o teste com CLPI (p<0,05). Houve uma diminuição no pico de 

pressão (cmH2O) gerado nas manobras pós em ambos os testes (p<0,05). Em relação a 

velocidade de encurtamento e potência mecânica, houve uma diminuição na ∆VCTp/Ti, Winsp e  

WCTp no teste com CLPI (p<0,05). Houve uma queda linear da frequência mediana no teste com 

CLPI e uma queda exponencial no teste com HN, sendo este não significativo para presença de 

fadiga. Além disso, houve um aumento linear das variáveis do NIRS em ambos os protocolos. 

Conclusão: Diante dos resultados encontrados, pode-se concluir que os músculos inspiratórios 

da parede torácica sofrem alterações no comportamento  após a realização de teste de 

endurance com hiperpneia normocápnica e carga de limiar de pressão inspiratória. 

Adicionalmente, o desenvolvimento da fadiga nesses músculos e suas consequentes alterações, 

são mais evidentes no protocolo com CLPI que recruta mais ações dos músculos inspiratórios.  
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Abstract  

Introduction: One way to analyze the function of the respiratory muscles is through the respiratory 

endurance test that can be performed in different ways, being associated with the ability to 

maintain high levels of ventilation under isocapnic conditions (normocapnic hyperpnea,HN) or to 

breathe against a determined resistance ( inspiratory pressure threshold load, IPTL) over a period 

of time (Tlim) until task failure. Objective: Our aim was to non-invasively assess fatigue and 

recovery of inspiratory chest wall muscles during two different endurance tests in healthy 

individuals. Methods: This is a crossover study, with a quantitative approach in which healthy 

individuals of both genders were studied. The subjects were evaluated before, during and after 

performing the respiratory endurance test that was performed in the normocapnic hyperpnea 

modality and with an inspiratory pressure threshold load. A period of 7 days was respected 

between their achievements and the order of execution of each modality was randomized. During 

the performance of the protocol, the subject was monitored by optoelectronic plethysmography, 

surface electromyography and by NIRS. Results: A total of 22 subjects participated in the study, 

11 men and 11 women, aged 24.36 ± 2.06 years, BMI 22.40 ± 2.02 kg / m². Regarding the 

relaxation properties, the subjects showed a decrease in the maximum relaxation rate (MRR) and 

an increase in the time constant (τ) after the IPTL test (p <0.05). There was a decrease in the 

peak pressure (cmH2O) generated in the post maneuvers in both tests (p <0.05). Regarding the 

shortening speed and mechanical power, there was a decrease in ∆VCTp / Ti, Winsp and WCTp 

in the IPTL test (p <0.05). There was a linear drop in the median frequency in the IPTL test and 

an exponential drop in the HN test, which was not significant for the presence of fatigue. In 

addition, there was a linear increase in the NIRS variables in both protocols. Conclusion: In view 

of the results found, it can be concluded that the inspiratory muscles of the chest wall undergo 

changes in behavior after performing an endurance test with normocapnic hyperpnea and 

inspiratory pressure threshold load. In addition, the development of fatigue in these muscles and 

their consequent changes are more evident in the protocol with IPTL that recruits more inspiratory 

muscle actions.  
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1. Introdução  

A avaliação da função muscular respiratória requer a aplicação de 

diferentes testes, seja relacionados a endurance ou força, afim de se obter uma 

análise precisa de aspectos fisiológicos envolvidos na ventilação. Os resultados 

de testes de endurance ou força  proporcionam informações que possibilitam 

compreender como os músculos respiratórios se comportam, tanto em indivíduos 

saudáveis quanto em diferentes doenças, podendo essas informações nortear 

futuras intervenções, diminuindo a ocorrência de insuficiência ventilatória, 

dispneia e outros sintomas respiratórios1.  

Dentre os testes descritos na literatura, o teste de endurance respiratória 

(TER) pode ser realizado de diferentes maneiras.  A endurance dos músculos 

respiratórios esta associada a capacidade do indivíduo em manter altos níveis 

de ventilação sob condições isocápnicas (hiperpneia normocápnica) ou respirar 

contra uma carga de limiar de pressão inspiratória durante um período de tempo 

(Tlim) até a falha da tarefa (task failure). Adiconalmente, os TER podem ser 

realizados de forma constante ou incremental1,2.  

Na modalidade de hiperpneia normocápnica (HN), o TER é realizado em 

condições de baixa resistência e alto fluxo que envolve músculos expiratórios e 

inspiratórios. Ja os TER com utilização de carga de limiar de pressão inspiratória 

(CLPI)  é realizado com cargas de alta resistência, baixo fluxo e envolve 

exclusivamente músculos inspiratórios ou expiratórios3. Devido as suas 

diferentes características, esses dois métodos podem ocasionar distintas 

respostas nos músculos respiratórios, podendo interferir no desempenho da 

resistência a fadiga de diferentes maneiras, assim como podem proporcionar 

diferentes respostas fisiológicas, a exemplo da concentração de lactato, 

oxihemoglobina (HbO2), sensações respiratórias, respostas pós treinamento e 

cinemática da parede torácioca4.  

O Tlim do teste está relacionado inversamente com a presença da fadiga 

muscular inspiratória (FMI) ou respiratória nos casos do teste de endurance com 

a modalidade  de HN. A fadiga, de uma forma geral, se caracteriza quando o 

músculo  apresenta uma diminuição na sua capacidade de gerar força e/ou 

velocidade, sendo esse fenômeno decorrente de uma atividade e é classificada 

como fadiga central, quando é induzida por alterações no drive neural, ou fadiga 

periférica que é caracterizada por mudanças das propriedades contráteis da 

musculatura inspiratória ou do conjunto de músculos respiratórios oriundas da 

imposição de cargas elevadas5-7. O padrão de ativação do motoneurônio, as 
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propriedades contráteis das fibras musculares e a condição mecânica pela qual 

o diafragma se contrai determina a ação mecânica destes músculos8.   

A presença da FMI tem sido associada ao desenvolvimento da 

insuficiência ventilatória presente em doenças como a Doença Pulmonar 

Obstrutiva Crônica (DPOC) e doenças neuromusculares, contribuindo para 

presença de dispneia e intolerância ao exercício nesses indivíduos, podendo 

afetar o desempenho no exercício devido a sua influência sobre a resposta do 

fluxo vasoconstrictor simpático9. Adicionalmente, ela pode se desenvolver em 

sujeitos saudáveis quando estes são submetidos a intenso trabalho respiratório 

e pode ser um fator importante na dificuldade de desmame em pacientes 

ventilados mecanicamente9,10.  

A causa para a falha da tarefa, definida como o ponto em que o indivíduo 

não consegue sustentar determinado nível de ventilação ou vencer uma pressão 

imposta, tem sido associada a hipercapnia e sensações respiratórias adversas11. 

Entretanto, a hiperpneia volitiva em condições normocápnicas não gera 

hipercapnia. Em estudo realizado por Renggli et al. as sensações respiratórias 

de dispneia e esforço respiratório permaneceram na mesma intensidade do 

ponto da falha da tarefa após 16 minutos de um protocolo de HN12. Atualmente, 

acredita-se que a explicação mais provável para a ocorrência da falha da tarefa 

seja um acionamento motor central inadequado que durante esforços fatigantes 

exigiria um maior esforço dos músculos respiratórios, tendo como consequência 

a fadiga e falha da tarefa11,13. Alguns estudos tem demonstrado que a perda da 

contratilidade diafragmática pode se desenvolver já no início do teste, antes do 

insucesso da tarefa imposta2,12,14. Portanto, as razões para a ocorrência da FMI 

e falha tarefa ainda estão em discussão.  

A taxa de relaxamento do músculo esquelético após uma contração 

caracteriza a musculatura como em condições de  repouso e parece estar 

alterada durante a fadiga7,15-17. Nos músculos inspiratórios ocorre de forma 

semelhante, na qual a taxa de relaxamento (taxa de relaxamento muscular 

[MRR], tempo para atingir a metade da curva de relaxamento (½ RT) e a 

constante de tempo da curva de decaimento tau (τ) têm se mostrado uma 

alternativa para avaliação do desenvolvimento da fadiga de músculos 

inspiratórios, sendo realizada de forma simples e não invasiva. Estas análises 

podem ser realizadas a partir do teste de pressão inspiratória nasal (SNIP) que 

é realizado através da geração de uma pressão inspiratória com a oclusão de 

uma narina por meio de um plug9,18.   
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Mador et al. estudaram as propriedades de relaxamento após indução de 

fadiga por carga resistiva inspiratória e observaram um aumento na constante de 

tempo e diminuição na MRR em sujeitos saudáveis9. Desde nosso conhecimento 

e segundo os dados da literatura não há estudos envolvendo a analise das 

propriedades de contração e relaxamento, medidos através do SNIP e o TER em 

regime de hiperpneia. Adicionalmente as propriedades de relaxamento, tem se 

evidenciado que as propriedades de contração (taxa de desenvolvimento de 

pressão [MRPD], tempo de contração [TC])  também sofrem alterações durante 

a fadiga7,19 . Alguns estudos em sujeitos saudáveis e em diferentes doenças 

como a DPOC , fibrose cística e em pacientes em suporte ventilatório invasivo 

evidenciaram resultados interessantes sobre analises de propriedades de 

contração20-22.  

Uma variável importante para o estudo do comportamento  de músculos 

respiratórios durante a realização de um teste de endurance é a atividade elétrica 

muscular que pode ser analisada por meio da eletromiografia de superfície 

(EMGs). Ela reflete alterações na ativação muscular que podem ser 

desencadeadas por um déficit do acionamento motor pelo sistema nervoso 

central13. Estudos têm mostrado uma alteração no domínio frequência durante 

atividades fatigantes, ocorrendo uma diminuição da frequência mediana 

(FM)23,24. Gallagher et al.  realizaram um estudo com três diferentes protocolos 

de CLPI e observaram uma diminuição no domínio de frequência em relação a 

valores iniciais no teste que foi realizado com uma média de 70% da Pressão 

inspiratória máxima (PIMax). Já o protocolo que foi feito com 19% da PIMax, 

chamado de não fatigante, não apresentou nenhuma diferença24.  

