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RESUMO  

  

Introdução: A escoliose idiopática do adolescente (EIA) é uma deformidade 
complexa da coluna vertebral de etiologia desconhecida, que ocasiona 
deformidade do gradil torácico e consequente diminuição da força dos 
músculos respiratórios. A força dos músculos respiratórios (FMR) pode ser 
medida a partir das pressões respiratórias máximas, utilizando a 
manovacuometria pelo método da capacidade pulmonar total e volume 
residual (CPT-VR) ou da capacidade residual funcional (CRF). Embora a 
American Thoracic Society (ATS) recomenda que a mensuração da força seja 
feita pela CRF, grande parte dos estudos realizam a técnica utilizando o 
método da CPT/VR. Acredita-se que maiores valores são obtidos na CPT/VR 
devido às forças extrínsecas aos músculos respiratórios, sendo a CRF uma 
manobra mais fidedigna de avaliar a FMR. Objetivo: Avaliar a FMR utilizando 
dois métodos de manovacuometria em indivíduos com EIA, além de avaliar 
possíveis diferenças nos valores das pressões respiratórias máximas 
utilizando as manobras CPT/VR e CRF nesta população. Métodos: Este foi 
um estudo transversal que recrutou adolescentes do sexo feminino com idade 
entre 10 a 18 anos diagnosticados com EIA. As medidas de pressão 
inspiratória máxima (PImáx) e pressão expiratória máxima (PEmáx) foram 
realizadas utilizando dois métodos, a partir da capacidade residual funcional 
(CRF) e a partir da CPT e VR. Em ambos os casos, houve a realização de três 
a cinco manobras, obtendo três manobras aceitáveis e duas reprodutíveis. O 
maior valor foi considerado para análise dos dados. Método estatístico: Os 
dados foram avaliados descritivamente. A normalidade das variáveis foi 
investigada pelo teste Shapiro-Wilk. Para comparação das médias ou 
medianas entre os dois métodos de manovacuometria no mesmo indivíduo foi 
utilizado o teste t pareado ou Wilcoxon, respectivamente. A probabilidade de 
erro alfa foi estipulada em 5%. Resultados: Os valores encontrados pelo teste 
de função pulmonar estão dentro do previsto para a idade. O valor médio da 
PImáx no método CPT-VR foi significantemente maior (-65±15 cmH2O) 
quando comparado ao método CRF (-56±17 cmH2O) ( p=0,013). Assim como 
o valor médio da PEmáx no método CPT-VR foi significantemente maior 
(65±12 cmH2O) quando comparado ao método CRF (56±15 cmH2O)( 
p=0,013). O método CPT-VR apresentou em média valores 14% maiores em 
relação ao método CRF tanto na PImáx como na PEmáx. A equação de 
referência descrita por Schmidt et. al (1999) não demonstrou-se eficaz para 
predizer os valores de PImáx e PEmáx obtidos pelo método CPT/VR na 
população estudada. Conclusão: Podemos afirmar que existe uma diferença 
importante entre os métodos de avaliação das pressões respiratórias 
máximas. O método CPT-VR apresenta valores maiores quando comparados 
ao método CRF em adolescentes com EIA.  
  

Palavras-chave: Pressões Respiratórias Máximas; Escoliose; Adolescente; 
Força muscular;  
  

  

  

  

  



 

ABSTRACT  

  

Introduction: The Adolescent Idiopathic Scoliosis (AIS) is a complex deformity 
of the spinal column and unknown etiology. The AIS causes rib cage’s deformation and 
change the ventilation pattern, in consequence, the decrease of the respiratory 
muscle’s performance. The strength respiratory muscles can be measured from the 
maximum respiratory pressures, using manovacuometry by the method of total lung 
capacity and residual volume (TLC-RV) or functional residual capacity (FRC). The 
American Thoracic Society (ATS) recommends that the mensuration of the capacity 
should be verified by the FRC, there are many reviews that realize the TLC/RV method. 
It is supposed that the higher values are obtained in TLC/VR due the forces extrinsic to 
the respiratory muscles with the FRC being a more reliable maneuver to evaluate the 
strength of the respiratory muscles. Objective: To evaluate the strength of the 
respiratory muscles using two methods of manovacuometry on AIS’s individuals to 
verify the differences on the values of the maximum respiratory pressures using the 
TLC/RV and FRC maneuvers. Methods: Cross-sectional analytical study on female 
adolescents aged 10 to 18 years diagnosed with AIS. The measures of maximum 
inspiratory pressure (MIP) and maximum expiratory pressure (MEP) were performed 
using two methods, from the functional residual capacity (FRC) and the TLC/RV, with 
the occlusion of the unidirectional valve of the manovacuometer. In both cases, there 
were between three to five maneuvers obtaining three acceptable and two reproducible 
maneuvers. The highest value was considered for data analysis. Statistical Method: 
The methods were descriptively availed. The normality of the variables was investigated 
by the Shapiro-Wilk test. To compare the means or medians between the two methods 
of manovacuometry in the same individual, the paired t test or Wilcoxon, respectively, 
were used. The alpha error probability was set at 5%. Results: The values founded by 
the pulmonary function test are exactly as the predicted for the age. The mean value of 
MIP in the CPT-VR method was significantly higher (-65±15 cmH2O) when compared 
to the CRF method (-56±17 cmH2O) (p = 0.013). Just as the mean MEP value in the 
CPT-VR method was significantly higher (65±12 cmH2O) when compared to the CRF 
method (56±15 cmH2O) (p = 0.013). The CPT-VR method showed, on average, 14% 
higher values compared to the CRF method in both MIP and MEP. The reference 
equation described by Schmidt et. al (1999) did not prove to be effective in predicting 
the values of MIP and MEP obtained by the CPT/ VR method in the studied population. 
Conclusion: It’s affirmed that there is an important difference between the methods of 
the maximum respiratory pressure’s appraisal. The TLC/VR method presents higher 
values when compared to the FRC method on adolescents with AIS.  

