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RESUMO
Objetivo: Revisar as equações de predição para a força muscular respiratória em crianças e adolescentes e identificar as 
variáveis independentes com maior poder preditivo para força muscular respiratória. 
Métodos: Foi realizada revisão sistemática nas bases de dados: PEDro, MedLine/ PubMed, Cochrane Library, LILACS/ BVS 
Library, SciELO e Google Acadêmico. Foram incluídos artigos com crianças e adolescentes, publicados entre 2009 a 2019, 
nos idiomas português, inglês e espanhol, cujo método de avaliação utilizou-se da manovacuometria e equações preditivas 
foram propostas. Foram excluídos estudos que não estavam disponíveis na íntegra, duplicados ou com baixa qualidade 
metodológica (Escala PEDro <5,0 pontos). 
Resultados: Foram selecionados quatro artigos, que abordaram a avaliação da força muscular respiratória, sua comparação 
entre os sexos e a determinação de equações preditivas. 
Conclusão: As equações estabelecidas por Lanza et al. e Verma et al. são possíveis alternativas para a determinação da 
força muscular respiratória em crianças e adolescentes; e as variáveis, idade e sexo foram as que melhor explicaram os 
valores de força muscular respiratória.

ABSTRACT
Objective: To review the prediction equations for respiratory muscle strength in children and adolescents and identify the 
independent variables with greater predictive power for respiratory muscle strength. 
Methods: This is a systematic review that was carried out using the databases: PEDro, MedLine / PubMed, Cochrane Library, 
LILACS / BVS Library, SciELO and Google Scholar. There were included articles with children and adolescents, published 
between 2009 and 2019, in Portuguese, English and Spanish, whose assessment method used manovacuometry and 
predictive equations were proposed. Studies that were not available in full, duplicated or with low methodological quality 
(PEDro scale <5.0 points) were excluded. 
Results: Four articles were selected, which addressed the evaluation of the respiratory muscle strength, its comparison 
between the sexes and the determination of predictive equations. 
Conclusion: The equations established by Lanza et al. and Verma et al. are possible alternatives for determining respiratory 
muscle strength in children and adolescents; the variables, age and sex were the ones that best explained the respiratory 
muscle strength values.

RESUMEN
Objetivo: Revisar las ecuaciones de predicción para la fuerza muscular respiratoria en niños y adolescentes e identificar lãs 
variables independientes con mayor poder predictivo para La fuerza muscular respiratoria. 
Métodos: Esta es una revisión sistemática que se realizó en las bases de datos: PEDro, MedLine / PubMed, Cochrane 
Library, LILACS / BVS Library, SciELO y Google Scholar. Se incluyeron artículos con niños y adolescentes, publicados 
entre 2009 y 2019, en portugués, inglés y español, cuyo método de evaluación utilizó manovacuometría y se propusieron 
ecuaciones predictivas. Se excluyeron los estudios que no estaban disponibles en su totalidad, duplicados o con baja calidad 
metodológica (escala PEDro <5.0 puntos). 
Resultados: Se seleccionaron cuatro artículos, que abordaron La evaluación de La fuerza muscular respiratoria, su 
comparación entre géneros y la determinación de ecuaciones predictivas. 
Conclusión: Las ecuaciones establecidas por Lanza et al. y Verma et al. son posibles alternativas para determinar La fuerza 
muscular respiratória em niños y adolescentes, brasileños y otras nacionalidades, respectivamente; las variables, edad y 
sexo fueronlas que mejor explicaron los valores de fuerza muscular respiratoria
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INTRODUÇÃO
Doenças respiratórias destacam-se como um importante 

problema de saúde pública e representam a principal causa 

de mortalidade em crianças e jovens. Para Frauches et al.,(1) 

crianças mais jovens possuem menor número de alvéolos, 

canais colaterais de ventilação menos desenvolvidos, vias 

aéreas menores e mais estreitas, laringe localizada mais 

superiormente, menos cartilagem para promover a susten-

tação das vias aéreas, entre outros fatores, o que facilita a 

instalação de microorganismos em suas vias aéreas.(1)

Pereira e Limongi(2) acrescentam que o sistema imu-

nológico ainda imaturo de crianças e jovens favorece uma 

maior frequência de doenças potencialmente mais graves 

ou de complicações de infecções de vias aéreas superiores. 