Outro aspecto importante, em relação ao comportamento dos músculos 

respiratórios, são as possíveis modificações no fluxo sanguíneo e oxigenação 

muscular quando submetidos a altos esforços, que pode estar relacionado a falha 

da tarefa. Durante o exercício, em sujeitos saudáveis, há um aumento das 

demandas de trocas gasosas fazendo com que ocorra uma ativação dos 

músculos acessórios da inspiração afim de aumentar o volume corrente e 

ventilação minuto25-27. Os músculo respiratórios, assim como os esqueléticos, 

necessitam de um fluxo sanguíneo adequado para fornecer oxigênio e substratos 

suficientes para atender a demanda metabólica aumentada durante o aumento 

da ventilação e também durante sobrecargas ventilatórias. Estudos mostram que 

em sujeitos saudáveis os músculos inspiratórios requerem durante o exercício 

moderado e o exercício máximo cerca de 3 a 6% e 10 a 15% do consumo total 
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de oxigênio, respectivamente. Adicionalmente, os relatos da literatura 

demonstram que há uma diferença entre homens e mulheres25,28,29.  

Nos últimos anos a oxigenação tecidual e indiretamente o fluxo sanguíneo 

periférico tem sido estudados por técnicas de espectroscopia de infravermelho 

próximo (NIRS). É uma técnica não invasiva que utiliza o princípio de transmissão 

e absorção da luz para medir as concentrações de HbO2 e desoxigenada (HHb) 

no tecido. A soma dessas duas medidas, HbO2 + Hb, traduz a concentração total 

de hemoglobina (tHb) e é utilizada como uma medida substituta do volume de 

sangue local na região de interesse30.   

A NIRS tem sido utilizado para monitoramento da oxigenação em 

diferentes situações como durante o exercício31,32, carga de limiar de pressão 

inspiratória 33 e hiperpneia normocápnica34. Katayama et al. realizaram um 

estudo utilizando o NIRS e EMGs, com objetivo de analisar a oxigenação dos 

músculos acessórios da inspiração em sujeitos saudáveis, estudando o 

esternocleidomastoideo (ECOM) e intercostal (IC), durante protocolo de HN. 

Observou-se que em ambos os músculos estudados se teve um aumento da 

concentração de tHb e HHb, que foi acentuada durante hipóxia34. O mesmo 

comportamento foi observado no  estudo de Shadgan et al., que concluíram em 

seu estudo que houve um aumento de tHb e HHb no ECOM durante protocolo 

de carga resistiva incremental33.  

Devido as alterações de força e velocidade durante esforços fatigantes, é 

interessante estudar a velocidade de encurtamento dos músculos respiratórios 

após realização de teste de endurance respiratória. Essa variável pode ser 

analisada indiretamente por meio da pletismografia optoeletrônica. A técnica 

objetiva avaliar o volume da parede torácica (PT) e dos três compartimentos que 

a compõem: caixa torácica pulmonar (CTp),  caixa torácica abdominal (CTa) e o 

abdome (Ab) através da formação de um modelo experimental, de acordo com o 

Teorema de Gauss35. Esses volumes são considerados um índice do 

comprimento total dos músculos inspiratório e expiratório, e a partir deles a 

velocidade de encurtamento pode ser estimada36. Atualmente não há na 

literatura estudos envolvendo essa medida e o teste de endurance respiratória.  

Estes testes de endurance respiratória podem ser utilizados em atletas e 

pacientes com DPOC, afim de se avaliar a função muscular respiratória desses 

indivíduos, a tolerância ao exercício e resistência a fadiga. Além disso, as 

avaliações não invasivas da fadiga muscular inspiratória e o TER podem ser 

realizados como uma forma de acompanhar as respostas aos tratamentos que 

estão sendo utilizados, sendo realizados antes e após as intervenções.  
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Desde nosso conhecimento, não esta claro o comportamento de músculos 

respiratórios durante dois tipos de testes de endurance com diferentes 

características, força e resistência, bem como comparando essas diferentes 

modalidades. Adicionalmente, é necessário investigar os diferentes mecanismos 

que possam estar envolvidos na falha da tarefa e consequentemente na FMI ou 

FMR, compreendendo assim os mecanismos fisiológicos que estão presentes 

em várias patologias que apresentam como sintomas dispneia, fadiga e 

dificuldade para realização de exercícios. Portanto, pretendemos avaliar através 

de técnicas não invasivas a fadiga e recuperação de músculo inspiratório da 

parede torácica durante testes de endurance  em indivíduos saudáveis.  
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2. Objetivos  

2.1.Objetivo geral  

 Nosso objetivo foi avaliar de forma  não invasiva a fadiga e recuperação 

dos músculos inspiratórios da parede torácica durante dois diferentes testes de 

endurance  em indivíduos saudáveis  

  

2.2.Objetivos específicos  

Comparar o comportamento das propriedades de contração e 

relaxamento, velocidade de encurtamento, potência mecânica, atividade elétrica 

muscular e oxigenação tecidual dos músculos inspiratórios da parede torácica 

entre o teste de endurance respiratória por hiperpneia e carga de limiar de 

pressão inspiratória.  

Avaliar, por meio de técnica não invasiva, e comparar o comportamento 

das propriedades de contração e relaxamento dos músculos inspiratórios da 

parede torácica antes e após realização dos testes de endurance com hiperpneia 

normocápnica e carga de limiar de pressão inspiratória.  

Avaliar, por meio de técnica não invasiva, e comparar os índices de 

velocidade de encurtamento dos músculos inspiratórios da parede torácica antes 

e após realização dos testes de endurance com hiperpneia normocápnica e 

carga de limiar de pressão inspiratória.  

Avaliar, por meio de técnica não invasiva, e comparar a potência mecânica 

dos músculos inspiratórios da parede torácica antes e após realização dos testes 

de endurance com hiperpneia normocápnica e carga de limiar de pressão 

inspiratória.  

Avaliar, por meio de técnica não invasiva, e comparar as respostas da 

atividade elétrica dos músculos esternocleidomastoideo, escaleno, paraesternal 

e reto abdominal antes, durante e após realização realização dos testes de 

endurance com hiperpneia normocápnica e carga de limiar de pressão 

inspiratória.  

Avaliar, por meio de técnica não invasiva, a oxigenação tecidual do 

músculo esternocleidomastoideo durante os testes de endurance respiratória 

com hiperpneia e carga de limiar de pressão inspiratória.  

Avaliar, por meio de técnica não invasiva, o desenvolvimento da fadiga e 

recuperação dos músculos inspiratórios da parede torácica durante e após a 
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realização dos testes de endurance com hiperpneia normocápnica e carga de 

limiar de pressão inspiratória.  
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3. Materiais e métodos  

3.1.Delineamento e local da pesquisa  

A pesquisa tratou-se de um estudo do tipo crossover, com abordagem 

quantitativa, em que foram estudados indivíduos saudáveis de ambos os 

gêneros. A pesquisa foi realizada na cidade de Natal, situada no estado do Rio 

Grande do Norte (RN) e conduzida no Laboratório de Desempenho  

Pneumocardiovascular no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), Empresa 

Brasileira de Serviços Hospitalares- EBSERH  da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN).  

3.2. Caracterização da amostra  

Os participantes foram recrutados na comunidade da cidade de Natal-RN.  

Foram incluídos no estudo sujeitos com idade de 18-29 anos37, índice de Massa 

Corpórea (IMC) de 18 a 25 Kg/m2 38, sem histórico de tabagismo, doenças 

respiratórias, cardíacas ou neuromusculares. Os critérios adotados para 

exclusão dos participantes foram: indivíduos com variáveis espirométricas de 

capacidade vital forçada (CVF) e volume expiratório forçado no primeiro segundo 

(VEF1) < 80% e relação VEF1/CVF < 85% do predito; sujeitos muito ativos 

(avaliados pelo instrumento IPAQ versão curta)39; aqueles incapazes de realizar 

as manobras e avaliações exigidas, que apresentaram congestão nasal ou 

desvio de septo e os que desistiram de participar do estudo.   

3.3. Aspectos éticos  

O presente projeto foi submetido a apreciação do Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (CEP-HUOL) e obteve parecer 

favorável, segundo número de protocolo 3.084.956 (ANEXO A). Os sujeitos 

participaram de forma voluntária, sem fins lucrativos, onde os mesmos assinaram 

um termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) (ANEXO B). Os dados da 

pesquisa serão mantidos em sigilo e gravados em banco de dados do laboratório, 

podendo apenas ser manuseados pelos pesquisadores responsáveis, 

assegurando o anonimato, o respeito pela dignidade humana, e todos os 

requisitos da bioética de acordo com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional 

de Saúde.   
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3.4 .Protocolo do estudo  

Os sujeitos foram convidados a participar do estudo por meio de convite 

direto e compareceram ao local de avaliação em datas previamente acordadas. 

Inicialmente, eles foram informados e esclarecidos sobre os métodos aos quais 

seriam submetidos e em seguida solicitou-se que os mesmos assinassem o 

TCLE.   

A coleta de dados foi realizada em dois dias, sendo estes separados por 

7 dias e a ordem dos dispositivos foi randomizada por meio de sorteio simples 

com envelope opaco. No primeiro dia foi realizada a espirometria e 

manovacuometria, além da avaliação inicial com preenchimento da ficha de 

avaliação com os dados antropométricos e nível de  atividade física. Após essa 

etapa, respeitou-se um tempo de descanso para iniciar a realização do protocolo 

do TER. No segundo dia de coleta o sujeito realizava apenas o TER. O protocolo 

do teste consistiu na realização de 10 manobras de SNIP antes e após a 

realização do TER, com intervalo de 30 segundos entre cada manobra, sob 

monitoramento da EMGs, POE e NIRS. Em seguida era realizado o TER até a 

falha da tarefa (task failure) sob monitoramento do NIRS e EMGs. As manobras 

de SNIP pós foram realizadas imediatamente após o fim do teste. Para análise 

considerou-se todas as manobras pós, enquanto  que nas manobras pré 

utilizouse como referência a que gerou maior pico de pressão. Durante os testes 

foram monitorados a frequência cardíaca (FC) e saturação arterial periférica 

(SpO2), além da Pressão arterial (PA) e aplicação da escala de esforço de BORG 

antes e após.   
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          Figura 1. Posicionamento  durante protocolo do teste de endurance.  

