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RESUMO 

 

 

A Pletismografia Optoeletrônica (POE) é um sistema capaz de medir as variações de 

volume da parede torácica e de seus compartimentos. Este instrumento vem sendo 

amplamente utilizado para avaliar populações em diferentes protocolos 

experimentais. No entanto, estudos que avaliaram suas propriedades psicométricas, 

principalmente no que diz respeito à confiabilidade, são escassos. Os instrumentos 

de medida são essenciais na pesquisa e na avaliação clínica. É importante que as 

suas propriedades sejam apresentadas, permitindo que se avalie a qualidade dos 

resultados obtidos. Nesse sentido, o objetivo do presente estudo foi avaliar a 

confiabilidade intraexaminador (Estudo 1), a confiabilidade interexaminadores  e a 

validade concorrente (Estudo 2) da POE em indivíduos saudáveis no repouso e 

durante exercício com carga constante em cicloergômetro. Foram avaliados 

indivíduos de ambos os sexos, que atenderam os critérios de inclusão e exclusão 

comuns aos dois estudos, sendo 20 indivíduos no Estudo 1 e 12 no  Estudo 2. O 

registro pela POE foi realizado em dois dias diferentes e em duas diferentes 

condições: sete minutos de respiração tranquila em ambos os estudos, sete minutos 

de exercício em cicloergômetro para o Estudo 1 e 12 minutos para o Estudo 2. No 

Estudo 2, os indivíduos também foram orientados a realizar manobras de 

capacidade inspiratória (CI) no repouso e durante o exercício. Essas manobras 

foram registradas simultaneamente na POE (BTS Bioengineering, Milão, Itália) e em 

um sistema metabólico de análise de gases (Medical Graphics®, CPX Ultima, Miami 

FL, EUA) e foram utilizadas para avaliar a validade concorrente.  As variáveis 

utilizadas para avaliação da confiabilidade da POE foram: volume corrente; 

porcentagem de contribuição da caixa torácica pulmonar; porcentagem de 

contribuição da caixa torácica abdominal; porcentagem de contribuição da caixa 

torácica; porcentagem de contribuição do abdômen; volume expiratório final da 

parede torácica; volume inspiratório final da parede torácica; relação entre o tempo 

inspiratório e o tempo total do ciclo respiratório; frequência respiratória; e fluxo 

inspiratório médio. O Coeficiente de Correlação Intraclasse (ICC) e o coeficiente de 

variação do método erro (CVME) foram utilizados para avaliação da confiabilidade 

intraexaminador e interexaminadores. Para análise da validade concorrente, foram 

utilizados análise de regressão linear, porcentagem de discrepância entre as 



medidas e método de Bland-Altman. No que diz respeito à confiabilidade 

intraexaminador e interexaminadores, foram encontrados valores de ICC superiores 

a 0,75 e valores de CVME inferiores a 10%, para a maioria das variáveis estudadas 

no repouso e durante o exercício. Em relação à validade, foi observada uma forte 

associação entre as medidas de CI obtidas pela POE e aquelas obtidas com o 

sistema de análise de gases, com coeficiente de determinação superior ou igual a 

0,90. Os valores de discrepância entre os métodos foram, em média, inferiores a 

10% e a análise de Bland-Altman não demonstrou superestimação ou subestimação 

sistemática da CI por nenhum dos métodos utilizados. Em conclusão, os resultados 

do presente estudo demonstram que a POE é um sistema de avaliação confiável e 

válido de variáveis do padrão respiratório no repouso e durante o exercício em 

indivíduos saudáveis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The Optoelectronic Plethysmography (OEP) is a system capable of measuring 

changes in the volume of the chest wall and its compartments. This instrument has 

been widely used to assess populations in different experimental protocols. However, 

there have been few studies evaluating the psychometric characteristics of this 

system, especially its reliability. Measurement instruments are essential in research 

and in clinical evaluation. It is important to present measurements characteristics in 

order to evaluate the quality of their results. Therefore, the aim of this study was to 

evaluate the intrarater reliability (Study 1) and interater reliability and concurrent 

validity (Study 2) of the OEP system in healthy subjects at rest and during exercise 

performed on a cycle ergometer at a constant workload. Healthy subjects of both 

sexes who fulfilled the inclusion and exclusion criteria were evaluated, 20 subjects in 

Study 1 and 12 in Study 2. Chest wall volumes were assessed by OEP on two 

different days and conditions: seven minutes of quite breathing in both studies, seven 

minutes of exercise on a cycle ergometer in Study 1 and 12 minutes in Study 2. 