Outras causas prováveis de distúrbios respiratórios estão 

relacionadas à fatores de riscos como período de inverno, 

número de moradores no domicílio, baixa condição socio-

econômica, idade, tabagismo passivo, baixa escolaridade e 

pouca escolaridade materna, desnutrição infantil, cultura 

familiar e maior exposição a poluentes atmosféricos.(1-3,4)

De acordo com a Organização Mundial de Saúde as 

pneumonias são responsáveis por 20 a 40% das hospitali-

zações de crianças e jovens nos países em desenvolvimen-

to.(5) Estima-se que 334 milhões de pessoas em todo o mun-

do têm asma,(6) sendo esta considerada a doença crônica 

mais comum da infância e adolescência, afetando mais de 

14% do público jovem em todo o mundo.(7) Pearce et al.,(8) 

acrescentam que durante décadas, as infecções agudas do 

trato respiratório inferior estiveram entre as três principais 

causas de morte e incapacidade entre crianças e adultos, 

algo extremamente preocupante, pois as infecções agudas 

do trato respiratório inferior em crianças e adolescentes 

podem desencadear doenças respiratórias crônicas em 

idades mais avançadas.(9)

As doenças respiratórias são resultado de diferentes pro-

cessos fisiopatológicos que acabam por culminar aumento do 

consumo de oxigênio, intolerância as atividades de vida diária, 

alterações nas trocas gasosas pulmonares e total desequilí-

brio da musculatura respiratória, com consequente perda da 

força e/ou resistência muscular, justificando a dispneia, prin-

cipal sinal de fadiga muscular respiratória.(10-12)

Para Bessa et al.(10) a avaliação da força da musculatu-

ra respiratória é fundamental para a investigação da fadi-

ga dos músculos respiratórios. Além de ser um importante 

preditor de sobrevida em diferentes públicos.(10) Neste ce-

nário, vários estudos em adultos foram realizados na tenta-

tiva de se formular tabelas com valores previstos para FMR 

ou equações preditivas, considerando fatores como idade, 

sexo e estatura em diferentes populações.(5)

Existem diversos métodos invasivos ou não para avaliar 

a FMR, sendo a manovacuometria o método não invasivo 

mais frequentemente utilizado na prática clínica. Apesar 

do baixo custo, a manovacuometria é capaz de verificar as 

forças musculares inspiratórias e expiratórias máximas, 

por meio da mensuração da pressão intra-oral durante a 

realização de um esforço inspiratório (PImáx) ou expirató-

rio máximo (PEmáx), respectivamente, contra a via aérea 

ocluída.(13) A PImáx reflete a força dos músculos inspirató-

rios diafragma e intercostais externos, enquanto a PEmáx 

reflete a força dos músculos expiratórios abdominais.(10)

Assim, sabendo que a população infanto-juvenil é mais 

susceptível ao agravamento de distúrbios respiratório é 

fundamental que a atenção à saúde dessa população seja 

entendida como um campo prioritário para ações de aten-

ção primária em saúde, visando o desenvolvimento de es-

tratégias de enfrentamento de problemas de morbidade, 

mortalidade e qualidade de vida.(14)

Neste contexto, o enfermeiro emerge como um dos 

principais profissionais da área da saúde, já que se carac-

teriza pelo cuidado com a prevenção, a manutenção e o 

restabelecimento da saúde.(14) Sua atuação não se restrin-

ge ao emprego do instrumental clínico (anamnese e exame 

físico), mas abrange outras dimensões, como a vigilância 

em saúde, entendida como o monitoramento dos princi-

pais problemas e necessidades nos mais diversos públicos, 

bem como a organização dos processos de trabalho, com 

ênfase na melhoria dos cuidados prestados na unidade de 

saúde.(15) Assim, cabe ao enfermeiro desencadear ações 

de educação em saúde, trazendo à tona princípios sobre a 

vida, solidariedade, equidade, cidadania entre outros.(14)

Diante do exposto e visto que não há muitos estudos que 

relacione a função do enfermeiro com a mensuração da FMR 

e que ao longo dos anos inúmeros estudos, com técnicas 

diferentes, foram feitos para obter valores de normalidade 

e equações preditivas da FMR para diferentes públicos, esta 

pesquisa se propôs a revisar equações de predição para a 

FMR em crianças e adolescentes e identificar as variáveis in-

dependentes com maior poder preditivo para FMR.

MÉTODOS
Esta revisão sistemática foi conduzida entre Março e 

Agosto de 2019 e foi realizada de acordo com as diretri-

zes para realização de revisões sistemáticas e meta-análise 

do Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 

Meta-análise (PRISMA).(16)

A busca dos artigos foi realizada nas bases de dados e/ou 

bibliotecas eletrônicas: Physiotherapy Evidence Database 

(PEDro), Medical Liberature Analysisand Retrieval System 
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Online (MedLine/ PubMed), Cochrane Library, Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS)/ Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) ou Centro 

Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências 

da Saúde (Bireme), Scientific Eletronic Library Online 

(SCIELO) e Google acadêmico.