3.5.   Avaliação Geral  

Inicialmente, os voluntários foram avaliados a partir de uma ficha de 

avaliação padronizada (APÊNDICE A) para identificação, caracterização e 

verificação dos critérios de inclusão e exclusão , que constou de dados referentes 

a antropometria (idade, peso, altura, IMC), PA, FC, e SpO2. O nível de atividade 

física dos participantes foi avaliado através do questionário internacional de 

atividade física (IPAQ) versão curta (ANEXO B), traduzido e validado para o 

Brasil. Para este questionário foram adotados os seguintes critérios de 

classificação: indivíduos muito ativos, ativos, irregularmente ativos (A e B) e 

sedentários, de acordo com a duração (em minutos), a frequência (dias por 

semana) e intensidade (moderadas ou vigorosas) das atividades realizadas 

durante a semana.  

3.6. Antropometria  

Os dados antropométricos foram mensurados por meio de uma balança R 

110 (Welmy®, São Paulo-SP, Brasil) calibrada por técnico do Instituto Nacional 
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de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO). Em seguida, foi 

calculado o IMC.  

3.7. Avaliação da Função Pulmonar  

3.7.1. Espirometria  

Realizou-se uma espirometria para análise da função pulmonar utilizando 

o espirômetro KoKo DigiDoser  (Longmont, USA). Os procedimentos técnicos, 

bem como os critérios de aceitabilidade, reprodutibilidade, interpretação e 

padronização do equipamento seguiram as recomendações da American 

Thoracic Society/European Respiratory Society (ATS/ERS)40. Previamente à 

realização do teste, o equipamento foi calibrado com uma seringa de 3 litros 

(VIASYS Healthcare GmbH®, Hoechberg, Alemanha).   

Cada sujeito realizou o teste na posição sentada em uma cadeira 

confortável, com os pés devidamente apoiados no chão, utilizando um clipe 

nasal. Antes  da realização do teste, eles foram instruídos detalhadamente de 

todos os procedimentos. Os voluntários respiraram através de um bucal de 

papelão descartável, certificando-se que não houve vazamentos durante a 

respiração. Em seguida, solicitou-se que eles fizessem uma inspiração máxima 

(próximo à capacidade pulmonar total - CPT) seguida de uma expiração máxima 

(próximo ao volume residual - VR). Foram realizados o mínimo de três e o 

máximo de oito testes em cada paciente, sendo registradas as três melhores 

provas, com uma variabilidade entre eles inferior a 5% ou 200 ml.  

. Considerou-se os valores VEF1, a CVF, a razão VEF1/CVF e o fluxo 

expiratório forçado entre 25-75% da manobra de CVF - FEF25-75%. Os valores 

previstos foram calculados mediante os valores de referência para a população 

brasileira de Pereira et. al41. Adicionalmente, foi realizada a manobra de 

capacidade vital lente (CVL) e o teste de ventilação voluntária máxima (VVM) 

que consiste em analisar o maior volume de ar que o indivíduo pode mobilizar 

com esforço voluntário máximo. A manobra foi realizada durante 15s, sendo o 

valor obtido extrapolado para o valor de um minuto em L/min, automaticamente 

pelo sistema. Durante o teste o sujeito ficou sentado com os pés devidamente 

apoiados, utilizando um clipe nasal e foi estimulado verbalmente a respirar 

rapidamente e profundamente quanto possível, mantendo um ritmo constante e 

regular. A manobra foi avaliada por 3 testes de 15s cada, sendo o melhor teste 

aquele que apresentou o maior valor e este não apresentou diferença maior que 

10% do menor teste40.  



24  

3.7.2.  Força muscular respiratória  

A avaliação da força dos músculos respiratórios foi realizada pela 

manovacuometria utilizando um manovacuômetro NEPEBLabCare/UFMG, Belo 

Horizonte-MG, Brasil, com o indivíduo na posição sentada e os pés devidamente 

apoiados no chão. O participante fez uso de um clipe nasal, durante as 

manobras, para evitar vazamento de ar pelas narinas.  

A PIMax foi obtida a partir do VR e a pressão expiratória máxima (PEMax) a 

partir da CPT. Durante a realização das mensurações, foram oferecidos 

estímulos verbais para incentivar a obtenção do maior valor. As manobras tanto 

de PImáx quanto de PEMax foram repetidas no mínimo duas vezes para 

aprendizado e, em seguida, realizou-se três medidas tecnicamente satisfatórias, 

com variação menor que 10% entre os dois valores máximos e um repouso de 

60s entre elas. Foi considerada como tecnicamente satisfatória a medida que 

não apresentou vazamento e que foi sustentada por pelo menos um segundo. O 

valor registrado foi o mais alto, desde que esse não seja o obtido na última 

manobra.   

Para interpretação dos resultados obtidos, utilizou-se as equações de 

regressão para o cálculo das pressões máximas em função da idade, de acordo 

com o sexo para a população saudável brasileira, afim de se obter os valores 

previstos42. Além disso, mensurou-se também a pressão expiratória nasal 

(SNEP), por meio do mesmo equipamento, utilizando como interface uma 

máscara facial de borda inflável conectada ao sujeito através de um fixador 

cefálico de tecido. A máscara que foi utilizada tem um orifício de 

aproximadamente 2 mm para dissipar as pressões geradas durante o teste e 

uma abertura maior de 15 mm para permitir que o voluntário respire livremente 

antes do teste e entre cada manobra. O teste de SNEP consiste em realizar 

expirações máximas e rápidas, tipo assoar o nariz, a partir da CRF (Capacidade 

Residual Funcional). Durante a realização de cada manobra a abertura maior foi 

manualmente ocluída, sendo reaberta logo após sua finalização. Foi realizado 

um período de familiarização com o teste, sendo os voluntários instruídos quanto 

a forma correta de realizar cada manobra. Foram realizadas 10 manobras com 

intervalo de 30 s entre elas, sendo analisada a manobra com maior valor de pico 

de pressão com duração de até 0,5 s, com ausência de vazamentos. Para evitar 

vazamentos, a máscara permaneceu sempre insuflada e fixada adequadamente. 

Para o teste de mensuração da pressão inspiratória nasal (SNIP), o sujeito 

ficou na posição sentada com a cabeça em posição neutra e solicitou-se, ao final 
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de uma expiração tranquila (CRF), a realização de uma inspiração máxima do 

tipo “fungada” com uma fossa nasal ocluída por um plug de silicone acoplado a 

um cateter conectado ao manovacuômetro e a narina contralateral livre. O SNIP 

teste foi realizado através de vinte medidas, sendo dez para efeito aprendizado, 

separadas por um período de repouso de 30 segundos. Foram utilizadas as 

equações previamente descritas para obtenção dos valores de referência43.   

3.7.3. Análise da curva sniff  

A partir do traçado da curva do sniff avaliou-se as propriedades de 

contração e relaxamento. Para os parâmetros de contração calculou-se o TC 

(expresso em ms) como o tempo para atingir o pico de pressão44  o MRPD como 

o pico negativo da primeira derivada da curva pressão-tempo, sendo este 

normalizado pelo pico de pressão gerado na sniff (MRPD/pico sniff -expresso em 

ms-1)45; o TPS (expresso em ms) como o tempo para atingir a MRPD46.  

Em relação as variáveis de relaxamento, ½RT (expresso em ms) foi 

calculado como o tempo até a metade da curva de relaxamento, MRR (expresso 

em ms-1) foi definida como o pico positivo da primeira derivada curva 

pressãotempo, normalizada pelo pico gerado na sniff 9; a constante de tempo (τ) 

da curva de relaxamento,calculada sobre os 50-70% inferiores de decaimento de 

pressão (uma porção onde a curva de pressão declina de maneira 

monoexponencial) ao traçar o logaritmo natural de pressão versus tempo. O 

coeficiente de correlação da linha de regressão (pressao vs tempo) deveria ser 

maior que 0,96 para uma medida de τ ser aceitável. Os critérios  para selecionar 

os sniffs adequados para posterior análise foram: (1) sniff executado a partir de 

CRF; (2) pressão de pico mantida por menos de 50 ms; (3) duração do esforço 

inspiratório menor que 500 ms; e (4) forma de onda de pressão sniff com curva 

de decaimento suave47. A curva de pressão do sniff  foi analisada por meio do 

software MATLAB (The MathWorksInc, Natick, MA, USA). 

3.8. Avaliação dos volumes da parede torácica 

Para a avaliação dos volumes pulmonares se fez uso de um estudo da 

cinemática do complexo tóraco-abdominal de forma não-invasiva por meio de um 

equipamento de Pletismografia Opto-eletrônica (POE), BTS Bioengineering 

(Itália). A POE utiliza um sistema de  oito câmeras fotossensíveis que captam 

marcadores retrorreflexivos colocados na região anterior, lateral e posterior da 

parede torácica do sujeito, seguindo linhas horizontais e verticais pré-definidas.   



26  

Antes de cada coleta, o aparelho foi calibrado de forma estática e dinâmica 

pelos eixos X, Y e Z (por um período de 10 e 120 segundos, respectivamente) 

para reconhecimento dos marcadores, sendo utilizada a frequência de 60Hz para 

calibração do equipamento e coleta dos dados. Em seguida, foram posicionados 

um total de 89 marcadores retrorreflexivos na região do tórax do voluntário, 

sendo: 42 anteriores, 10 laterais e 37 posteriores, seguindo estruturas 

anatômicas pré-estabelecidas.     

O software Smart Capture, foi utilizado para coleta dos dados na POE, o 

software SMART tracker para análise do modelo tridimensional e cálculo 

volumétrico e a análise quantitativa dos volumes foi realizada utilizando o 

software DiaMov.  