Subjects in Study 2 were also instructed to perform inspiratory capacity (IC) 

maneuvers at rest and during exercise. These maneuvers were registered by OEP 

(BTS Bioengineering, Milan, Italy) and by a gas analyzer system (Medical Graphics®, 

CPX Ultima, Miami FL, EUA) and were used to evaluate concurrent validity. The 

following variables were included in the reliability analysis: tidal volume; contribution 

of the pulmonary rib cage, in percentage; contribution of abdominal rib cage, in 

percentage; contribution of rib cage, in percentage; contribution of abdomen, in 

percentage; end-expiratory volume of chest wall; end-inspiratory volume of the chest 

wall; ratio between inspiratory time and total time of respiratory cycle; respiratory 

rate; and mean inspiratory flow. Intraclass correlation coefficient (ICC) and coefficient 

variation of method error (CVME) were used to assess intrarater and interater 

reliability. Linear regression analysis, percentage of discrepancy between 

measurements and Bland-Altman analysis were used to assess concurrent validity.  

Regarding intrarater and interater reliability, the values of ICC were higher than 0.75 

and the values of CVME were less than 10% for most variables at rest and during 

exercise. Concerning concurrent validity, the results showed strong association 

between the measurements assessed by OEP with those obtained by the gas 



analyzer system. Determination coefficients were higher or equal to 0.90 and the 

mean discrepancy values between the two methods were less than 10%. Bland-

Altman analysis has not showed systematic overestimation or underestimation of the 

IC maneuvers obtained by either methods. In conclusion, the results of this study 

show that the OEP system is a reliable and valid instrument to assess respiratory 

variables at rest and during exercise in healthy subjects. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 A medição é um processo que permite a comparação quantitativa de resultados e 

sua qualidade é usualmente julgada por critérios como confiabilidade, validade e 

responsividade. As medidas são essenciais tanto na pesquisa como na avaliação 

clínica e suas propriedades devem ser apresentadas, permitindo que se avalie a 

qualidade dos resultados obtidos. Idealmente, qualquer medida deve ser confiável, 

válida, prática e fácil de se obter, de forma que uma medição considerada padrão 

ouro deve preencher vários requisitos a fim de ser justificável e clinicamente útil. 

Reportar as características da medida pode melhorar a qualidade da pesquisa em 

reabilitação e os processos de avaliação clínica, que são essenciais para a prática 

baseada em evidências1. 

 

 

A confiabilidade se refere à extensão a qual o instrumento produz a mesma medida 

em usos repetidos, seja pelo mesmo examinador, como também por diferentes 

examinadores2, possibilitando a obtenção de resultados consistentes e livres de 

erros3.  Pode ainda ser conceituada como reprodutibilidade ou precisão. Se a 

confiabilidade das medidas não é relatada no estudo, a consistência destas pode ser 

questionável e, consequentemente, os resultados do estudo podem também ser 

questionados porque diferenças encontradas podem ter sido causadas por erros 

aleatórios e não por mudanças reais na variável avaliada1.  