  

Keywords: Máximal Respiratory Pressures; Scoliosis; Adolescent; Muscle 
Strength;  
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1. INTRODUÇÃO  

  

A escoliose é o distúrbio mais comum em crianças e adolescentes, 

caracterizada por um desvio lateral da coluna >10º e comumente está associada a 

rotação das vértebras. Esses pacientes são classificados em diferentes tipos de 

acordo com as características, início e progressão da curva escoliótica. Dentro da 

classificação da escoliose idiopática há o subgrupo que corresponde a escoliose 

idiopática do adolescente, que se desenvolve em indivíduos entre 11 e 18 anos de 

idade correspondendo a cerca de 90% dos casos (KONIECZNY; SENYURT; 

KRAUSPE; 2013).   

A escoliose idiopática do adolescente (EIA) é uma deformidade tridimensional 

da coluna vertebral, embora comumente associada ao desvio lateral da coluna, 

acarreta desvios nos planos coronal, sagital e axial (GODFRYD et al. 2011 e PETIT et 

al. 2002). A etiologia da EIA é desconhecida e multifatorial (JUNIOR et al. 2017) 

compreendendo fatores nutricionais, hormonais, posturais, genéticos, crescimento 

assimétrico dos membros e tronco, alterações neuromusculares ou do tecido 

conjuntivo, desvio do padrão de crescimento, alterações da configuração sagital da 

coluna vertebral e hereditários (SOUZA et al. 2013 apud LONSTEIN,1994 e 

WAJCHENBERG et al. 2005).   

A EIA trata-se de uma deformidade estrutural complexa com maior incidência 

no sexo feminino, prevalência de 3% a 5% na faixa etária de 10 a 18 anos de idade 

(KONIECZNY; SENYURT; KRAUSPE; 2013 e FERNANDES et al. 2005), 

apresentando uma curva lateral da coluna vertebral, rotação das vértebras e 

deformidade da caixa torácica (KAFER et al. 1980). As vértebras e seus processos 

espinhosos giram em direção a concavidade da curva escoliótica, como resultado 

dessa rotação, as costelas do lado da convexidade formam uma proeminência 

(KAFER et al. 1980).  O grau da curvatura escoliótica é mensurado pelo método de 

Cobb, e a partir deste pode-se classificar segundo a gravidade da curvatura, que até 

20º são consideradas leves; entre 20º e 40º ou 50º, moderadas, e maior que 40º ou 

50º graves (FERREIRA et. al 2009).  

 

 

 

    



12  

  

Figura 1 - Ângulo de Cobb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: Prof. Ms. José Goes 

  

No estudo de Andriacchi et al (1974) por meio de um modelo que mensurou a 

interação mecânica da coluna com a caixa torácica, evidenciaram que há uma 

complexa relação entre a curvatura escoliótica e a progressão da deformidade do 

gradil torácico. A caixa torácica apresenta uma íntima relação com os pulmões, pois 

são unidos pelas pleuras parietal e visceral que se acoplam uma a outra, e por 

ligamentos que as ligam aos músculos intercostais, diafragma e costelas, de tal forma 

que o ciclo respiratório exige sincronismo entre a caixa torácica, o pulmão e a 

musculatura, atuando harmoniosamente e de forma coordenada (SILVA, 1991).   

A disfunção ventilatória restritiva é relatada como um efeito deletério frequente 

na escoliose idiopática. Encontra-se, também, diminuição da força e resistência da 

musculatura respiratória e reduzida capacidade de exercício, sugerindo-se que 

alterações funcionais podem ser encontradas como resposta comum, em todos os 

graus de escolioses (TREVISAN, 2010).  

 A mecânica ventilatória normal depende de uma caixa torácica complacente, e 

a distorção da caixa torácica associada a deformidade da coluna vertebral, contribui 

para a mecânica ventilatória alterada (SPERANDIO et al. 2015).   