Os dados considerados para análise a partir da POE foram as variações 

do volume da parede torácica (ΔVpt), caixa torácica pulmonar (ΔVCTp), caixa 

torácica abdominal (ΔVCTa), abdominal (ΔVAB) e tempo inspiratório (Ti).   A partir 

deles foram calculados o índice de velocidade de encurtamento dos músculos 

inspiratórios de forma global (ΔVpt/Ti), músculos inspiratórios da caixa torácica 

pulmonar (∆VCTp/Ti) e diafragma (∆Vab/Ti). Além disso, o produto da pressão 

gerada no SNIP teste pelas velocidades de encurtamento (ΔVpt/Ti), (∆VCTp/Ti) e 

(∆Vab/Ti), foi utilizado para obter os valores da potência mecânica dos músculos 

inspiratórios (W insp), músculos inspiratórios da caixa torácica pulmonar (wCTp) e 

diafragma (Wdi), respectivamente36. Todos esses dados foram analisados 

durante a manobra de SNIP.  

3.9. Avaliação da atividade eletromiográfica de superfície (EMGs) nos 

músculos respiratórios  

A atividade eletromiográfica dos músculos respiratórios foi obtida 

associada à POE por meio de um trigger. O equipamento utilizado para aquisição 

e processamento dos sinais eletromiográficos foi o eletromiógrafo TeleMyo DTS 

Desk Receiver® (NoraxonU.S.A. Inc., Scottsdale, USA) (Figura 2) de 4 sensores 

wireless Clinical DTS (NoraxonU.S.A. Inc., Scottsdale, USA). A captação do sinal 

foi realizada em uma frequência de amostragem configurada em 1500 Hz, com 

um filtro passa-baixa de 500 Hz, ganho de 1000 vezes, e um índice de rejeição 

de modo comum maior que 100 dB, armazenados pelo software MR versão 3,8 

(Noraxon U.S.A. Inc., Scottsdale, USA). Os eletrodos bipolares passivos e 

descartáveis foram fixados na pele, no sentido da fibra muscular, após a mesma 

ser preparada com abrasão, seguida de tricotomia e limpeza com álcool a 70%, 

de acordo com as recomendações da SENIAM48. O procedimento foi realizado 
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nos seguintes músculos: esternocleidomastóideo (ECOM) no terço inferior da 

distância entre o processo mastóide e a articulação esternoclavicular49; músculo 

escaleno (ESC) a cinco centímetros a partir da articulação esterno-clavicular e 

dois centímetros acima deste ponto50; paraesternal (PS) no segundo espaço 

intercostal, 3 cm do esterno51. A frequência mediana foi calculada por meio da 

análise contínua de wavelets em janelas de 5 segundos, além do sinal ter sido 

padronizado em porcentagem do Root Means Square (RMS) para análise da 

ativação muscular. A análise dos dados foi realizada no software MATLAB (The 

MathWorksInc, Natick, MA, USA).  

  

Figura 2. Eletromiógrafo e eletrodos bipolares TeleMyo DTS Desk 

Receiver® (Noraxon U.S.A. Inc., Scottsdale, USA  

3.10. Avaliação da oxigenação tecidual  

A avaliação da oxigenação tecidual foi realizada por meio da técnica de 

espectroscopia no infravermelho próximo (NIRS), utilizando o dispositivo NIRS 

(Portamon Artinis Medical Systems, BV , Netherland) (Figura 3) . A técnica é 

baseada na aplicação da luz no comprimento de onda do infravermelho próximo, 

considerando os princípios de absorção e dispersão que são baseados no 

método spatial resolved spectroscopy30. O NIRS Portamon é uma ferramenta não 

invasiva, portátil, sem fio, que  contém um receptor e três LEDs com 

espaçamentos de 30, 35 e 40 mm, que captam as concentrações absolutas de 

oxiemoglobina (O2Hb), deoxiemoglobina (HHb), hemoglobina total (tHb) e índice 

de saturação tecidual no tecido muscular (TSI), fornecendo informações a 

respeito do consumo local de oxigênio, volume e fluxo sanguíneo .O dispositivo 

utiliza comprimentos de ondas de 760 e 850nm, uma conexão Bluetooth que 

permite monitoramento online enquanto o indivíduo realiza atividades e não sofre 

interferência na presença de equipamentos como EMG e ECG. O equipamento 

foi fixado na pele do indivíduo, sobre o ECOM esquerdo, por meio de fitas 

adesivas após a mesma ser limpa com álcool a 70%, em posição semelhante à 



28  

descrita por Shadgan et al33.  A análise dos dados foi processada pelo software 

oxysoft.  

  

Figura 3.  Dispositivo Portamon, Artinis Medical Systems, BV , Netherland  

3.11. Dispositivos  

Foram utilizados dois tipos de dispositivos de treinamento muscular 

respiratório, SpiroTiger e Powerbreathe, para a realização do teste de 

endurance. O Spirotiger Smart (Idiag®, Fehraltorf, Switzerland) (Figura 4)  é um 

dispositivo portátil utilizado para treinamento endurance  por hiperpneia 

normocápca. Ele possui uma bolsa respiratória de silicone, contendo uma válvula 

de pistão de duas vias conectada e um display para monitoramento dos 

parâmetros de treinamento52. Durante a expiração, a bolsa respiratória se enche 

do ar expirado, caracterizando-se por altas concentrações  de dióxido de 

carbono, e quando a bolsa estiver totalmente preenchida, a válvula abre e 

permite que o ar expirado restante seja expelido para o ambiente. Ao final da 

expiração a válvula fecha e reabre na inspiração. Durante a inspiração a bolsa 

respiratória é esvaziada completamente e, em seguida, a válvula lateral abre, 

proporcionando ar fresco do ambiente. A capacidade da bolsa de reinalação 

pode ser definida de acordo com a capacidade vital (CV) do sujeito. O dispositivo 

permite a inserção dos dados de treinamento, possibilitando um treinamento 

adaptado as capacidades individuais do sujeito. Além disso,  fornece ao indivíduo 

um feedback auditivo e visual de parâmetros como FR, VT, volume minuto (VE) 

e profundidade da respiração, emitindo sinais sonoros e visuais quando este 

estiver fora dos parâmetros pré-determinados. As características específicas do 

dispositivo permitem treinamento respiratório personalizado por meio de 

inspirações e expirações máximas, sem risco de hiperventilação.  
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Figura 4.  SpiroTiger Smart (Idiag®, Fehraltorf, Switzerland)  

O teste com carga de limiar de pressão inspiratória (CLPI) foi realizado 

com o Powerbreathe® Classic de média resistência (POWERbreathe; HaB 

International Ltd, Southam, UK)  (figura 5). É um dispositivo portátil com válvula 

mecânica utilizado para treinamento de músculos inspiratórios. Ele possui uma 

mola de carga ajustável em que oferece 9 níveis de resistência de treinamento 

que vão de 10CmH2o a 170 CmH2o.  Ao respirar por meio do dispositivo, o 

indivíduo gradualmente terá que trabalhar mais para inspirar, enquanto a 

expiração ocorre de forma passiva sem imposição de resistência. A resistência 

ao treino é maior no início da inspiração (no VRE - volume de reserva expiratória) 

e gradualmente reduz-se a quase zero no final da inspiração (à CPT - capacidade 

pulmonar total). Essa resistência é projetada para corresponder à relação 

comprimento-tensão dos músculos inspiratórios, proporcionando uma 

intensidade de treinamento relativa constante em todos os volumes pulmonares.  

  

Figura 5. PowerBreathe Classic Medium Resistance  

3.12.  Parâmetros para os testes de endurance   

Para a realização do teste de HN, os parâmetros foram baseados no 

estudo de Renggli et al.11, sendo o tamanho da bolsa de reinalação estabelecido 

em 50% da CV do indivíduo, VE ajustada em 70% da VVM de 15s, VT 50-60% 

da CV e a frequência respiratória definida de acordo com as recomendações do 

fabricante por meio da fórmula: Frequência respiratória = AMV / (Bag size * 1,2) 
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[1 / Min.], em que AMV=ventilação alvo por minuto e bag size= tamanho da bolsa. 

Escolheu-se o nível de 70% da VVM pois estudos anteriores mostraram a 

ocorrência da falha da tarefa com esse tipo de ventilação quando submetida junto 

a valores de VT próximos de 50-60% da CV (equivale a um volume corrente 

durante exercício exaustivo de corpo inteiro) 8,33. Os sujeitos foram solicitados a 

respirar sustentando o VE pré determinado e a falha da tarefa (task failure) foi 

definida quando o sujeito atingir o esgotamento volitivo ou quando após 3 

advertências do avaliador, o sujeito não conseguiu manter a FR e VE. Os 

mesmos procedimentos do desenho de protocolo aplicam-se para o teste CLPI, 

que foi realizado com uma carga de 80% da PImáx de cada indivíduo, com base 

nas recomendações de recente revisão sistemática53. A falha da tarefa (task 

failure)  foi definida quando o sujeito atingiu o esgotamento volitivo ou não 

conseguiu vencer a carga após 3 advertências do avaliador, finalizando o teste.  
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3.13. Fluxograma do estudo  

    

Total de sujeitos convidados (n=23)  

  

 

Figura 6. Fluxograma do estudo  
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3.14. Análise estatística e cálculo amostral 

Para o cálculo amostral foi realizado um estudo piloto com 8 indivíduos 

onde foram avaliadas a média e desvio padrão da constante de tempo tau (τ).  

Foi utilizado um erro alfa de 0.05, efeito (Cohen’s f) de 0.706 e um poder de 80% 

indicando uma amostra total de 27 sujeitos.  

A normalidade dos dados foi verificada por meio do teste Shapiro-Wilk. Na 

análise descritiva foi utilizada média e desvio padrão para distribuição normal e 

mediana e intervalo interquartil para distribuição não normal. Se paramétrico, a 

comparação entre os momentos e entre os grupos foi realizada através da 

aplicação da ANOVA two way para medidas repetidas. A comparação entre os 

momentos de cada dispositivo (intragrupo), se não paramétrico, foi realizada pela 

aplicação do teste de Friedman e ANOVA one way se paramétrico. Para evitar 

erros do tipo I devido à multiplicidade de momentos pós-fadiga, foi aplicada a 

correção do teste da taxa de descoberta falsa em dois estágios (usando um valor 

limiar de 5%) no caso de significância estatística, em vez do post hoc de 

Bonferroni ou Dunn teste54. Já a comparação entre os dispositivos (intergrupo) 

foi realizada pelo teste t para amostras independetes, se parámetrico, e Mann- 

Whitney se não paramétrico. Para análise de RMS, designou-se o valor pré como 

100% e todos os valores pós foram calculados como porcentagem desse valor. 