 

 

Dentre os tipos de confiabilidade, podemos citar a confiabilidade intraexaminador, 

que se refere à reprodutibilidade das medidas mensuradas pelo mesmo examinador 

em diferentes momentos (estabilidade ao longo do tempo). Ela demonstra a 

consistência do examinador e de sua performance individual em realizar as mesmas 

medidas repetidamente. O sujeito, o nível de performance e o instrumento devem 

permanecer os mesmos4,2. Em muitos estudos, o examinador passa por um período 

de treinamento para a padronização do procedimento. Deve-se considerar a 

possibilidade de viés quando o mesmo examinador faz duas ou mais medidas, com 

intervalos curtos entre elas, já que ele pode ser influenciado pela memória do 
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primeiro escore. O controle mais efetivo, nesse caso, é o cegamento do examinador 

de forma que o primeiro escore mantenha-se desconhecido até o término da outra 

medida6,5,3 

 

 

Pode-se citar ainda a confiabilidade interexaminador, que avalia a reprodutibilidade 

da medida realizada por diferentes examinadores. É usada para detectar se os 

dados obtidos mudam quando diferentes examinadores realizam a mesma 

medida7,3. 

 

 

Entende-se por validade uma qualidade atribuída àquelas medidas que fornecem 

uma representação real do que está sendo mensurado, ou seja, é o grau pelo qual o 

instrumento mede aquilo que pretende medir. A validade de uma medida somente 

tem significado dentro de um contexto específico e não é uma propriedade inerente 

de um instrumento. Ela permite que se confie nos resultados do estudo e nas 

interpretações quando na tomada de decisões clínicas2,7,1.  A validade implica que 

uma medida é relativamente livre de erros. O processo de validação é baseado nos 

tipos de evidência que podem oferecer suporte ao teste de validade8. 

 

 

Existem quatro diferentes tipos de validade. Uma delas é a validade de critério, que 

indica que os resultados obtidos pelo instrumento em análise podem substituir 

aqueles medidos por um instrumento já estabelecido como referência standard, ou 

seja, cujos critérios de medida já foram estabelecidos e validados8. 

 

 

Nesse contexto, a validade de critério pode ser medida por meio da validade 

concorrente, quando duas medidas são obtidas ao mesmo tempo, medindo-se o 

mesmo comportamento. A validade concorrente avalia se medidas obtidas usando 

diferentes instrumentos concordam uma com a outra4. É usada para testar se um 

novo instrumento é intercambiável com um padrão ouro estabelecido ou standard7. 

Esse tipo de validade é utilizado, por exemplo, quando novos equipamentos ainda 

não testados, potencialmente mais eficientes, de manuseio mais fácil, mais práticos 
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ou seguros do que aqueles já estabelecidos, estão sendo propostos como 

alternativa8. 

 

 

As propriedades das medidas podem ser apresentadas e testadas separadamente, 

entretanto, elas são inter-relacionadas e afetam umas às outras1. A confiabilidade é 

um pré-requisito para a validade. Dessa forma, uma medida pode ser confiável, 

porém não válida. Entretanto, uma medida não pode ser válida se não for 

confiável4,2,7. 

 

 

Usualmente, medidas da ventilação pulmonar são realizadas utilizando-se 

espirômetros e/ou pneumotacômetros. No entanto, a mensuração da ventilação 

pulmonar utilizando tais aparelhos possui algumas limitações em sua aplicação. A 

mensuração do volume pode ser influenciada por variações da temperatura, da 

umidade, da pressão barométrica e da viscosidade e da densidade do gás expirado. 

Sua aplicação requer o uso de um bocal, com o nariz ocluído por um clipe nasal, ou 

uso de máscaras faciais, que podem introduzir escape e, portanto, causar perdas. 

Além disso, para sua utilização, esses equipamentos requerem calibração, e 

particularmente em um ambiente clínico, a calibração adequada pode ser de difícil 

obtenção em razão da necessidade da cooperação do sujeito. O uso de um bocal 

pode ser difícil ou impossível em crianças e adultos não cooperativos, não podendo 

ser utilizado em diversas situações, como durante o sono, para analisar a fonação 

ou durante o desmame da ventilação mecânica10,9. 