Segundo Salício et al (2010) a mudança no padrão ventilatório está relacionada 

com a fraqueza muscular respiratória, que pode acarretar a redução da capacidade 

de expansão da caixa torácica e redução da insuflação pulmonar, favorecendo uma 

alteração pulmonar restritiva.   

Alves e Avanzi (2010) em seu estudo citam que a interação entre a 

complacência e a elastância associado com a ação dos músculos respiratórios, 
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definem a performance respiratória. Um desequilíbrio entre a complacência e a função 

muscular tem sido observado em pacientes com EIA como resultado da capacidade 

pulmonar total (CPT) reduzida e do aumento do volume residual (VR).   

A avaliação dos músculos respiratórios pode ser obtida pela medida da força 

desses músculos (ALVES; AVANZI, 2010). Embora a medida da força muscular 

respiratória não reflita somente as propriedades contráteis desses músculos, ela é 

considerada uma medida útil por refletir a fraqueza global dos músculos respiratórios 

para avaliação clínica e estudos fisiológicos (ATS/ERS, 2002; EVANS e WHITELAW, 

2009).  

 As manobras clássicas de avaliação da força muscular respiratória são aquelas 

nas quais os sujeitos geram esforços inspiratórios (PImáx) (manobra de Mueller) e 

expiratórios estáticos máximos (PEmáx) (manobra de Valsalva) contra uma peça bocal 

ocluída, gerando, assim, as pressões respiratórias estáticas máximas (PRM) 

(ATS/ERS, 2002; SOUZA, 2002).  

 A PImáx costuma ser medida a partir da posição de expiração máxima, quando 

o volume de gás contido nos pulmões é o volume residual (VR), podendo ser realizada 

também a partir do final de uma expiração calma, quando o volume de gás contido 

nos pulmões é a capacidade residual funcional (CRF). A PEmáx é geralmente medida 

a partir da posição de inspiração máxima, quando o volume de gás contido nos 

pulmões é a capacidade pulmonar total (CPT), mas também pode ser medida a partir 

do final de uma expiração calma. (ALMEIDA, 2008).   

A American Thoracic Society e European Respiratory Society (ATS/ERS) em 

suas diretrizes publicadas a fim de padronizar a avaliação, preconizam a mensuração 

da força dos músculos respiratórios a partir da CRF, isso porque, as medidas a partir 

da CPT/VR podem apresentar valores cerca de 30% maiores que as medidas 

realizadas a partir da CRF (ATS/ERS, 2002).   

Na literatura há diversos artigos que discutem os diferentes fatores que podem 

estar correlacionados com as possíveis variações das pressões respiratórias máximas  

(PRM), porém, grande parte desses estudos adquire estas medidas a partir da CPT e 

VR (ALMEIDA, 2008).   

Por convenção a maioria dos estudos utilizam o método CPT e VR como forma 

de avaliação da força dos músculos respiratórios, este fato está associado a existência 

de equações preditivas para diversas faixas etárias considerando essa manobra, 

enquanto para CRF ainda não há. O estudo de Almeida et al. (2008) sugere que no 
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momento em que o indivíduo realiza a manobra utilizando o método CPT e VR para 

mensurar a PImáx e PEmáx, o valor da pressão de retração elástica do sistema 

respiratório, influenciarão nos valores obtidos pelo manovacuômetro, ou seja, o valor 

não será somente da função dos músculos respiratórios, mas de todo o sistema 

envolvido.   

A pressão de retração elástica do pulmão está neutra quando o volume de ar 

contido nos pulmões se apresenta na CRF, considerado o ponto de repouso do 

sistema respiratório. Isto significa que o sistema respiratório se encontra em posição 

de equilíbrio, não tendendo nem a expandir-se, nem a retrair-se. No entanto, quando 

os volumes pulmonares estão acima da CRF, como é o caso da CPT, o valor de 

pressão retração elástica é positiva, ou seja, o sistema tende a retrair-se, produzindo 

a expiração (SOUZA,2002).   

A mensuração das pressões respiratórias máximas é realizada por convenção 

a partir do volume residual e da capacidade pulmonar total (FREITAS et al. 2011). No 

entanto, a mensuração da PImáx a partir do volume residual tem a desvantagem de o 

valor obtido sofrer interferência da força de recolhimento elástico do sistema 

respiratório (FREITAS et al. 2011 apud POLKLEY; GREEN e MOXHAM 1995).   

Desta forma, considerando que os adolescentes com escoliose idiopática 

podem apresentar alterações no padrão respiratório pela diminuição da força dos 

músculos respiratórios, decorrente da distorção do gradil torácico e da deformidade 

da coluna vertebral, esta pesquisa tem como objetivo mensurar a força dos músculos 

respiratórios e quantificar as diferenças entre as manobras CPT/VR e CRF a partir do 

método de manovacuometria, que reflete indiretamente a força dos músculos 

respiratórios.  
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2. JUSTIFICATIVA E HIPÓTESE  

Estudos demonstram que há uma correlação da deformidade da coluna 

vertebral e consequente distorção da caixa torácica com as alterações do volume e 

capacidades pulmonares, contribuindo para uma mecânica ventilatória anormal 

(ALVES, 2006). O estudo de Alves e Avanzi (2010) indica que essas alterações na 

performance respiratória estão relacionadas com a diminuição da força dos músculos 

respiratórios.  