Para filtragem dos dados da frequência mediana, o primeiro e os últimos 10 

segundos foram descartados e os valores durante o teste foram calculados como 

porcentagem da média das três primeiras respirações. Afim de verificar se os 

músculos inspiratórios estavam desenvolvendo fadiga durante os protocolos, a 

análise de regressão foi aplicada na variável de FM, e as curvas de regressão 

que se ajustam aos valores máximos no sentido do quadrado mínimo foram 

usadas como índice de fadiga. Para todas as análises de regressão, foram 

calculados os coeficientes de determinação (r2), declives e constantes de tempo 

durante os momentos de falha da tarefa e recuperação (TF e TRec, 

respectivamente). Para a análise de regressão da recuperação, o ponto inicial no 

tempo zero correspondeu ao último ponto da falha da tarefa em cada músculo. 

Para regressões lineares, TF e TRec foram calculados como o valor inverso da 

inclinação da linha de regressão; enquanto que para regressões não lineares, as 

inclinações foram calculadas como a derivada da equação exponencial no início 

do protocolo de falha na tarefa.   

A fadiga muscular foi confirmada neste estudo se os dois critérios a seguir 

foram alcançados: 1) inclinação negativa, no caso de regressões lineares55; e 2) 
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diminuir para níveis abaixo de 60% dos valores registrados no início da falha na 

tarefa56, no caso de regressões exponenciais. Além disso, a análise das variáveis 

da NIRS foi realizada levando-se em consideração o canal 3, sendo este o que 

alcança maior profundidade de penetração no músculo, e em intervalos de 10% 

de duração do TER. A partir disso, realizou-se uma análise de regressão linear.  
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4. Resultados  

Foram avaliados um total de 22 sujeitos, sendo 12 homens e 10 mulheres, 

com idade 24.36 ± 2.06 anos, IMC 22.40 ± 2.02 kg/m². As características 

antropométricas e de função pulmonar estão apresentadas detalhadamente na 

tabela 1.  

Tabela 1. Caracterização dos sujeitos: dados antropométricos e função pulmonar  

 

Sujeito (n)  22  

Idade (anos)  24.36 ± 2.06  

Altura (m)  1.71 ± 0.08  

Peso (kg)  65.15 ± 9.61  

IMC (kg/m
2
)  22.40 ± 2.02  

CVF (L)  4.43 ± 0.82  

CVF (%pred)  95.92 ± 8.96  

VEF1 (L)  3.75 ± 0.65  

VEF1 (%pred)  94.54 ± 7.45  

VEF1/CVF  0.84 ± 0.047  

VEF1/CVF (%pred)  96.65 ± 7.41  

FEF 25-75%(L/s)     

FEF 25-75%(L/s)  

PIMAX (cmH2O)  

PIMAX (%pred)  

PEMAX (cmH2O)  

PEMAX (%pred) 

SNEP (cmH2O)  

Muito Ativos  

   Ativos  

Irreg. Ativos A  

Irreg. Ativos B  

3.94 ± 0.70  

84.77 ± 13.46  

106.3 ± 18.86  

90.09 ± 15.39  

113.3 ± 30.8  

90.59 ± 17.83  

104.5 ± 31.44  

  

5  [22.7%]  

10  [45,45%]  

7  [ 31.8%]  

Sedentários  

 
Dados apresentados em média ± DP. CVF: capacidade vital forçada; VEF1: Volume expiratório forçado no 

primeiro segundo; FEF25-75%: Fluxo expiratório forçado25-75%; PIMAX: pressão inspiratória máxima; 

  Saud á veis   
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PEMAX: pressão expiratória máxima; SNEP: pressão expiratória nasal; m: metros; kg: quilogramas; L: litros; 

%pred: porcentagem do predito; l/s: litros por segundo; cmH2O: centímetros de água.  

 4.1.  Teste de endurance  

Os dados referentes aos parâmetros utilizados para realização dos testes, 

tempo de duração, sinais vitais e escala de esforço estão contidos na tabela 2. 

Houve um aumento na escala de percepção do esforço ao final do teste em 

relação ao início (p<0,001), bem como na frequência cardíaca (p<0,001) na 

comparação intragrupo em ambos os protocolos. Não houve diferença 

estatisticamente significativa intergrupo para essas variáveis. 

  

Tabela 2. Parâmetros relacionados a realização do teste de endurance  

 

                                           CLPI  HN  

Tlim (s)  

Borginicial   

BorgFinal  

Fcinicial  

FcFinal  

SpO2inicial (%)  

SpO2Final (%)  

Carga (cmH2O)  

VE (l/min)  

FR  

151 ± 85.7  

0.63 ± 1.13  

6.68a* ± 1.78   

81.23 ± 9.86  

104.9* ± 22.55  

98 ± 0.87  

98.3 ± 1.21  

86.16 ± 14.88  

-  

-  

209.2 ± 119.6  

0.45 ± 1.0  

7.13a* ± 1.32  

76.32 ± 11.49  

104.5* ± 21.49  

98.6 ± 1.04  

96.7 ± 3.45  

-  

104.8 ± 18.88  

          44.3 ± 7.79  

 
Dados apresentados em média e ± DP. Tlim: tempo limite do teste; Fcinicial: Frequência cardíaca pré teste; 

Fcfinal: Frequência cardíaca pós teste; Spo2inicial: Saturação arterial periférica pré teste; Spo2Final: Saturação 

arterial periférica pós teste; VE: volume minuto; VT: volume corrente; FR: frequência respiratória; s: 

segundos; %:porcento; cmH2O: centrímetros de água; l/min: litros por minuto. a: dados não paramétricos 

analisados por wilcoxon, mas apresentados em média.  *Diferençã intragrupo (p<0,001).  
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 4.2.  Análise durante o teste de endurance respiratória   

4.2.1. Frequência Mediana  

No teste com CLPI, a FM caiu linearmente durante a realização do teste 

em todos os músculos estudados, sendo o ECOM aquele que apresentou maior 

slope (-0,073 r2= 0,649). Já no teste com HN houve uma queda exponecial da 

FM mas que não alcançou o limite inferior utilizado para caracterização da 

presença de fadiga (-0.152 r2=0.504), embora o músculo ECOM tenha 

apresentado uma queda linear (-0.062  r2= 0.779).  

  
Figura 7: Cursos de tempo da frequência mediana normalizada dos músculos da caixa torácica inspiratória (valores médios dos três 

músculos inspiratórios estudados), esternocleidomastóideo (triângulos), escaleno (losangos), paraesternal (hexágonos), 

respectivamente, durante a realização do teste de endurance e recuperação. Cada ponto durante o teste é a média de 5 segundos; 

enquanto durante a recuperação cada ponto representa dados extraídos de uma manobra SNIP. Em cada músculo, o ponto inicial 

no tempo zero (símbolos brancos) corresponde ao último ponto do teste de endurance. 
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4.2.2. Oxigenação tecidual   

Em relação as variáveis relacionadas a oxigenação tecidual, os grupos 

apresentaram comportamentos semelhantes. Houve um aumento linear nas 

variações de todas as variáveis analisadas. A tHb foi a que apresentou um maior 

slope para ambos os grupos, sendo (0,209 r2=0.974) e (0,116 r2=0,924), para o 

teste com CLPI e HN, respectivamente. Já a que apresentou menores valores de 

slope foi a O2Hb, com (0,092 r2=0,938) e (0,057 r2=0,550), para CLPI e HN, 

respectivamente (figura 8)   
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Figura 8. Cursos de tempo das variáveis de oxigenação tecidual do músculo 

esternocleidomastóideo durante a realização do teste de endurance. Cada ponto durante o teste é a média 

de 10 em 10% da duração to teste até o tempo limite. O2Hb = Oxihemoglobina; HHb = deoxihemoglobina; 

THb ´= hemoglobina total. % = porcentagem.  

 4.3.  Parâmetros da curva de sniff  

Em relação as propriedades de relaxamento obtidas a partir da curva do 

sniff, no teste CLPI, a MRR apresentou uma diminuição estatisticamente 

significativa da 1ª até a 6ª manobra (p<0,05). A constante de tempo (τ)  aumentou 

signifcativamente da 1ª até a 4ª manobra (p<0,01), retornando a valores basais 

na 10ª. Com relação a variável ½RT não houve diferença estatisticamente 

significativa nos valores pós  em relação ao pré. Já no teste com HN, houve uma 

diminuição também em relação a MRR mas que não foi estatisticamente 

significativa. As variáveis τ e ½RT não apresentaram diferença estatisticamente 

significativa nesse grupo. Além disso, não houve diferença intergrupo para essas 

variáveis. Todos os dados estão apresentados na  figura  

9.  
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Figura 9.Variação dos parâmetros de relaxamento obtidos a partir da curva de sniff. Comparação dos valores durante a 

recuperação do teste de endurance com valores pré-teste (faixa cinza).Dados apresentados em média ± SE. MRR: taxa 

máxima de relaxamento;  τ: constante de tempo (tau) da curva de relaxamento; ½ RT tempo para atingir a metade da curva 

de relaxamento;ms: milissegundos. *p<0,05 **p<0,01.  
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   Os valores do pico de pressão gerado durante todas as manobras de 

SNIP após os TER foram menores, quando comparado ao pré, em ambos os 

grupos na comparação intragrupo (p<0,05). Já na comparação intergrupo não 

houve diferença estatisticamente significativa. Em relação aos parâmetros de 

contração (MRPD, TC e TPS) não houve diferença estatisticamente significativa 

intragrupo para ambos os grupos, bem como também não houve diferença 

intergrupo (figura 10).    
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Figura 10. Variação dos parâmetros de contração obtidos a partir da curva de sniff. Comparação dos valores 

durante a recuperação do teste de endurance com valores pré-teste (faixa cinza). TC: tempo de contração; 

TPS: tempo até atingir a MRPD. Dados apresentados em média ± SE. MRPD: taxa máxima de 

desonvolvimento de pressão;cmH2O: centrímetros por água ms: milissegundos. *p<0,05  

  