 

 

O uso de espirômetros ou pneumotacômetros para mensuração da ventilação 

pulmonar é impraticável para medidas prolongadas; limita a mobilidade do sujeito; 

introduz espaço morto adicional e, desse modo, aumenta o volume corrente. Em 

medidas durante o exercício, a integração do fluxo no nível da boca pode sofrer drift, 

(quando o traçado de volume desvia-se da linha de base, como mostra a figura 12). 

impedindo a acurácia da medida dos volumes pulmonares absolutos11,9.  Além disso, 

a acurácia das medidas fornecidas por espirômetros e pneumotacômetros é menor 
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quando comparada àquela fornecida por instrumentos não invasivos, uma vez que a 

presença de bocais interfere no padrão respiratório normal do sujeito12.  

 

Tais limitações envolvidas no uso desses equipamentos levaram os investigadores a 

buscarem alternativas de mensuração indireta da ventilação pulmonar por meio da 

medida do movimento da superfície externa da parede torácica13,15,14. Nesse 

contexto, os magnetômetros e a pletismografia respiratória por indutância foram os 

instrumentos mais extensivamente utilizados no passado para computar, 

respectivamente, as mudanças dinâmicas do diâmetro ânteroposterior ou lateral da 

caixa torácica (CT) e do abdome (AB) e da área de secção transversa 

desses11,9,16,17. Entretanto, no caso desses dispositivos, a conversão de uma ou 

mais dimensões da parede torácica em volume requer coeficientes de calibração, 

obtidos experimentalmente por meio de manobras especiais em cada sujeito sob 

análise, combinadas com medidas espirométricas. A validade desses coeficientes 

mostra-se limitada à posição corporal em que a calibração é realizada18,9. 

Adicionalmente, o funcionamento desses instrumentos é baseado no modelo de dois 

graus de liberdade da parede torácica13. Seus limites são frequentemente excedidos 

em situações além do repouso16, tendo em vista que as forças que agem sobre a 

parte superior da CT (adjacente aos pulmões) são bem diferentes daquelas que 

atuam sobre a sua parte inferior (adjacente ao diafragma) e que o abdômen possui 

pelo menos duas regiões, uma imediatamente inferior e com relações mecânicas 

com a CT e outra sem interações com a CT19. Consequentemente, a mensuração da 

mudança de volume a partir dos diâmetros ânteroposterior e lateral da CT e do AB 

ou da área de secção transversa destes compartimentos mostra-se limitada e sujeita 

a erros11,16 em muitas condições clínicas e situações de pesquisa. 

 

 

Nos últimos 15 anos, desenvolveu-se e aprimorou-se um sistema de medida 

denominado Pletismografia Optoeletrônica (POE). Ele permite analisar o movimento 

da parede torácica inferindo-se sobre seu volume total e dos seus diferentes 

compartimentos (caixa torácica pulmonar, caixa torácica abdominal e abdome)9,20,16 

por meio de múltiplos marcadores posicionados na superfície corporal10. Esses 

pontos foram adaptados para estimar a mudança do volume da parede torácica por 

meio da determinação das coordenadas tridimensionais, inicialmente, de 32 
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marcadores posicionados ao longo da CT e do AB 21. No entanto, foi observada uma 

subestimação importante do volume pulmonar obtido com este sistema optoletrônico 

comparado com o fornecido pela espirometria21, o que levou ao uso de uma 

configuração ampliada, com, inicialmente, 86 marcadores10 e, posteriormente, 8922. 

Isso proporcionou uma melhora da acurácia na mensuração do volume e da 

delimitação anatômica dos compartimentos específicos da parede torácica22. Nesse 

sentido, a POE representa um importante avanço tecnológico que permite definir 

como os volumes da parede torácica mudam durante o exercício, sendo essas 

medidas importantes para a avaliação das diferentes estratégias ventilatórias 

adotadas por pacientes com disfunções cardiorrespiratórias23. 

 

 

Para utilização e manuseio da POE, é necessário preparo técnico substancial. No 

entanto, não requer a calibração com conexão direta ao sujeito em análise ou 

realização de manobras respiratórias prévias, pois fornece mensuração direta dos 

volumes pulmonares em uma estrutura tridimensional de referência. De fato, o 

volume da parede torácica é obtido pela medida geométrica direta da posição dos 

pontos em três dimensões e a exatidão não depende do sujeito ou da presença de 

nenhuma doença9. 