Embora haja na literatura artigos que relacionam a alteração anatômica da 

caixa torácica e da coluna vertebral, com alterações do padrão respiratório e 

consequente diminuição da força dos músculos envolvidos na respiração, há uma 

escassez de estudos que comparem as formas de avaliação da força muscular pelos 

diferentes métodos de manovacuometria.   

Segundo Azevedo et al. (2017) com a publicação das diretrizes propostas pela 

ATS/ERS e pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisologia (SBPT) em 2002, 

foram publicados no Brasil apenas três estudos propondo valores de referência para 

as pressões respiratórias máximas (PRM), utilizando como método de avaliação a 

manobra feita pela CPT/VR, abrangendo homens e mulheres com idades de 20 a 89 

anos (COSTA et al., 2010; SIMÕES et al., 2010; PESSOA et al., 2014).   

A maioria dos estudos adotam medidas a partir da CPT/VR, quando a PImáx é 

medida a partir da expiração máxima (VR) e a PEmáx é medida a partir da inspiração 

máxima (CPT). No entanto, os estudos indicam que o valor da força muscular pode 

ser influenciado pela força de retração do sistema respiratório, e pelo volume pulmonar 

contido durante a aferição, portanto a acurácia da medição poderia estar 

comprometida (ALMEIDA, 2008; FREITAS et al. 2011).   

Na população de adolescentes o estudo mais recente que estabelece valores 

preditos para força muscular respiratória avaliou uma população de 156 adolescentes 

(Furtado et al. 2014) e comparou com os valores de referência encontrados por Wilson 

et al. e DomenèchClar et al. (2003), obtendo valores a partir do método CPT/VR, bem 

como os demais estudos. Estes estudos enfatizam a ausência de equações de 

referência para o método de manovacuometria realizado pela CRF, principalmente 

para uma população de adolescentes.   

Diante do exposto, neste trabalho foi adotada a hipótese de que há influência 

da retração elástica do sistema respiratório na manobra de CPT/VR nos valores 
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obtidos na mensuração das pressões respiratórias máximas utilizando o 

manovacuômetro como instrumento de medição. Enfatizando a importância de 

equações de referência realizadas utilizando o método CRF, visando não 

superestimar os valores de pressões respiratórias máximas.   
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3. OBJETIVOS  

3.1 Geral  

 Avaliar a força muscular respiratória utilizando dois métodos de 

manovacuometria em indivíduos com EIA.   

 

3.2 Específicos  

 Avaliar possíveis diferenças nos valores das pressões respiratórias máximas 

obtidas utilizando as manobras CPT/VR e CRF em pacientes com EIA.  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS  

4.2 Desenho do Estudo   

Trata-se de um estudo transversal.   

4.3 Considerações Éticas da Pesquisa   

O estudo foi encaminhado para o Comitê de Ética e Pesquisa com seres 

humanos da Universidade Federal de São Paulo e mediante a aprovação (no. 86955) 

(Anexo I), teve início. Os participantes e seus respectivos responsáveis foram 

informados sobre os procedimentos e objetivos da pesquisa, a partir da assinatura de 

um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e um Termo de Assentimento (Anexo 

II), conforme previsto no Conselho Nacional de Saúde (Resolução 466/2012).   

4.4 Local de Pesquisa   

Ambulatório de Ortopedia do Hospital Irmandade Santa Casa de Misericórdia 

de Santos, localizado na Rua Doutor Cláudio Luís da Costa, 50, Jabaquara, Santos- 

SP. Laboratório EPIMOV localizado no edifício central da UNIFESP Campus Baixada 

Santista na Rua Silva Jardim, 136, Vila Matias, Santos- SP.   

4.5 População e Amostra   

Foram avaliados adolescentes do sexo feminino com idade entre 10 a 18 anos 

diagnosticadas com EIA. Foram excluídos da amostra pacientes com histórico prévio 

ou atual de doenças pulmonares, doenças cardíacas, pacientes recém operados ou 

com cirurgia prévia para a correção da escoliose. Também foram excluídos aqueles 

que por algum motivo não conseguiram realizar as avaliações propostas.  

 Os voluntários foram recrutados no ambulatório de ortopedia da Irmandade 

Santa Casa de Misericórdia de Santos, onde foram realizadas as radiografias para 

avaliação do ângulo de Cobb desses pacientes, portanto foi analisado o ângulo de 

Cobb torácico proximal (CobbTx), torácico principal (CobbTP) e ângulo de Cobb 

lombar (CobbL).   