 4.4.  Índice de velocidade de encurtamento e potência mecânica  

Em relação aos índices de velocidade de encurtamento, os sujeitos 

apresentaram uma diminuição significativa apenas na comparação intragrupo no 

teste com CLPI. Houve uma diminuição na ΔVCTP / Ti , sendo da 2ª até a 5ª 

manobra pós (p<0,05). Já a ΔVpt / Ti e ΔVAB / Ti não apresentaram diferença 

significativa nas manobras pós em relação a pré. Além disso, no grupo de HN 

não houve diferença significativa em nenhuma dessas variáveis analisadas, bem 

como não houve diferença intergrupo (figura 11).   
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Figura 11. Variação do indice de velocidade de encurtamento dos músculos respiratórios. Comparação dos 

valores durante a recuperação do teste de endurance com os valores pré-teste (faixa cinza). Músculo 

inspiratórios global (ΔVpt / Ti); da caixa torácica (ΔVCTP / Ti); diafragma (ΔVAB / Ti) durante a recuperação do 

teste de endurance quando comparados com os valores pré-teste (faixa cinza). Dados apresentados em 

média ± SE. L.s: litros por segundo. *p<0,05  

  

Na análise da potência mecânica, na comparação intragrupo, observouse 

uma diminuição da W insp da 2ª até a 5ª manobra no teste com CLPI. Além disso, 

houve também uma diminuição da 1ª até a 8ª na WCTp e Wdi não apresentou 

diferença significativa. Já o grupo HN não apresentou diferença significativa na 

comparação intragrupo e não houve diferença significativa intergrupo.  (figura 

12).  
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       Figura 12. Variação da potência mecânica dos músculos respiratórios. Comparação dos valores  

durante a recuperação do teste de endurance quando com os valores pré-teste (faixa cinza). Músculos 

inpiratórios global (W insp), caixa torácica (WCTP) e diagragma (Wdi). Dados apresentados em média ± SE.  

cmH2O: centrímetros de água; L.s: litros por segundo. *p<0,05  

  

 4.5.   Atividade elétrica muscular (%RMS)   
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Em relação a ativação muscular, houve um comportamento semelhante 

nos músculos ECM,ESC e PS em ambos os testes, ocorrendo uma diminuição 

signifcativa (p<0,05) na % RMS em todas as  manobras pós em relação a pré na 

comparação intragrupo. Na comparação intergrupo houve diferença 

estatisticamente significativa apenas em relação ao músculo ECOM (figura 13).  

 

 Figura 13. Variação da ativação muscular (RMS) dos músculos respiratórios. Mudanças em relação ao  

valor pré. Dados apresentados em média ± SE. *p<0,05  #:diferença intergrupo (p<0,05)  
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5. Discussão  

Os principais achados do presente estudo são: 1) o protocolo de CLPI com 

80% da PIMax  resulta em uma queda linear da FM dos músculos inspiratórios e 

o protocolo com HN provoca uma queda exponencial da FM mas sem o alcance 

do limite inferior significativo de 60%; 2) a fadiga dos músculos inspiratórios 

causa diminuição do pico de pressão gerado na manobra de SNIP em ambos os 

grupos; apenas o teste com CLPI causa alterações das variáveis de relaxamento 

(MRR e τ); as variáveis de contração não sofrem alterações após a realização 

de ambos os protocolos; 3) apenas após o protocolo de CLPI  houve alteração 

no índice de velocidade de encurtamento (∆VCTp/Ti) e na potência mecânica dos 

músculos inspiratórios e da parede torácica (W insp e WCTp); 4) ambos os 

protocolos causaram um aumento nas concentrações de O2Hb, HHb e THb no 

músculo esternocleidomastóideo,em função do tempo, durante a realização do 

teste.  

A fadiga muscular inspiratória tem sido avaliada de forma não invasiva por 

diferentes maneiras, seja pelo tempo que o indivíduo consegue sustentar uma 

carga ou volume, mensuração de PIMax antes e após a indução de fadiga ou pelo 

relato de sensações adversas como dispneia e escala de esforço53. Devido a 

subjetividade e a falta de precisão dessas análises, tem se utilizado a EMGs para 

mensuração da fadiga muscular, considerando os parâmetros de frequência57. 

Estudos tem evidenciado que a FM apresenta uma queda em função do tempo 

durante um protocolo de fadiga, seja dinâmicos ou isométricos, e uma maneira 

de realizar essa avaliação é levando em consideração o slope  após o 

desenvolvimento da fadiga58,59,60. No presente estudo observou-se uma queda 

da FM nos músculos inspiratórios durante o protocolo com CLPI, sendo o 

esternocleidomastoideo o músculo que sofreu maior alteração. Isto pode está 

relacionado ao fato do ECOM ter uma proporção maior de fibras do tipo II (65%) 

quando comparado aos músculos ESC e PS (39% e 38%, respectivamente)61,62.  

Durante o protocolo de HN foi observado que houve uma queda 

exponencial da FM dos músculos inspiratórios, mas esta não chegou até o limite 

inferior utilizado para caracterização da fadiga (60%). Isso pode ser explicado 

pelo fato do protocolo com HN recrutar músculos inspiratórios e expiratórios, visto 

que já foi evidenciado que a diminuição da contratilidade diafragmática é 
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acompanhada pelo recrutamento de músculos acessórios da inspiração e 

expiração5. Logo, os músculos inspiratórios não são recrutados exclusivamente, 

dividindo o trabalho durante a realização do teste. Adicionalmente, Renggli et al. 

12 realizaram um estudo com sujeitos saudáveis e observaram que a fadiga do 

diafragma ocorre antes mesmo da falha da tarefa, podendo levar o indivíduo a 

parar o TER antes de ocorrer a fadiga dos músculos acessórios da respiração, 

que foram os músculos analisados pela EMGs no presente estudo.   

Estudos tem evidenciado que a presença de fadiga dos músculos 

inspiratórios aumenta a atividade nervosa simpática dessa musculatura, sendo 

essa resposta mediada por fibras aferentes do tipo III e IV, principalmente do 

diafragma63,64. Diante disso, há um comprometimento do fluxo sanguíneo para 

membros inferiores e um redirecionamento para o músculo em atividade, sendo 

esse processo chamado de metaboreflexo muscular inspiratório. Em nossos 

achados, observamos um aumento da ΔTHb no decorrer do tempo durante a 

realização de ambos os protocolos, evidenciando o redirecionamento de fluxo 

sanguíneo para o músculo respiratório em atividade. Além disso, houve um 

aumento da ΔHHb, em ambos o grupos também, mostrando que há um aumento 

da extração de oxigênio com o aumento do tempo e consequente presença de 

fadiga. Esses resultados corroboram com os de shadgan et al33. que observaram 

um aumento de ΔHHb e ΔTHb, e manutenção de ΔO2Hb durante realização de 

um protocolo com carga resistiva inspiratória.  

Estudos prévios demonstraram que a manobra de SNIP tem uma alta 

correlação com a pressão esofagiana, estando relacionada a pressão do 

diafragma, como também tem relação com outros músculos inspiratórios18. 

Estudos tem evidenciado que a fadiga causa alterações nas propriedades de 

relaxamento como a MRR e τ9,17,18. No presente estudo observamos uma 

diminuição na MRR e aumento na constante de tempo τ após o TER com CLPI, 

e isto pode estar relacionado a alterações no retículo sarcoplasmático 

decorrentes da presença de fadiga, fazendo com que ocorra alterações na 

capacidade de liberação e captação de cálcio (Ca2+), afetando assim o ciclo 

excitação-contração-relaxamento. Adicionalmente, mudanças na concentrações 

de substratos como  H+ e Pi, podem alterar a taxa de ressíntese de ATP, que irá 

afetar a interação das pontes cruzadas e reabsorção de cálcio65,66. O acúmulo 

de fósforo (Pi), por exemplo, é capaz de inibir a reabsorção de Ca2+, alterando 

assim a taxa de relaxamento muscular67. Mador et al.9 realizaram um estudo com 

sujeitos saudáveis e observaram que após indução de fadiga por imposição de 
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uma carga inspiratória, houve uma diminuição da MRR e aumento da constante 

de tempo τ. Além disso, como a fadiga causa alteração na produção de força 

muscular, observamos uma diminuição do pico de pressão gerado pela manobra 

de SNIP após ambos os TER.  

Os resultados encontrados nesse estudo mostram que houve uma 

diminuição na velocidade de encurtamento (ΔVCTp) e na potência mecânica (W insp 

e WCTp) após realização apenas do protocolo com CLPI. Considerando que a 

fadiga muscular causa diminuição de força, velocidade e potência, os resultados 

encontrados apenas em um dos grupos, estão relacionados ao fato da FM ter 

alcançado níveis de caracterização da presença de fadiga apenas durante 

protocolo com CLPI. Essas alterações ocorrem devido a mudanças metabólicas 

induzidas pela fadiga que podem afetar as pontes cruzadas e a ligação de actina-

miosina, impedindo a formação de um novo ciclo de acoplamento-

desacoplamento, diminuindo a contração muscular68. Importante ressaltar que 

embora não tenha sido encontrado diferenças estatisticamente significativas 

entre os protocolos, a velocidade de encurtamento do diafragma (∆Vab/Ti) teve 

uma tendência a aumentar no grupo com CLPI e diminuir no HN. Esse achado 

pode ser um indicativo de que o teste com HN recruta mais o diafragma, e 

consequentemente fadiga esse músculo, do que o teste com CLPI, que envolve 

mais musculatura acessória. Logo, este resultado corrobora com os achados 

relativos a FM em que não houve fadiga dos músculos acessórios no teste com 

HN, podendo ser devido a presença do recrutamento  muscular do diafragma e 

músculos expiratórios.  

Em relação a atividade elétrica dos músculos analisados, houve um 

comportamento semelhante entre os protocolos, na comparação intragrupo, com 

uma diminuição na %RMS nas manobras pós em relação a pré. Já na 

comparação intergrupo, houve uma diferença significativa no músculo ECOM 

que obteve uma maior queda percentual no teste com CLPI. Isso corrobora com 

os demais achados em que o protocolo com CLPI recruta mais a ação de 

músculos acessórios em comparação ao teste com HN. A diminuição da 

atividade elétrica muscular decorrente da presença de fadiga está relacionada a 

uma diminuição da velocidade de condução do potencial de ação, diminuindo 

assim a excitação elétrica muscular14,69.  Os autores `Walterspacher et al70. 

realizaram um estudo em que analisaram o comportamento da atividade elétrica 

muscular durante diferentes regimes de treinamento muscular respiratório e 

observaram que no treinamento com CLPI há um maior aumento de %RMS no 
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músculo ECOM do que no treinamento com HN, embora esse aumento não 

tenha sido significativo.   