 

 

A POE tem a grande vantagem de medir padrões respiratórios sem assumir 

qualquer pressuposto de graus de liberdade, em qualquer condição, como repouso, 

exercício, fonação e sono.  A parede torácica pode ser visualizada totalmente de 

forma não invasiva, sendo uma técnica segura para o paciente10, além de não 

requerer a utilização de bocal ou clipe nasal ou de qualquer dispositivo acoplado ao 

sujeito sob análise 24,25. 

 

 

A parede torácica é definida pelas estruturas anatômicas envolvendo o pulmão e 

movimentando-se com ele: arcabouço ósseo; músculos respiratórios, dentre eles o 

diafragma; conteúdo abdominal; e parede abdominal. Deslocamentos do pulmão são 

transmitidos para a parede torácica e, vice-versa. Portanto, mensurações do 

movimento toracoabdominal podem ser usadas para estimar as variações de 
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volumes pulmonares9. A POE pode ser utilizada para mensurar a variação do 

volume total da parede torácica, assim como de seus três diferentes 

compartimentos, incluindo suas partes direita e esquerda9,17. 

 

 

A POE possibilita o uso em sujeitos não cooperativos, como durante o sono ou em 

pacientes inconscientes, e sob diferentes condições, como durante o exercício físico 

em cicloergômetro ou esteira10,23. Pode ser usada nas posturas ortostática, sentada, 

supino e prono, sendo as duas últimas tipicamente adotadas nos pacientes críticos. 

Nessas situações, a análise é realizada colocando-se os marcadores somente em 

partes visíveis da superfície do tronco, enquanto a parte inferior supõe-se que seja 

fixada com um suporte (por exemplo, a cama)26,9. 

 

 

Além de fornecer uma medida não invasiva do volume da parede torácica, do 

volume de cada compartimento da parede torácica, das mudanças de volumes ao 

fim da expiração, do fluxo inspiratório e expiratório, da frequência respiratória, do 

tempo inspiratório e expiratório, a POE pode ser combinada com as medidas de 

pressão esofageal e gástrica para fornecer informação da dinâmica respiratória 

muscular e energética durante o exercício9. 

 

 

A validade da POE para mensurar as variações de volume foi avaliada em diferentes 

populações e protocolos experimentais por meio da comparação do volume 

corrente10;24,26,23,20,28,27  e da capacidade inspiratória (CI)20 obtidos por meio deste 

instrumento comparados com os valores medidos por meio de um espirômetro ou 

pneumotacômetro. De forma geral, os estudos demonstraram uma boa relação linear 

entre os dois métodos com valores de r2 superiores a 0.8910;29,24,23,20,27. 

Adicionalmente, a diferença entre os volumes obtidos pelos diferentes métodos foi 

em média inferior a 10%24,26,23,20,28,27 e a análise de Bland-Altman também 

demonstrou boa concordância entre os métodos24,26,27. 
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No estudo de Vogiatziz et al. 20, a validade da POE foi avaliada utilizando-se, dentre 

outras variáveis, a CI obtida pela POE comparada com a CI obtida por meio de um 

pneumotacômetro. Neste estudo, 20 pacientes com DPOC realizaram manobras de 

CI em respiração tranquila e durante exercício em cicloergômetro. A média da 

diferença entre a CI analisada pela POE e a CI analisada pelo pneumotacômetro 

espirometria foi de 3,8(1,8%). A CI recentemente ganhou importância clínica por 

poder sinalizar a ocorrência de hiperinsuflação dinâmica (HD) pulmonar induzida 

pelo exercício em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) por 

meio das mudanças no volume pulmonar expiratório final30. 

 

 

 A confiabilidade da OEP foi avaliada em apenas dois estudos, em um número 

reduzido de indivíduos, com o intuito de assegurar a reprodutibilidade das variáveis 

analisadas. No estudo de Aliverti et al.31, dois examinadores diferentes posicionaram 

os marcadores em apenas três pacientes com DPOC em dias subsequentes. 

Entretanto, os autores não explicitaram o protocolo experimental empregado e a 

análise estatística utilizada para realizar a comparação entre examinadores31.  