4.6 Procedimentos e Instrumentos  

4.6.1 Avaliação Inicial   
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Inicialmente foi feita uma triagem com o paciente na presença do responsável, 

nesse momento solicitamos que ele nos informasse alguns dados pessoais, endereço 

e telefone para contato. Subsequente fora feita a avaliação antropométrica, obtendose 

o peso por uma balança com precisão de 0,1KG e a altura, por um estadiômetro com 

precisão de 0,5cm. Já o IMC (Índice de Massa Corpórea) foi obtido através da divisão 

do peso (em Kg) pela altura (em cm) ao quadrado.   

4.6.2 Manovacuometria  

 A força dos músculos respiratórios fora obtida por meio de um 

manovacuômetro analógico (MVD 300, WIKA, São Paulo, SP, Brasil) com o paciente 

sentado, utilizando um clipe nasal e com as costas e os pés apoiados. Antes da 

realização das medidas verificamos se o aparelho estava devidamente calibrado por 

meio da observação do manômetro, que é preconizado estar com o ponteiro 

exatamente sobre o número zero (OLIVEIRA et al. 2008). O manovacuômetro fora 

conectado a uma traquéia de plástico de 16 centímetros de comprimento e 2,4 

centímetros de diâmetro interno. A extremidade da traqueia foi conectada a um bocal 

de plástico rígido, contendo o orifício de fuga que serve para evitar a interferência da 

musculatura facial na aferição da pressão muscular respiratória (PARREIRA et al. 

2007).   

Os pacientes foram instruídos a segurar o manovacuômetro e pressionar 

firmemente contra os lábios, de forma que não houvesse vazamento de ar (ALVES 

2010; AVANZI 2010).  Foram orientados a pressionar as bochechas durante a 

execução das manobras.  

As medidas de PImáx e PEmáx foram mensuradas utilizando dois métodos, a 

partir da capacidade residual funcional (CRF) e a partir da CPT e VR, com a oclusão 

da válvula unidirecional do manovacuômetro. Em ambos os casos, realizamos de três 

a cinco manobras, para que se pudesse obter três manobras aceitáveis, nas quais não 

houvesse vazamento e, dessas três, houvesse duas reprodutíveis com diferença 

menor que 5% entre elas. A maior medida foi considerada para análise dos dados 

(FREITAS et al. 2011 apud ALEXANDRE et al 2008).   

Na manobra da CRF a PImáx obtivemos a medida a partir de uma expiração 

calma, ocluímos o orifício do manovacuômetro no momento em que o paciente chegou 

ao final da expiração calma. Neste momento o indivíduo realizou um esforço 

inspiratório máximo contra a via aérea ocluída, obtendo-se o valor de PImáx pela CRF.  
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Para obter valor de PEmáx instruímos o paciente a realizar uma expiração calma e ao 

final da mesma, no momento em que ocluímos o orifício do manovacuômetro, o 

paciente realizou um esforço expiratório máximo contra a via aérea ocluída.   

Na manobra da CPT e VR, para a obtenção da PImáx pelo VR orientamos o 

paciente a realizar uma expiração forçada e ao final dessa expiração, houve a oclusão 

do orifício do manovacuômetro e o paciente fora orientado a realizar um esforço de 

inspiração máxima contra a via aérea ocluída. Já a PEmáx obtida a partir da CPT o 

paciente foi orientado a realizar um esforço inspiratório máximo até atingir sua 

capacidade pulmonar total, e nesse momento ocluímos o orifício do manovacuômetro, 

ao passo que o mesmo fez um esforço expiratório máximo contra a via aérea ocluída.   

As avaliações dos dois métodos de manovacuometria foram realizadas em dias 

diferentes, com intervalo de uma semana entre eles.   

4.6 Método estatístico  

 Os dados foram avaliados descritivamente e estão apresentados como média 

e desvio-padrão. A normalidade das variáveis foi investigada pelo teste Shapiro-Wilk. 

A análise da diferença entre os métodos de avaliação CPT e CRF no grupo EIA e no 

grupo controle foi feita pelo Teste-T de student pareado. A probabilidade de erro alfa 

foi estipulada em 5%.  
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5. RESULTADOS  

  

O presente estudo avaliou 21 pacientes do sexo feminino com EIA. Duas 

voluntárias foram excluídas por não se tratar de escoliose idiopática, e a terceira por 

apresentar déficit cognitivo importante. Ao final, a amostra foi composta por 19 

pacientes com EIA.  

As características demográficas, antropométricas e os valores dos ângulos de 

Cobb das adolescentes avaliadas no estudo estão descritas na tabela 1.  

  

Tabela 1. Características antropométricas e ângulo de Cobb.  

 

VARIÁVEL  EIA  

N  19  

Idade (anos)  13,9 ± 2,1  

Peso (kg)  45,5 ± 6,3  

Altura (m)  1,50 ± 0,03  

IMC (kg/m²)  19,1 ± 2,7  

Cobb TP  42,6 ± 16,6  

EIA – Escoliose Idiopática do Adolescente; N – número de participantes; IMC – Índice de massa 

corporal; Cobb TP – torácico principal.  

  

Na Tabela 2 encontram-se os resultados obtidos pelo teste de função pulmonar 

desses voluntários. Todos os valores encontrados estão dentro dos valores preditos 

para a idade, não caracterizando nenhum distúrbio respiratório.  