6. Pontos fortes e limitações do estudo  

Pelo nosso conhecimento, esse é o primeiro estudo que analisa o 

comportamento fisiológico de músculos respiratórios antes, durante e após a 

realização de diferentes testes de endurance respiratória e com uma diversidade 

de instrumentos e avaliações como a POE, EMGs e NIRS. Além disso, a fadiga 

muscular inspiratória está presente em várias patologias como doenças 

neuromusculares e doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), sendo de 

extrema importância entender as alterações fisiológicos causadas pela fadiga. 

Como limitação do estudo temos o tamanho da amostra menor do que o 

estabelecido em cálculo amostral realizado, a não utilização de um suporte para 

fixação dos dispositivos durante a realização dos testes e a alta porcentagem da 

PIMax para o teste com CLPI, que pode ter levado  a baixos valores no tempo de 

duração do teste, limitando a potencialização do desenvolvimento da fadiga.  

A partir da presente pesquisa, pode-se ter um direcionamento quanto a 

melhor avaliação e abordagem terapêutica no desenvolvimento da fadiga dos 

músculos inspiratórios da parede torácica. Além disso, a análise do tempo de 

recuperação muscular é importante para o planejamento de estratégias durante 

o tratamento de pacientes com menor resistência a fadiga, podendo ser utilizada 

como tomada de decisão para iniciar um novo ciclo de exercícios.  
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7. Conclusão 

Diante dos resultados encontrados, pode-se concluir que os músculos 

inspiratórios da parede torácica sofrem alterações no comportamento após a 

realização de teste de endurance com hiperpneia normocápnica e carga de limiar 

de pressão inspiratória. Adicionalmente, somente após o teste com CLPI houve 

alterações nas propriedades de relaxamento, MRR e τ, na velocidade de 

encurtamento, ∆VCTp/Ti, e potência mecânica, W insp e WCTp.  O desenvolvimento 

da fadiga nesses músculos e suas consequentes alterações são mais evidentes 

no protocolo com CLPI, que recruta mais ações dos músculos inspiratórios. De 

um modo geral, a fadiga muscular inspiratória, presente em diversas patologias, 

causa alterações significativas no comportamento dos músculos inspiratórios da 

parede torácica.  
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9. Apêndice  

  

9.1. Apêndice A  

  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

 CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE   

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES – EBSERH  

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA  

PNEUMOCARDIOVASCULAR LAB  

FICHA DE COLETA  

1. Identificação  

Nome:    Data:  

Endereço:     

Contato:     

Idade:  Altura:  Peso:  IMC:  

Profissão:   Raça:  Sexo:  

  

  

  

2. Sinais Vitais  

Pressão arterial (mmHg):  Frequência cardíaca (bpm):  
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Frequência respiratória (ipm):  SpO2:  

Borg (inicial)  Borg (final):  

  

  

  

3. Função Pulmonar  

  Valores Ref.  1  2  3  4  5  

CVF (L)              

VEF1 (L/min)              

VEF1/CVF              

FEF25-75%              

VVM              

  

  

  

4. Manovacuometria  

  

  

                                  Pressões Respiratórias Máximas  

  

  Val. Ref  1  2  3  4  5  

PImáx    
  

        

PEmáx    
  

        

  

  

  

5. SNIP  

  

Pré-Válvula Powerbreathe  
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Val.  

Ref  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

SNIP    
  

        
          

  

  

  

Pós-Válvula Powerbreathe  

  

  
Val.  

Ref  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

SNIP    
  

        
          

  

  

  

                     Tempo limite:  

                                  Carga:  

  

                                       Pré-Válvula SpiroTiger  

  

  
Val.  

Ref  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

SNIP    
  

        
          

  

  

  

Pós-Válvula SpiroTiger  

  

  
Val.  

Ref  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

SNIP    
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                   Tempo limite:  

                                      VE:  

                                      FR:  

                                      VT:  

 

 

 9.2.  Apêndice B  

UNIVERSIDADE FEDERAL 
 
DO RIO GRANDE DO NORTE  

CENTRO DE CIÊNCIAS   DA SAÚDE  

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA   

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

  

Pesquisador Responsável: Thiago Bezerra Wanderley e Lima  

Orientador Responsável: Prof. Dr.Guilherme Augusto De Freitas Fregonezi  

  

Esclarecimentos  

  Este é um convite para você participar da pesquisa “Efeitos de diferentes testes 
de endurance respiratória nas variáveis  relacionadas a fadiga muscular 
inspiratória em sujeitos saudáveis“ que é realizada pelo pesquisador THIAGO 
BEZERRA WANDERLEY E LIMA.   

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade.  

Essa pesquisa pretende avaliar as propriedades de contração e relaxamento dos 
músculos inspiratórios após fadiga induzida pela realização de dois testes de endurance 

respiratória. Além disso, irá analisar a oxigenação tecidual de um músculo acessório da 

inspiração e atividade elétrica dos músculos inspiratórios. A população alvo do estudo 

são sujeitos saudáveis e caso decida aceitar o convite, você será submetido(a) ao(s) 

seguinte(s) procedimentos, descritos abaixo:  

- A pesquisa acontecerá em dois dias com um intervalo de 7 dias entre cada 

teste. Você será submetido a uma avaliação de dados gerais como peso, altura, idade, 

profissão, pressão arterial, frequência cardíaca e será entrevistado quanto ao nível de 

atividade física por um questionário validado. Em seguida, será realizado o exame da 

função pulmonar que consiste em manobras de puxar e/ou soprar o ar  por meio de dois 

aparelhos, que medem a quantidade de ar dos seus pulmões e a força dos músculos 

responsáveis pela respiração. Logo após, você ficará na posição sentado e serão 

colocados eletrodos, em 4 músculos que participam do processo da respiração, para 

captação da atividade elétrica pela eletromiografia de superfície (EMGs). Além disso, 

será colocado um dispositivo portátil (NIRS) em um dos músculos contralateral ao 

utilizado na EMGs para captação da oxigenação tecidual. Ao mesmo tempo, em alguns 
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momentos, você será filmado por oito câmeras e serão colocadas várias bolinhas 

reflexivas em seu tronco. Essas bolinhas somente refletem a luz emitida pelas câmeras 

e não provocam dor. Um dos examinadores irá orientar a maneira como você deverá 

permanecer sentado. Antes e após a realização dos testes, será solicitado que você 

realize dez manobras de inspiração máxima do tipo “fungada” com uma das fossas 

nasais ocluída e será respeitado um intervalo de descanso de 30 segundos entre cada 
manobra. Em seguida será realizado o teste de endurance respiratória, sob 

monitoramento da EMGs e NIRS, com a utilização de dois dispositivos. Você terá um 

tempo de familiarização com o respectivo dispositivo antes da realização de cada teste.   

Nos dois testes: no inicio, durante a execução e no final do teste os batimentos 

cardíacos, as medidas de oxigênio no sangue, a sensação de falta de ar e cansaço 

serão monitoradas e registradas.  

Os riscos envolvidos com sua participação são mínimos uma vez que os critérios 

para sua entrada no estudo foram bem determinados. O que eventualmente pode 

ocorrer durante os testes é cansaço, que serão minimizados através das seguintes 

providências: interrupção ou suspensão do teste se for necessário, e encaminhamento 

para atendimento médico especializado.  

Sua participação na pesquisa trará benefícios como a contribuição na literatura 

científica sobre as propriedades de contração e relaxamento, oxigenação tecidual e 

atividade elétrica dos músculos inspiratórios durante a fadiga.  

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado 

em nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos 

resultados será feita de forma a não identificar os voluntários.  

Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você 

será ressarcido, caso solicite.  

Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente 

desta pesquisa, você terá direito a indenização.  

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito 

desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para Thiago Bezerra Wanderley e Lima, 

Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do  
Norte, Campus Universitário Lagoa Nova, Caixa Postal 1524 – CEP: 59072-970, 

Natal - RN – Brasil ou telefone: (84) 3342-2027 ou telefone: (83) 98768-5954.  

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê 

de Ética em Pesquisa Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova, Caixa Postal 

1666, CEP 59072-970 ou pelo telefone (84)3215-3135.  

Consentimento Livre e Esclarecido  

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, 

os riscos e benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa 
“Efeitos de diferentes testes de endurance respiratória nas variáveis relacionadas 

a fadiga muscular inspiratória em sujeitos saudáveis”. Natal, ___/___/___  

Participante da pesquisa:  

Nome:_______________________________________________  

Assinatura: ____________________________________________  
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Declaração do pesquisador responsável      

Como pesquisador responsável pelo estudo Efeitos de diferentes testes de endurance 

respiratória nas variáveis relacionadas a fadiga muscular inspiratória em sujeitos 

saudáveis, 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 a 

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, ___/___/___  

Pesquisador responsável   
Nome: Thiago Bezerra Wanderley e Lima               email:  
thiagowanderley13@hotmail.com   
Assinatura:____________________________________________________________  

  
Endereço profissional: Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, Campus Universitário Lagoa Nova, Caixa Postal 1524 – CEP: 

59072-970, Natal - RN – Brasil ou telefone: (84) 3342-2027   
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10. Anexo  

  

10.1. Anexo A   

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP  

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA  

Título da Pesquisa: COMPORTAMENTO FISIOLÓGICO DE MÚSCULOS  

 RESPIRATÓRIOS  DURANTE  DIFERENTES  TESTES  DE  ENDURANCE  

RESPIRATÓRIA EM SUJEITOS  

Pesquisador: Thiago Bezerra 

Wanderley e Lima Área Temática: 

Versão: 2  

CAAE: 01999218.4.0000.5292  

Instituição Proponente:Hospital Universitário Onofre Lopes-HUOL/UFRN  

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio  

DADOS DO PARECER  

Número do Parecer: 3.084.956  

Apresentação do Projeto:  

Trata-se de um estudo crossover, com abordagem quantitativa, em que serão estudados 

indivíduos saudáveis de ambos os gêneros com idade de 18-29 anos, no Laboratório de 

Desempenho Pneumocardiovascular no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).Os participantes serão submetidos 

a prova de função pulmonar, avaliação da força dos músculos respiratórios, avaliação dos 

volumes pulmonares, ativação elétrica dos músculos respiratórios e avaliação da 

oxigenação tecidual. Serão realizados dois testes de endurance respiratória com diferentes 

modalidade até a falha da tarefa (task failure). Serão analisadas as variáveis relacionadas 

a fadiga inspiratória MRR ( taxa máxima de relaxamento) e MRPD (taxa máxima de 

contração), nível de ativação dos músculos respiratórios envolvidos, e a concentração de 

oxiemoglobina e deoxiemoglobina. Para a avaliação dos volumes pulmonares será 

realizada um estudo da cinemática do complexo tóraco-abdominal de forma não-invasiva 

por meio de um equipamento de Pletismografia Optoeletrônica.  