As palavras-chaves e/ou descritores utilizados, com-

binados entre si, em busca integrada nos campos título, 

resumo e assunto foram: “criança” ou “child” ou “niño”, 

“adolescente” ou “adolescent” ou “adolescente”, “valores 

de referência” ou “reference values” ou “valores de refe-

rencia”, “força muscular” ou “muscle strength” ou “fuerza 

muscular”, “manovacuometria” ou “manovacuometry” 

ou “manovacuometría”, “pressão inspiratória máxima” ou 

“maximal inspiratory pressure” ou “presíon inspiratória 

máxima”, “pressão expiratória máxima” ou “maximal expi-

ratory pressure” ou “presíon espiratoria máxima” e “equa-

ções preditivas” ou “equations predictive” ou “ecuaciones 

predictivas”. Para a combinação dos termos foi utilizado o 

operador booleano “AND” e “OR”. Todas as referências dos 

estudos selecionados foram também revisadas para com-

plementação da pesquisa.

Foram incluídos, ao final da análise, apenas os artigos 

que abordaram: a) Sujeitos - crianças (5-12 anos) e/ou ado-

lescentes (13-18 anos), de ambos os sexos; b) Tipos de estu-

dos - revisão sistemática, meta-análise e ensaios clínicos; 

c) Idioma – português, inglês e espanhol; d) Método de ava-

liação - manovacuometria; e) Desfecho - equações prediti-

vas; f) Período da publicação - entre 2009 e 2019. Artigos 

duplicados, estudos de caso, coorte, caso-controle, preva-

lência, cartas, resumos, dissertações, teses, revisões de li-

teratura, bem como artigos incompletos ou não disponíveis 

na íntegra foram excluídos.

Para a seleção dos artigos, inicialmente foi realizada 

a avaliação dos títulos relacionados ao tema em questão. 

Ao final da busca, foram excluídos os títulos similares e em 

seguida, foi realizada a leitura detalhada dos resumos dos 

artigos, a fim de selecionar aqueles que abordassem exclu-

sivamente equações preditivas da FMR de crianças e ado-

lescentes. Os textos completos foram avaliados e os que 

se enquadraram nos critérios de inclusão foram incluídos 

como resultado da busca.

Os artigos identificados na estratégia de busca tiveram 

seu título e resumo avaliado por dois pesquisadores de for-

ma independente e “cega”, sendo que, em caso de discor-

dância, um terceiro pesquisador sênior decidiu pela inclu-

são ou exclusão do texto. 

Os estudos que contemplaram os critérios de inclusão 

foram avaliados pela Escala PEDro.(17) Escala desenvolvida 

pela Associação Australiana de Fisioterapia e que visa ava-

liar a qualidade dos estudos publicados, de forma a guiar 

os usuários sobre a qualidade metodológica de cada pu-

blicação e facilitar a identificação rápida de estudos que 

contenham informações suficientes para a prática clínica.

A Escala PEDro avalia os estudos por meio de 11 crité-

rios preestabelecidos. O primeiro item é um critério adicio-

nal e representa a validade externa (ou “potencial de gene-

ralização” ou “aplicabilidade” do estudo), não sendo incluído 

no escore total da escala.  Os demais itens analisam dois 

aspectos da qualidade do artigo: a validação interna (itens 2 

a 9) e se o artigo contém informações estatísticas suficien-

tes para que os resultados possam ser interpretados (itens 

10 e 11). Esses itens são qualificados em “aplicável” (1,0 pon-

to) ou “não aplicável” (zero), gerando um escore total que 

varia entre zero e 10 pontos. Os critérios avaliados foram: 

a) elegibilidade e origem dos participantes do estudo; b) 

distribuição aleatória dos participantes do estudo; c) alo-

cação secreta; d) similaridade ao ponto de partida do estu-

do; e) cegamento de sujeitos; f) cegamento de terapeutas; 

g) cegamento dos avaliadores; h) análise por intenção de 

tratamento; i) análise estatística intergrupos e j) medidas 

de precisão e variabilidade.(17)

Os artigos selecionados foram analisados e classifica-

dos como de “boa qualidade” quando alcançaram escore ≥ 

5 pontos, ou como de “baixa qualidade” quando obtiveram 

escore < 5 pontos. Vale ressaltar que a pontuação da escala 

PEDro foi utilizada como um indicador de evidência cien-

tífica, além de ser utilizada como critério de inclusão dos 

artigos, valor de corte de ≥ 5 pontos.(17)

Os dados foram descritos de forma quantitativa (média 

e desvio padrão) e qualitativa (frequência absoluta e rela-

tiva) e suas principais informações apresentadas em for-

ma de tabelas. O tratamento estatístico foi realizado por 

meio do Software Statistics for Windows (versão 8.0, 2007; 

Statsoft, Inc.; Estados Unidos).

RESULTADOS 
A busca nas bases de dados resultou na identificação de 

3.858 títulos/resumos, dos quais 3.854 foram excluídos: 

3.851 por não atenderam aos critérios metodológicos es-

tipulados por esta revisão, dois por apresentarem duplici-

dade em bases de dados, um por não estar disponível na 

íntegra (Figura 1).