 

 

Georgiadou et al.32, avaliaram a reprodutibilidade dos volumes fornecidos pela POE 

por meio da avaliação de quatro indivíduos com DPOC em duas diferentes ocasiões. 

Os autores empregaram apenas análise de regressão linear para análise da 

reprodutibilidade e apenas valores dos coeficientes de correlação foram fornecidos 

para comparação do volume inspiratório final, do volume expiratório final e do 

volume de reserva inspiratória entre as duas ocasiões. Adicionalmente, detalhes 

sobre o protocolo experimental utilizado para avaliação da reprodutibilidade não 

foram fornecidos.   

 

 

Dessa forma, não foram encontrados estudos que avaliaram a confiabilidade 

intraexaminador e interexaminadores da POE por meio de protocolos experimentais 

específicos e que utilizaram uma análise estatística completa recomendada para 

avaliação da reprodutibilidade.  Além disso, a validade concorrente em indivíduos 
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saudáveis pela comparação das capacidades inspiratórias no repouso e durante 

exercício com carga constante não foi avaliada.  

 

 

1.1 Objetivos dos estudos 

 

 

1.1.1 Estudo 1 

 

 

Avaliar a confiabilidade intraexaminador da Pletismografia Optoeletrônica em 

indivíduos saudáveis no repouso e durante exercício com carga constante em 

cicloergômetro. 

 

 

1.1.2 Estudo 2 

 

 

Avaliar a confiabilidade interexaminadores e a validade concorrente da 

Pletismografia Optoeletrônica em indivíduos saudáveis no repouso e durante 

exercício com carga constante em cicloergômetro.  
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2 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

 

2.1 Tipo de estudo 

 

 

Estudo metodológico.  

 

 

2.2 Local de realização  

 

 

O estudo foi realizado no Laboratório de Avaliação e Pesquisa em Desempenho 

Cardiorrespiratório da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional (EEFFTO) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

 

 

2.3 Amostra 

 

 

2.3.1 Participantes 

 

 

Foram avaliados indivíduos hígidos de ambos os sexos que atenderam os critérios 

de inclusão e exclusão especificados abaixo, comuns aos dois estudos. 

 

 

2.3.2 Critérios de inclusão 

 

 

� Ter idade entre 20 e 30 anos; 

� Não apresentar sintomas de gripe nas últimas quatro semanas;  

� Não apresentar alteração da função respiratória evidenciada pela prova de 

função pulmonar;  
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� Apresentar índice de massa corporal (IMC) entre 18,5 e 29,99 Kg/m2;  

� Não relatar história de tabagismo;  

� Não relatar doenças respiratórias ou cardíacas;  

� Não relatar doenças ortopédicas e ou neuromusculares que pudessem 

comprometer a realização do exame físico;  

� Assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

 

2.3.3 Critérios de exclusão  

 

 

Ser incapaz de compreender e/ou realizar algum procedimento. 

 

 

2.4 Aspectos éticos 

 

 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da UFMG (ETIC 0258.0.203.000-10). 

 

 

2.5 Instrumentos de medida principais 

 

 

Os seguintes instrumentos foram utilizados para determinação das variáveis de 

interesse do estudo. 

 

 

2.5.1 Pletismografia optoeletrônica 

 

 

A POE (BTS Bioengineering, Milão, Itália) é um instrumento capaz de medir 

respiração a respiração mudanças do volume total da parede torácica e de seus 

diferentes compartimentos (caixa torácica pulmonar, caixa torácica abdominal e 
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abdome) a partir de medidas ópticas de um número finito de deslocamentos de 

pontos posicionados na superfície externa da parede torácica11,33,16 

 

 