Para a avaliação da atividade eletromiográfica de superfície (EMGs) nos músculos 

respiratórios Mediante o eletromiógrafo TeleMyo, no qual os eletrodos bipolares passivos 

e descartáveis vão ser fixados na pele após a mesma ser preparada com abrasão, seguida 

de tricotomia e limpeza com álcool a 70%. Para a avaliação da perfusão tecidual será 

realizada por meio da técnica de espectroscopia no infravermelho próximo ferramenta 

não invasiva, portátil, sem fio. E serão utilizados dispositivos de treinamento muscular 

respiratório. A pesquisa acontecerá em dois dias  
Página 01 de  

com um intervalo de 7 dias entre cada teste.  

Objetivo da Pesquisa:  
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OBJETIVO GERAL:  

Avaliar e comparar as propriedades de contração e relaxamento dos músculos 

inspiratórios em sujeitos saudáveis após a indução de fadiga respiratória através de dois 

testes: hiperpneia normocápnica e carga resistiva inspiratória.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Avaliar as respostas da atividade elétrica dos músculos esternocleidomastoideo, 

escaleno, paraesternal,reto abdominal e perfusão tecidual do músculo 

esternocleidomastoideo durante teste com hiperpneia e carga resistiva inspiratória;  

- Comparar as respostas do tempo até a fadiga, atividade elétrica e perfusão tecidual 

dos músculosinspiratórios entre homens e mulheres;  

- Avaliar e comparar a velocidade de encurtamento dos músculos inspiratórios, 

expiratórios e diafragmaapós a indução de fadiga muscular respiratória.  

Avaliação dos Riscos e Benefícios:  

Os participantes poderão sentir desconforto,como tontura e falta de ar, durante a 

realização dos testes. Esses riscos serão minimizados pela mensuração em tempo real dos 

sinais vitais com rápida intervenção, se necessário. Como benefícios cita que os 

indivíduos terão acesso a avaliação da sua função pulmonar e força dos músculos 

respiratórios, bem como da sua resistência a fadiga. Além de estarem contribuindo para 

novas descobertas a respeitos das respostas fisiológicas dos indivíduos saudáveis a esses 

tipos de testes.  

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:  

O projeto de pesquisa está bem elaborado, apresentando fundamentação teórica 

contextualizada, justificativa do estudo e metodologia exequível.  

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:  

Os documentos de apresentação obrigatória projeto de pesquisa, declaração Institucional, 

Carta de  
Página 02 de  

anuência do HUOL/UFRN, Folha de rosto, TCLE, Folha de Identificação do pesquisador 

foram anexados à Plataforma Brasil estando de acordo com as solicitações do 

CEP/HUOL/UFRN e resolução nª 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde - CNS.  

Recomendações:  

Os pesquisadores devem ter especial atenção ao envio dos relatórios parcial e final da 

pesquisa. Ver modelos em < http://www.ebserh.gov.br/web/huol-ufrn/cep/documentos>.  

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:  

Após análise ética e das pendências, concluímos que o mesmo se encontra bem instruído, 

os documentos solicitados foram anexados, estando bem definidos os riscos, forma de 

minimização e benefícios, como ocorrerá o processo de coleta e análise dos dados, 
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detalhando informações sobre local de pesquisa, respeitando às normas e diretrizes 

regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos.  

Considerações Finais a critério do CEP:  

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:  

Tipo  

Documento  

Arquivo  Postagem  Autor  Situaçã 

o  

Informações  

Básicas do  

Projeto  

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_ 

P ROJETO_1239604.pdf  

21/11/201 

8 16:59:19  

  Aceito  

Outros  Respostas_Pendencias.docx  21/11/201 

8 16:58:14  
Thiago  

Bezerra 

Wanderley e 

Lima  

Aceito  

Projeto  

Detalhado /  

Brochura  

Investigador  

Projeto_Alterado.docx  21/11/201 

8 16:57:35  
Thiago  

Bezerra 

Wanderley e 

Lima  

Aceito  

Cronograma  Cronograma_Alterado.docx  21/11/201 

8 16:44:51  
Thiago  

Bezerra 

Wanderley e 

Lima  

Aceito  

Declaração de 

Pesquisadores  

Pesquisadores.docx  29/10/201 

8 16:46:14  

Thiago  

Bezerra 

Wanderley e 

Lima  

Aceito  

Orçamento  orcamento.docx  29/10/201 

8 14:22:28  
Thiago  

Bezerra 

Wanderley e 

Lima  

Aceito  

Declaração de  

Instituição e  

Infraestrutura  

carta_anuencia.pdf  29/10/201 

8 13:57:43  

Thiago  

Bezerra 

Wanderley e 

Lima  

Aceito  
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TCLE / Termos 

de  

Assentimento /  

Justificativa de  

Ausência  

TCLE.docx  29/10/2018 

13:50:28  

Thiago Bezerra  

Wanderley e  

Lima  

Aceit 

o  

  

            

10.2. Anexo B  

  

CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA (IPAQ) – VERSÃO CURTA   

Para responder as perguntas pense somente nas atividades que você realiza por pelo menos 10 

minutos contínuos de cada vez.   

1a Em quantos dias da última semana você CAMINHOU por pelo menos 10 minutos contínuos 

em casa ou no trabalho, como forma de transporte para ir de um lugar para outro, por lazer, por 

prazer ou como forma de exercício?  dias _____ por SEMANA ( ) Nenhum   

1b Nos dias em que você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos quanto tempo no total 

você gastou caminhando por dia?   

horas: ______ Minutos: _____   

2a. Em quantos dias da última semana, você realizou atividades MODERADAS por pelo menos 

10 minutos contínuos, como por exemplo pedalar leve na bicicleta, nadar, dançar, fazer ginástica 

aeróbica leve, jogar vôlei recreativo, carregar pesos leves, fazer serviços domésticos na casa, no 

quintal ou no jardim como varrer, aspirar, cuidar do jardim, ou qualquer atividade que fez 

aumentar moderadamente sua respiração ou batimentos do coração (POR FAVOR NÃO INCLUA 

CAMINHADA).   

dias _____ por SEMANA ( ) Nenhum   

2b. Nos dias em que você fez essas atividades moderadas por pelo menos 10 minutos contínuos, 

quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia?   

horas: ______ Minutos: _____   

3a Em quantos dias da última semana, você realizou atividades VIGOROSAS por pelo menos 10 

minutos contínuos, como por exemplo correr, fazer ginástica aeróbica, jogar futebol, pedalar 

rápido na bicicleta, jogar basquete, fazer serviços domésticos pesados em casa, no quintal ou 

cavoucar no jardim, carregar pesos elevados ou qualquer atividade que fez aumentar MUITO 

sua respiração ou batimentos do coração.   

dias _____ por SEMANA ( ) Nenhum   

3b Nos dias em que você fez essas atividades vigorosas por pelo menos 10 minutos contínuos 

quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia?   
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horas: ______ Minutos: _____   

Estas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado todo dia, no trabalho, 

na escola ou faculdade, em casa e durante seu tempo livre. Isto inclui o tempo sentado 

estudando, sentado enquanto descansa, fazendo lição de casa visitando um amigo, lendo, 

sentado ou deitado assistindo TV. Não inclua o tempo gasto sentando durante o transporte em 

ônibus, trem, metrô ou carro.   

4a. Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de semana? ______horas 

____minutos   

4b. Quanto tempo no total você gasta sentado durante em um dia de final de semana?  

______horas ____minutos   

   

1. MUITO ATIVO: aquele que cumpriu as recomendações de:   

a) VIGOROSA: ≥ 5 dias/sem e ≥ 30 minutos por sessão   

b) VIGOROSA: ≥ 3 dias/sem e ≥ 20 minutos por sessão + MODERADA e/ou CAMINHADA: ≥ 5 

dias/sem e ≥ 30 minutos por sessão.   

2. ATIVO: aquele que cumpriu as recomendações de:   

a) VIGOROSA: ≥ 3 dias/sem e ≥ 20 minutos por sessão; ou   

b) MODERADA ou CAMINHADA: ≥ 5 dias/sem e ≥ 30 minutos por sessão; ou   

c) Qualquer atividade somada: ≥ 5 dias/sem e ≥ 150 minutos/sem (caminhada + moderada + 

vigorosa).   

3. IRREGULARMENTE ATIVO: aquele que realiza atividade física porém insuficiente para ser 

classificado como ativo pois não cumpre as recomendações quanto à frequência ou duração. 

Para realizar essa classificação soma-se a frequência e a duração dos diferentes tipos de 

atividades (caminhada + moderada + vigorosa). Este grupo foi dividido em dois sub-grupos de 

acordo com o cumprimento ou não de alguns dos critérios de recomendação:   

IRREGULARMENTE ATIVO A: aquele que atinge pelo menos um dos critérios da recomendação 

quanto à freqüência ou quanto à duração da atividade:   

   

a) Freqüência: 5 dias /semana ou   

   

b) Duração: 150 min / semana   

   

IRREGULARMENTE ATIVO B: aquele que não atingiu nenhum dos critérios da recomendação 

quanto à frequência nem quanto à duração. 4. SEDENTÁRIO: aquele que não realizou nenhuma 

atividade física por pelo menos 10 minutos contínuos durante a semana 
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