No quadro 1 encontram-se as informações referentes aos 

escores obtidos pelos cinco artigos selecionados, de acordo 

com a Escala PEDro. Pode-se observar que 80% destes (n=04) 

apresentam pontuação igual a 5, enquanto que 20% (n=01) 

apresentaram pontuação ≤ 4 pontos, sendo este excluído.

Enferm Foco. 2022;13:e-202234ESP1 3



EQUAçõES DE FORçA MUSCULAR RESPIRATóRIA DE CRIANçAS E ADOLESCENTES

Silva AR, Conceição AM, Silva AC, Bernardes N, Marquezi ML, Aparecido JM

Figura 1. Fluxograma de seleção de artigos
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Nº de artigos identificados através de 
busca nas bibliotecas e bases de dados

Pubmed/Medline = 185
BVS/Lilacs = 1.579
Cochrane = 858

Scielo = 43
Google acadêmico = 8

Pedro = 1.182
n = 3.855

Nº de artigos adicionais,
identificados através 

de busca externa:
n = 3

Nº de artigos removidos por duplicação:
n = 2

Nº de artigos triados:
n = 3.856

Nº de artigos excluídos a partir
do título/resumo conforme

critérios:
n = 3.851

Nº de artigos com texto 
integral e elegíveis:

n = 5

Nº de estudos incluídos na
síntese quantitativa:

n = 4

Nº de artigos excluídos com
texto integral:

n = 1

Quadro 1. Escores obtidos pela seleção dos estudos

Escala PEDro
Estudos

Freitas 
et al.(13)

Barreto 
et al.(18)

Lanza 
et al.(19)

Schivinski 
et al.(20)

Verma 
et al.(21)

1. Critério de 
elegibilidade - - - - -

2. Distribuição 
aleatória 0 0 0 0 0

3. Alocação secreta 
dos sujeitos 0 0 0 0 0

4. Semelhança inicial 
entre os grupos 1 1 1 1 1

5. “Cegamento” 
dos sujeitos 0 0 0 0 0

6. “Cegamento” 
dos terapeutas 0 0 0 1 0

7. Cegamento” 
dos avaliadores 0 0 0 1 0

8. Acompanhamento 
adequado 1 1 1 1 1

9. Análise da 
intenção de 
tratamento

1 1 1 0 1

10. Comparações 
intergrupos 1 1 1 0 1

11. Medidas 
de precisão e 
variabilidade

1 1 1 0 1

Escore Total 5/10 5/10 5/10 4/10 5/10

1: para itens contemplados e 0 para itens não contemplados.

No tocante à área de conhecimento, verificou-se que 

50% (n=02) dos estudos foram desenvolvidos pelo depar-

tamento de medicina, e os outros 50% (n=02) são da área 

da fisioterapia. Não foram observados estudos de predição 

de equações para FMR na área de enfermagem. 

No quadro 2, observa-se que dos quatro artigos incluí-

dos, 100% (n=04) abordaram a avaliação da FMR de crian-

ças e adolescentes, sua comparação entre os sexos, corre-

lação com variáveis independentes e equações preditivas 

para FMR. O tamanho amostral variou entre 90 a 3.509 

sujeitos, de ambos os sexos e nacionalidades, sendo que 

no total foram avaliados 5.512 indivíduos, com idade entre 

4 e 18 anos. As variáveis de desfecho analisadas em 100% 

(n=04) dos artigos foram massa corporal, estatura, índice 

de massa corporal (IMC), capacidade vital forçada (CVF), 

volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1), 

razão VEF1/CVF, PImáx e PEmáx avaliados pela espirome-

tria e manovacuometria, respectivamente. Além desses, 

os estudos incluídos analisaram outras variáveis como 

técnica, equipamento e posicionamento para avaliação da 

manovacuometria.

Observa-se também, que os valores médios para CVF, 

VEF1 e VEF1/CVF, foram de 2,16±0,38 L/min; 1,96±0,33 L/

min; e 30,93±52,01; respectivamente. Enquanto para as 

pressões respiratórias máximas, nota-se para os meninos, 

valores médios de PImax de -92,35±9,78 cmH20 e PEmáx 

de 104,98±21,49 cmH20 e para meninas de -81,42±4,79 

cmH20 e 88,85±14,13 cmH20, PImáx e PEmáx, respectiva-

mente e, em 75% dos casos os valores para FMR em meni-

nos foram significativamente maiores quando comparados 

as meninas.