  

Tabela 2. Variáveis da função pulmonar obtidos no teste de Espirometria.  

 

VARIÁVEIS  EIA  

CVF  2,7 ± 0,5  

CVF (%predito)  97,9 ± 14,3  



22  

  

VEF1  2,5 ± 0,5  

VEF1 (%predito)  96,1 ± 13,4  

CVF/VEF1  92,8 ± 5,8  

FEF 25-75%  3,2 ± 1,2  

FEF 25-75% (%predito)  111,5 ± 30,4  

EIA - Escoliose Idiopática do Adolescente; CVF – Capacidade Vital Forçada; VEF1 – Volume Expirado 

no primeiro minuto; CVF/VEF1 – Relação entre volume expiratório forçado no primeiro segundo e a 

capacidade vital; FEF25-75% – Fluxo expiratório forçado de vinte e cinco a setenta e cinco por cento;   

  

A Tabela 3 demonstra os valores obtidos a partir da comparação dos dois 

métodos de mensuração das pressões respiratórias máximas. Observa-se que tanto 

para a PEmáx quanto para a PImáx quando comparado os métodos CRF e CPT-VR 

houve diferenças estatisticamente significativas (p<0,05). Observamos valores cerca 

de 14% maiores no método CPT-VR em relação ao CRF na PImáx e PEmáx.   

   

Tabela 3. Comparação entre os métodos CRF e CPT-VR  

 

Variáveis  CRF  CPT-VR  p  

PImáx (cmH2O)  - 56,7 ± 17,0  - 65,2 ± 15,4  0,013  

PEmáx (cmH2O)  56,4 ± 15,9  65,8 ± 12,6  0,001  

CRF – Capacidade Residual Funcional; CPT – Capacidade Pulmonar Total; p – Probabilidade de 

significância; PImáx – Pressão inspiratória máxima; PEmáx- Pressão expiratória máxima   

  

Tabela 4. Comparação entre valores preditos por Schimidt et al (1999) para 

PImáx e PEmáx pelo método CPT/VR em adolescentes e valores encontrados na 

população EIA.  

 

Variáveis  Schmidt et. al (1999)  EIA  

PImáx (cmH2O)  - 84  - 79,2 ± 5,2  

PEmáx (cmH2O)  83  86,2 ± 7,7  

PImáx – Pressão inspiratória máxima; PEmáx- Pressão expiratória máxima; EIA – Escoliose Idiopática 

do Adolescente; 
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6. DISCUSSÃO  

O presente estudo avaliou a força muscular respiratória utilizando dois métodos 

de manovacuometria em indivíduos com EIA. Observamos que as avaliações das 

pressões respiratórias máximas realizadas pelo método CPT-VR apresentaram 

valores maiores quando comparados ao método CRF.   

Por se tratar de uma doença multifatorial com causa ainda desconhecida, 

acredita-se que a EIA se desenvolve por uma soma de fatores ambientais e genéticos. 

O desenvolvimento da EIA está associado com a idade, sexo e crescimento, com 

maior prevalência e gravidade no sexo feminino, apresentando uma relação 

mulher:homem que varia de 1,5:1 até 3:1. (KONIECZNY; SENYURT; KRAUSPE; 

2013).  Em nosso estudo avaliamos ambos os sexos, porém como a literatura indica 

que o predomínio da doença é maior no sexo feminino e nossa amostra apresentou 

número reduzido do sexo masculino, optamos por incluir apenas adolescentes do sexo 

feminino, buscando obter uma amostra mais homogênea.      

As adolescentes avaliadas em nosso estudo apresentaram IMC dentro dos 

valores esperados (17 kg/m² < IMC < 25 kg/m²) segundo a Center for Disease Control 

and Prevention (CDC). Nossos resultados também demonstram que a média do 

ângulo torácico principal dos indivíduos incluídos na amostra fora em média 42,6º 

graus, configurando uma EIA de moderada a grave.  

Os valores espirométricos obtidos em nosso estudo encontram-se dentro dos 

valores preditos para a população adolescente. O ângulo torácico principal das 

pacientes com EIA avaliadas em nosso estudo foi em média 42,6º, estes valores 

corroboram com o os desfechos previstos na literatura, ou seja, adolescentes com 

angulação inferiores a 50º não apresentam alterações pulmonares significativas 

(CAILLET, 1979). Outros autores mencionam que essas alterações pulmonares 

acontecem a partir de 45º de angulação (SARAIVA et al. 2017). Ainda que o valor de 

ângulo de Cobb esteja abaixo do considerado de risco para o desenvolvimento de 

afecções pulmonares, possivelmente com um número maior de indivíduos compondo 

a amostra observaremos um aumento desse valor, ratificando a importância do 

acompanhamento da progressão doença, e consequente mapeamento das funções 

pulmonares desses indivíduos.   