Nos quadros 3 e 4 observa-se que em 100% (n=04) dos 

estudos há a descrição de equações para predição da FMR 

em ambos os sexos. Entretanto, apenas 50% (n=02) indica-

ram a utilização das equações já propostas por Wilson et 

al.(22) e Domènech-Clar et al.,(23) sendo que em 25% (n=01) 

dos artigos acrescenta a indicação da equação de Schmidt 

et al.(24) Enquanto os outros 50% (n=02), propuseram no-

vas equações, uma para população brasileira e outra in-

ternacional. Três 75% dos artigos (n=03) observaram que 

o tipo de equipamento, técnica empregada, cooperação do 

paciente e variáveis como idade e etnia possuem relação 

inversa com os valores de FMR em crianças e adolescentes.

Foi observado ainda, que em 100% dos estudos, a idade 

e o sexo foram as variáveis com o maior poder preditivo 

para FMR, seguidas por peso com 75% (n=03), estatura com 

50% (n=02) e índice de massa corporal com 25% (n=01); em 

50% (n=02) dos estudos nota-se que a PEmáx foi maior que 

a PImáx, independente do sexo e idade; e que embora, 50% 

(n=02) dos estudos destaquem a etnia como uma variável 

importante para predição da FMR, nenhum destes conside-

rou-a para elaboração das novas equações. 

Nota-se também que 50% (n=02) dos estudos sele-

cionados, realizaram a manobra na posição sentada, 25% 

(n=01) em pé e 25% (n=01) em ambas as posições. Em rela-

ção à utilização de equipamentos, 50% (n=02) optaram por 

modelos analógicos, 25% (n=02) digitais e 25% (n=01) não 

declaram. Quanto as características da manobra nota-se 

Enferm Foco. 2022;13:e-202234ESP14
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Quadro 2. Características antropométricas, composição corporal, variáveis respiratórias e desfechos primários dos estudos revisados

Autor/ Ano Amostra Antropometria e 
Composição Corporal

Volumes e Capacidades 
Respiratórias

PImáx e Pemáx
(cmH2O) Desfechos

Freitas et al.
(2011)(13)

n= 1463
(706 ♂ e 757 ♀)

Brasil

7-18 anos

Etnia: n/a

n/a

♂
CVF: n/a
VEF1: n/a

VEF1/CVF: n/a
PFE: n/a

♀
CVF: n/a
VEF1: n/a

VEF1/CVF: n/a
PFE: n/a

♂
PImáx: -104±19,37

PEmáx: 128,86±33,78

♀
PImáx: -87,6±18,46

PEmáx: 105,66±26,92

Interferências: técnica, tipo de 
aparelho e cooperação do sujeito

PEmáx>PImáx

Idade: variável que mais se 
correlaciona com a PRM;

↑ idade =  ↑PRM 

Barreto et al.
(2013)(18)

n= 90
(46 ♂ e 44♀)

Brasil

6-12 anos

Etnia: n/a

♂
Peso: 30,53±7,54

Estatura: 134,00±9,35
IMC: 16,99±2,33
PC: 12,74±4,16
CiB: 19,70±2,99

♀
Peso: 31,50±10,60

Estatura: 135,70±9,35
IMC: 16,85±2,27
PC: 13,07±4,53
CiB: 19,89±2,78

♂
CVF: 1,94±0,40
VEF1: 1,80±0,65

VEF1/CVF: 0,94±0,33
PFE: n/a

♀
CVF:1,95±0,61
VEF1:1,75±0,62

VEF1/CVF: 0,89±0,04
PFE: n/a

♂
PImáx: 80,65±26,78
PEmáx: 84,35±23,16

♀
PImáx: 76,14±26,08
PEmáx: 74,55±20,05

Interferência: etnia

↑FMR entre meninos

↑ idade =  ↑PRM 

Lanza et al.
(2015)(19)

n=450
(212 ♂ e 238 ♀)

Brasil

6–18 anos

Etnia: n/a

♂
Peso: 38,4 [36,3–40,3]

Estatura: 1,41 [1,39–1,44]
IMC: 18,3 [17,8–18,8]

PC: n/a
CiB: n/a

♀
Peso: 40,1 [38,2–42,0]

Estatura: 1,42 [1,41–1,44] 
IMC: 19,0 [18,5–19,6]

PC: n/a
CiB: n/a

♂
CVF: 2,7 [2,5-2,8]
VEF1; 2,4 [2,2-2,5]

VEF1/CVF: 90,7 [89,4-92,0]
PFE: n/a

♀
CVF: 2,5 [2,4–2,6]
VEF1: 2,3 [2,2–2,3]

VEF1/CVF: 91,3 [90,4-92,1]
PFE: n/a

♂
PImáx: 89,7 [86,8–92,8]
PEmáx: 89,5 [86,4–91,9]

♀
PImáx: 82,1 [79,2–84,5]
PEmáx: 80,2 [77,7–82,5]

↑FMR entre meninos

↑FMR 12-18 anos

Equação preditiva

Verma et al.
(2019)(21)

n= 3.509
(1741 ♂ e 1768 ♀)

Canadá

4-18 anos

Etnia: Múltiplas

♂
Peso: 40,80±18,44

Estatura: 143,26±19,01
IMC: 18,21±3,08

PC: n/a
CB: n/a

♀
Peso: 37,15±14,21

Estatura: 141,87±15,83
IMC: 18,12±3,11

PC: n/a
CB: n/a

♂
CVF: 1,94±0,40
VEF1:1,80±0,65

VEF1/CVF: 0,94±0,33
PFE: n/a

♀
CVF: 1,95±0,61
VEF1:1,75±0,62

VEF1/CVF: 0,89±0,04
PFE: n/a

♂
PImáx: 95,06±23,70
PEmáx: 117,24±37,10

♀
PImáx: 79,84±19,78

PEmáx: 95,00±27,60

Interferências: aparelho, 
posicionamento, hormônios e etnia.

↑FMR entre meninos

PEmáx>PImáx

Equação preditiva

♂: Sexo Masculino; ♀: Sexo Feminino n/a: não se aplica; IMC: Índice de Massa Corporal; PC: Prega Cutânea; CB: Circunferência de Braço; CVF: Capacidade Vital Forçada; VEF1: Volume Expiratório Forçado no Primeiro 
Segundo; VEF1/CVF: Relação entre Volume Expiratório Forçado no Primeiro Segundo e Capacidade Vital Forçada; PFE: Pico de Fluxo Expiratório; PImáx: Pressão Inspiratória Máxima; PEmáx: Pressão Expiratória Máxima; 
PRM: Pressão Respiratória Máxima; ↑:aumento; FMR: Força Muscular Respiratória

Quadro 3. Equações indicadas pelos autores para determinação da pressão inspiratória máxima em crianças e adolescentes

Autores Feminino Masculino

Freitas et al.
(2011)(13)

40+ (0,57 x peso)#

-33,854 – (1,814 x idade) -  (0,004 x estatura x peso)&
44,5 + (0,75 x peso)#

-27,020 – (4,132 x idade) – (0,003 x estatura x peso)&

Barreto et al.
(2013)(18)

40+ (0,57 x peso)#

-33,854 – (1,814 x idade) – (0,004 x estatura x peso)&

12,989 + 1,059 x idade + 0,35 x estatura ¥

44,5 + (0,75 x peso) #

-27,020 – (4,132 x idade) – (0,003 x estatura x peso)&

-324,296 + -21,833 x idade + 4,368 x estatura ¥

Lanza et al.
(2015)(19)

37,458 - 0,559 + (idade x 3,253) + (IMC x 0,843) + (idade x 0 x 0,985) *
92,472 + (0 x 9,894) + 7,103 **

37,458 - 0,559 + (idade x 3,253) + (IMC x 0,843) + (idade x 1 x 0,985)*
92,472 + (1 x 9,894) + 7,103 **

Verma et al.
(2019)(21) 3,167 + (0,119 x idade) – (0,004 x idade²) + (0,006 x peso) 3,801 + (0,038 x idade) + (0,003 x peso)

#Indica equação de Wilson et al.;(22) &Indica equação de Domènech-Clar et al.;(23)¥Indica equação de Schmidt et al.;(24) *Indica idade de 6-11 anos; **Indica idade de 12-18 anos

Quadro 4. Equações indicadas pelos autores para determinação da pressão expiratória máxima em crianças e adolescentes

Autores Feminino Masculino

Freitas et al.
(2011)(13)

24 + (4,8 x idade)#

17,066 + (7,22 x idade)&
35 + (5,5 x idade)#

7,619 + (7,806 x idade) + (0,004 x estatura x peso)&

Barreto et al.
(2013)(18)

24 + (4,8 x idade)#

17,066 + (7,22 x idade)&

53,732 + (3,702 x idade) + ( -0,122 x estatura)¥

35 + (5,5 x idade)#

7,619 + (7,806 x idade) + (0,004 x estatura x peso)&

-1,261 + ( -9,698 x idade) + (2,579 x estatura)¥

Lanza et al.
(2015)(19)

38,556 + 15,892 + (idade x 3,023) + (IMC x 0,579) + (idade x 0 x 0,881)*
68,113 + (0 x 17,022) + 6,46 + (IMC x 0,927)**

38,556 + 15,892 + (idade x 3,023) + (IMC x 0,579) + (idade x 1 x 0,881)*
68,113 + 1 x 17,022) + 6,46 + (IMC x 0,927)**

Verma et al.
(2019)(21) 3,488 + (0,095 x idade) - (0,003 x idade²) +(0,004 x peso) 4,471 – (0,035 x idade) – (0,003 x estatura) +(0,0005 x idade x estatura)