As pressões respiratórias máximas são os parâmetros mais comumente 

utilizados na prática clínica para a avaliação da força muscular respiratória, tratando-
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se de um método confiável e validado. Os valores obtidos podem variar de acordo com 

a relação força comprimento das fibras dos músculos respiratórios e contribuição da 

pressão passiva de recuo elástico do sistema respiratório (ATS/ERS, 2002).    

Comparando os valores das pressões respiratórias máximas obtidos nos dois 

métodos de manovacuometria, identificamos um aumento significante da PIMáx no 

método CPT/VR quando comparado ao CRF. Os valores de PImáx obtidos pelo 

método CPT/VR foi 14% maior do que o método CRF.  O mesmo se aplica para os 

valores correspondentes a PEmáx, uma vez que também apresentou diferenças 

significantes.    

 Os valores obtidos com a análise podem ser explicados pela força de retração 

elástica envolvida no sistema, evidenciados pela ATS/ERS que em suas diretrizes 

publicadas em 2002 explicitam que na mensuração feita a partir da CRF a pressão de 

resistência do sistema é nula, de forma a representar a força muscular sem inferências 

externas. Partindo do VR onde a PImáx é comumente medida, a pressão de 

resistência pode chegar a -30cm H20 contribuindo significativamente em 30% da 

PImáx. A Pemáx pode ser mensurada a partir da CPT podendo chegar a cerca de 

40cmH20 a mais, em ambas medidas não subtraem a força de recuo do sistema 

respiratório. Ao gerar pressões durante as manobras o sistema altera sua relação 

entre a tensão gerada e comprimento, portanto a pressão produzida é decorrente de 

uma complexa interação entre a musculatura e a parede torácica (ATS/ERS, 2002).    

Embora os valores obtidos em nosso estudo demonstram um percentual de 

diferença entre os métodos moderadamente menor em relação aos previstos pela 

ATS/ERS de 30%, é possível que se a amostra fosse maior, observaríamos uma 

diferença maior entre os métodos. Por outro lado, é possível inferir que o fato de nossa 

população ser de pacientes com EIA moderada a grave, com deformidade e alterações 

biomecânicas importantes da caixa torácica, pode ter influenciado os valores das 

pressões respiratórias máximas, diminuindo a diferença entre os dois métodos. A 

deformidade na caixa torácica imposta pela doença pode ter diminuído a influência da 

retração elástica do sistema respiratório sob o método CPT-VR.  

Este estudo ressalta a importância de quantificar quanto os valores das 

pressões respiratórias máximas obtidos pela pelo método CPT/VR podem 

superestimar os valores da força dos músculos envolvidos no ciclo respiratório, 

mesmo em indivíduos com deformidade da caixa torácica, porém grande parte dos 
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autores baseiam seus estudos utilizando o método CPT/VR devido a existência de 

valores preditivos apenas para este método.   

Atualmente as equações preditivas utilizadas na população adolescente são as 

disponibilizadas pelos autores Wilson et. al (1984) e Domènech-Clair et. al (2003), no 

entanto, o estudo de Furtado et. al (2014) demonstra que as equações propostas por 

esses autores não foram capazes de predizer a força muscular respiratória dos 

adolescentes brasileiros, a literatura ainda destaca que essa discordância se deve a 

diferentes nacionalidades, inclusive em uma mesma região de um país. A escassez 

de estudos nessa população e não representatividade das equações de referência 

demonstram mais uma limitação da avaliação da força muscular respiratória pelo 

método CPT-VR.  

São poucos os trabalhos identificados na literatura capazes de predizer valores 

de referência das pressões respiratórias máximas em adolescentes brasileiros. O 

pioneiro foi Schmidt et. al (1999), que propôs valores de referência e equações 

preditas para as pressões respiratórias máximas, em uma população de crianças e 

adolescentes residentes no Rio Grande do Sul com a faixa etária entre 6 e 14 anos de 

idade. Comparamos os valores obtidos no presente estudo com aqueles preditos pela 

equação de Schmidt et. al (1999), que fora escolhida devido a idade da amostra e a 

técnica de mensuração serem mais próximas ao que fora realizado em nosso estudo, 

dentre as que estão descritas na literatura. No entanto, seria interessante que tivesse 

uma equação que abrangesse a idade de até 18 anos de idade, para que fosse mais 

fidedigno.   

 Os valores obtidos de PImáx demonstraram-se menores aos propostos por 

Schmidt et. al (1999), enquanto que para PEmáx os valores encontram-se ligeiramente 

maiores. Em seu estudo, em crianças de 14 anos, os valores preditos de PImáx foi de 

-84 cmH2O e de PEmáx 83 cmH2O em meninas. Os valores mensurados no presente 

estudo fora de -79,24 ± 5,23 cmH2O para PImáx, e para PEmáx de 86,27 ± 7,71 

cmH2O. Numericamente podemos inferir que os valores preditos por Schmidt et. al 

(1999) foram parcialmente capazes de predizer os valores de PImáx e PEmáx da 

população de adolescentes estudada.   