#Indica equação de Wilson et al.;(22) &Indica equação de Domènech-Clar et al.;(23) ¥Indica equação de Schmidt et al.;(24) *Indica idade de 6-11 anos; **Indica idade de 12-18 anos
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em 100% dos estudos que a avaliação da PImáx foi verifica-

da a partir do volume residual até a capacidade inspiratória 

máxima e a PEmáx da capacidade pulmonar total até a ca-

pacidade expiratória máxima; em 100% (n=04) dos estudos, 

não foram observadas padronizações quanto ao modelo de 

bucal ou compressão da musculatura das bochechas du-

rante a avaliação da FMR, número de manobras, tempo de 

sustentação ou intervalo entre as coletas, mas em 100% 

(n=04) dos estudos observa-se a utilização do clipe nasal 

durante a realização das manobras.

DISCUSSÃO
Para Santos et al.(25) os critérios para se dizer que um estudo 

é de boa qualidade vão desde a validade interna à itens de 

validade externa e tratamento estatístico, categorias essas 

contempladas pela escala PEDro e avaliadas na presente 

revisão. Entretanto, nota-se que, embora 80% dos estudos 

selecionados foram classificados com moderada qualidade 

metodológica (≥5 pontos), todos eles foram despontuados 

nos itens “distribuição aleatória”, “alocação secreta dos su-

jeitos” e “cegamentos” seja dos sujeitos, terapeutas ou ava-

liadores, o que de acordo com Santos et al.(25) compromete 

a validade interna desses estudos. Algo preocupante, pois 

o contínuo aperfeiçoamento nos cuidados da saúde depen-

de de trabalhos científicos de boa qualidade.(25)

Silva et al.(26) completam que o crescente número de 

problemas respiratórios na infância, reforça a importân-

cia do desenvolvimento de novos estudo sobre a temática 

da presente revisão, para contribuir com o planejamento 

de medidas e reduzir a prevalência de morbidades e mor-

talidade dos casos já existentes e novos. Neste cenário a 

atuação de uma equipe multidisciplinar é muito valiosa e 

possibilita a troca de experiências, colabora para a melho-

ra da qualidade de vida e da assistência de crianças e jo-

vens com doenças respiratórias.(26) Liz et al.(27) e Moll et al.(28) 

acrescentam que a atuação do profissional de enfermagem 

na avaliação primária de doenças respiratórias, embora 

na presente revisão não fora identificado nenhum estudo 

nesta área, é capaz de promover o autocuidado e ajudar 

as famílias em relação a conscientização dessas doenças 

e seus cuidados, o que colaboraria com a autonomia e o 

bem-estar dos pacientes.

No tocante a diferença de FMR entre os sexos, obser-

vada na presente revisão, Mendes et al.(29) descrevem que 

estas podem estar relacionadas às alterações na compo-

sição corporal, próprias das fases de maturação sexual. 

Durante o processo de maturação (puberdade) a atuação 

dos hormônios femininos, tais como estrogênio e pro-

gesterona, além de colaborarem para determinação das 

características sexuais femininas (alargamento da pelve, 

desenvolvimento das mamas), contribuem para as alte-

rações metabólicas e, consequente, aumento da massa 

gorda, que por sua vez, contribui para menor porcentagem 

relativa de massa magra e diminuição da força muscular, 

incluído os músculos respiratórios.(30) Entanto, nos meni-

nos a testosterona, hormônio relacionado à massa magra, 

contribui para maior força muscular, como observado nos 

estudos selecionados por esta revisão. Uma limitação ob-

servada nos estudos selecionados foi que nenhum deles 

descreve a utilização de algum método de avaliação da ma-

turação sexual em suas amostras.(26)

Embora Freitas et al.(13) tenham sugerido que as equa-

ções propostas por Wilson et al.(22) e Domènech-Clar et 

al.(23) pudessem ser utilizadas como ferramenta para ava-

liação de crianças e adolescentes, Barreto et al.(18) em um 

estudo posterior com crianças e adolescentes brasileiros 

de 7 à 18 anos, utilizando as equações propostas por Wilson 

et al.,(22) Domènech-Clar et al.(23) e Schmidt et al.(24), para 

comparação com seus resultados, verificou que indepen-

dente da região essas equações não prediziam os valores 

de normalidade para crianças e adolescentes brasileiros 

de forma fidedigna, o que provavelmente, tenha motivados 

outros pesquisadores na realização de novos estudos para 

determinação de equações de predição de FMR em crian-

ças e adolescentes brasileiros.(20)

Lanza et al.,(19) por exemplo, ao compararem os valores 

de FMR de crianças e jovens de diferentes regiões do Brasil, 

em um estudo multicêntrico, observaram que os valores 

preditos indicados a partir das equações sugeridas por 

Mendes et al.(29) e Heinzmann-Filho et al.(31) foram menores. 

Diferenças estas que podem ser atribuídas, segundos os 

autores as diferentes padronizações adotadas para coleta 

dos dados, como: o aparelho para avaliação (analógico ou 

digital), posição do paciente (em pé ou sentado), tamanho 

das amostras, e tipo de estudo. Resultados estes que cor-

roboram com os observados na presente revisão.(19,29,31)

Lanza et al.(19) reforçam que variáveis como volumes e 

capacidade pulmonares e a própria composição corporal, 

devem ser consideradas para predição dos valores de FMR, 

embora em seu estudo, a falta de equipamentos adequados 

para avaliação da função pulmonar e da composição cor-

poral nos centros participantes do estudo, fora destacada 

como uma de suas limitações. O aumento da massa gorda 

pode contribuir para uma perda do percentual de massa 

muscular e da capacidade funcional, além de determinar 

alterações na força e resistência dos músculos estriados 

esqueléticos, tais como os respiratórios.(32) Quanto maior a 

massa corporal do indivíduo avaliado, maior é a carga sobre 
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o músculo diafragma, resultado do aumento da resistência 

elástica dos pulmões na inspiração.(10)

Barreto et al.(18) acrescentam que a circunferência de 

braço e a prega cutânea triciptal são métodos baratos, 

simples e práticos para a avaliação da composição cor-

poral, além de importantes indicadores das reservas caló-

rica e protéica.(19,33) Entretanto, foi observado que apenas 

25% dos artigos desta revisão as consideram para análise 

da composição corporal, sendo o IMC, estatura e peso, as 

variáveis antropométricas e/ou composição corporal mais 

observadas nos artigos desta revisão.

Lanza et al.(19) e Verma et al.(21) acrescentam que a et-

nia também é um fator a ser considerado na avaliação das 

pressões respiratórias, entretanto foi observado nesta re-

visão que nenhum dos artigos selecionados considerou a 

variável etnia na elaboração das equações propostas. As 

diferentes etnias podem alterar a capacidade pulmonar 

por diferença na força muscular respiratória, complacên-

cia pulmonar e dimensões da parede torácica.(34)

Para Freitas et al.(13) outros fatores de interferência estão 

relacionados aos procedimentos adotados ou não para a ava-

liação da FMR. Verma et al.(21) complementam que os métodos 

são relevantes para a avaliação da FMR na população infantil 

e, conforme as diretrizes nacionais e internacionais já propos-

tas, essas características permitem que os resultados sejam 

cada vez mais representativos. Barreto et al.(18) mencionam 

ainda, que a padronização da técnica e seleção da população 

adequada também devem ser considerados.

Segundo as diretrizes internacionais para avaliação 

respiratória, American Thoracic Society e a European 

Respiratory Society, a dificuldade em avaliar-se os parâme-

tros respiratórios em crianças e adolescentes são direta-

mente dependentes da compreensão e colaboração destes 

durantes as manobras e podem resultar na baixa reproduti-

bilidade dos testes neste público.(21,35) Embora em faixas etá-

rias menores (4 a 6 anos de idade, por exemplo) a realização 

dos testes respiratórios se faz importante, tanto por razões 

clínicas, como para o acompanhamento das fases de cres-

cimento e o desenvolvimento do sistema respiratório, que 

nesse período ocorrem em velocidade acelerada.(13)

Assim, novas pesquisas em diferentes grupos étnicos 

e considerando os aspectos maturacionais das diferentes 

faixas etárias, bem como a padronização dos procedimen-

tos de coletas, de acordo com as diretrizes nacionais e 

internacionais já estabelecidas, são de suma importância 

para a proposição de valores normativos de referência e 

equações da FMR em crianças e adolescentes.(36)

Uma limitação importante que pode ser considerada é a 

baixa prevalência de estudos de predição de equações para 

FMR correlacionados à saúde primária e ao departamento 

de enfermagem.

Acredita-se que esta pesquisa possa trazer subsídios 

para que profissionais de enfermagem colaborem com a 

melhoria da qualidade de vida e da assistência de crianças 

e jovens com doenças respiratórias, uma vez que se atenta 

para necessidade de ações multiprofissionais na atenção 

primária, assim como treinamentos e atualizações educa-

tivas em serviço. 

CONCLUSÃO
As equações estabelecidas por Lanza et al.(19) e Verma et 

al.(21) são possíveis alternativas para a determinação da 

FMR em crianças e jovens, brasileiros e demais naciona-

lidades, respectivamente. Entretanto é importante res-

saltar que novos estudos, com amostras maiores e con-

tendo indivíduos de diferentes regiões e etnias, ainda são 

necessários para que se possa checar a confiabilidade das 

equações sugeridas e formular tabelas de valores nor-

mativos ou novas equações para a determinação da FMR 

nesta população.
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