Já o estudo de Barreto et. al (2013) demonstrou que a equação prevista por  

Schmidt et al (1999) não foi capaz de predizer os valores das pressões respiratórias 

máximas. Destaca que esse fato pode ser devido ao número de indivíduos compondo 

a amostra, a idade e por diferenças étnicas e regionais. Apesar dos valores obtidos de 
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PImáx estarem acima do esperado, acreditamos que em nosso estudo essa equação 

não tenha sido totalmente satisfatória para predizer os valores de pressões máximas 

respiratórias, pelos mesmos fatores mencionados no estudo de Barreto et. al (2013).    

  Uma limitação do nosso estudo foi o número reduzido da amostra e a 

inviabilidade de comparar os dados obtidos de força muscular respiratória da 

população EIA com um grupo controle. Destaca-se ainda a escassez de estudos que 

comparam ambos os métodos de avaliação, e ressalta a importância do presente 

estudo para contribuir no avanço da investigação de valores das pressões 

respiratórias máximas e na elaboração de equação de referência para a população de 

adolescentes.  
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7. CONCLUSÃO  

 Podemos afirmar que existe uma diferença importante entre os métodos de 

avaliação das pressões respiratórias máximas.  O método CPT-VR apresenta valores 

maiores quando comparados ao método CRF em adolescentes com EIA. Mostrando 

a importância de investigar em estudos futuros essa diferença e o impacto que a 

deformidade torácica impõe sobre os valores das pressões respiratórias máximas em 

ambos os métodos.   
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Anexo II   

  

  

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO UNIFESP  

(BAIXADA SANTISTA)  
 1. DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE    
  SANTOS/SP, BRASIL – AV. Ana Costa, 95 - CEP 11060-001 – FONE/FAX. 55-13-3261-3324  

  

  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

  

1 – Título do Projeto: “ESTUDO DA CAPACIDADE FUNCIONAL EM PACIENTES COM  

ESCOLIOSE IDIOPÁTICA DO ADOLESCENTE”  

  

2 – Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste estudo, 

que visa verificar a postura e a aptidão física de pacientes portadores de escoliose idiopática 

do adolescente e indivíduos saudáveis.  

  

3 – Será feita uma avaliação dos indivíduos, na qual os mesmos serão questionados sobre 

doenças anteriores, antecedentes familiares, e intervenções prévias; além de doença 

pulmonar e/ou cardíaca já estabelecida, como fatores que podem excluir o participante do 

estudo. Também será realizado um exame físico, no qual serão verificados dados 

antropométricos como peso, altura e índice de massa corporal. Dentro deste exame físico 

serão feitos testes que vão medir, a postura com registro fotográfico e testes de aptidão 

física.  

  

4 – Somente os pacientes com escoliose idiopática serão submetidos ao exame radiológico, 

o qual já seria normalmente realizado solicitado pelo médico para controle da evolução da 

doença. Assim, as informações necessárias provenientes destes exames serão obtidas no 

retorno desses pacientes ao ambulatório médico da Irmandade Santa Casa de Misericórdia 

de Santos.  

  

5 – O presente estudo não expõe o participante a nenhum potencial risco físico ou psicológico.  

  

6 – Benefícios para o participante: Não há benefício direto para o participante. Trata-se de 

estudo feito para detectar possíveis alterações na postura e aptidão física de pacientes 

portadores de escoliose idiopática do adolescente e indivíduos saudáveis.  

  

7 – Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal 

investigador é a Profa Dra Milena Carlos Vidotto que pode ser encontrado no endereço Av. 

Rua Silva Jardim, 136, Departamento de Ciências do Movimento Humano - Santos/SP - 

CEP: 11015-020   

Tel: (13) 3878-3700.   Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, 

entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º andar  
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–  cj  14,  5571-1062,  FAX:  5539-7162  –  E-mail: 

 cepunifesp@epm.br 8 – É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer 

momento e deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu 

tratamento na Instituição;  

  

9 – Direito de confidencialidade: As informações obtidas serão analisadas em conjunto 

com as de outros voluntários, não sendo divulgado a identificação de nenhum indivíduo;  

  

10 – Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, quando 

em estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores;  

  

11 – Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em 

qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação 

financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será 

absorvida pelo orçamento da pesquisa.  

  

12 - Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente para 

esta pesquisa.  

  

 Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram 

lidas para mim, descrevendo o estudo “ESTUDO DA CAPACIDADE FUNCIONAL EM 

PACIENTES COM ESCOLIOSE IDIOPÁTICA DO ADOLESCENTE”. Eu discuti com a Profa 

Dra Milena Carlos Vidotto, sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros 

para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus 

desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. 

Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente 

em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes 

ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu 

possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço.  

  

___________________________________  

Data         /       /         
Assinatura do paciente/representante legal  

  

 _________________________________  Data         /       /         

Assinatura da testemunha  

  

(Para casos de voluntários menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores 

de deficiência auditiva ou visual).  

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo.  

  

  

__________________________________  

Data         /       /         
Profa. Dra. Milena Carlos Vidotto   

 