O funcionamento da POE baseia-se em um analisador automático de movimento 

capaz de detectar marcadores passivos compostos por esferas ou hemiesferas 

plásticas de 6 a 10 milímetros de diâmetro revestidos por papel reflexivo11,23,27. Na 

configuração utilizada para aquisição nas posições ortostática e sentada, 89 

marcadores são fixados à parede torácica por meio de fita adesiva dupla face 

hipoalergênica e dispostos circunferencialmente em sete linhas horizontais entre as 

clavículas e a espinha ilíaca ânterosuperior, anteriormente, e linhas posteriores 

equivalentes. Ao longo das linhas horizontais, os marcadores são arranjados 

anteriormente e posteriormente em cinco linhas verticais, com duas linhas bilaterais 

adicionais nas regiões médioaxilares. Os limites anatômicos para as linhas 

horizontais são: a) a linha clavicular; b) a articulação manúbrioesternal; c) os 

mamilos; d) o processo xifoide; e) a margem costal inferior; f) o umbigo; e g) a 

espinha ilíaca ântero-superior. Os limites para as linhas verticais são: a) as linhas 

médias (anteriormente, ao longo do esterno, xifoide e umbigo e, posteriormente, ao 

longo dos processos espinhosos da coluna vertebral); b) ambas as linhas axilares 

anteriores e posteriores; c) o ponto médio entre a linha média e as linhas axilares 

anteriores e o ponto médio entre a linha média e as linhas axilares posteriores; e d) 

as linhas médioaxilares. Um marcador extra é adicionado bilateralmente no ponto 

médio entre o xifoide e a porção mais lateral da décima costela para fornecer melhor 

detalhe da margem costal e dois marcadores são adicionados na região da CT 

superposta aos pulmões e na posição posterior correspondente para aumentar a 

densidade nas regiões onde os marcadores são mais separados17.  A disposição 

dos 89 marcadores pode ser visualizada na FIG. 1.  
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FIGURA 1 – Disposição dos 89 marcadores na configuração utilizada nas posições ortostática e 
sentada.  
Nota: 42 marcadores são posicionados anteriormente (A), 10 lateralmente, destacados em vermelho 
(B) e 37 posteriormente (C).  
Fonte: Optoelectronic Plethysmography Compendium Marker setup: A handbook about marker 
positioning on subjects in standing and supine positions. BTS S.p.a. Rev. 4.0. p. 1 - 35. 
  
 

As coordenadas tridimensionais de cada um dos marcadores são determinadas 

utilizando-se no mínimo quatro câmeras especiais do tipo CCD (charge-coupled 

device) (FIG. 2A), que permitem a visualização em tempo real das cenas a serem 

analisadas34, operam em até 60 Hz, e são sincronizadas com diodos axiais que 

emitem luz infravermelha16. Na configuração utilizada no presente estudo, foram 

utilizadas seis câmeras para coleta dos dados, três posicionadas na frente e três 

posicionados atrás do indivíduo (FIG. 2B). O feixe de luz infravermelha emitido pelos 

flashes das câmeras é refletido por cada marcador17 e captado pelas câmeras.  O 

sinal é levado a um processador paralelo dedicado que executa em tempo real 

algoritmos de reconhecimento de padrão para identificar a posição bidimensional (X 

e Y) de cada marcador em cada câmera. Após ter computado e classificado as 

coordenadas bidimensionais, X e Y, de todos os marcadores fornecidas por pelo 

menos duas câmeras, o sistema computa as coordenadas tridimensionais dos 

diferentes marcadores por estereofotogrametria35,11,16, processo em que a 

informação geométrica tridimensional (3D) é extraída a partir da combinação de pelo 

menos duas imagens bidimensionais obtidas por duas câmeras em um mesmo 

instante do tempo e em posições diferentes34. 
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A B

 
FIGURA 2A – Exemplar de uma câmera do sistema de pletismografia optoeletrônica. 2B – Disposição 
das câmeras durante procedimento de coleta de dados na posição sentada em cicloergômetro. 
 

 

A acurácia obtida na reconstrução 3D é muito importante uma vez que influencia o 

processamento subsequente dos dados coletados e parâmetros de calibração são 

necessários nesse processo21. Nesse contexto, dois procedimentos de calibração 

são utilizados na determinação das coordenadas tridimensionais. O primeiro, 

importante para correção de distorções ópticas21, consiste na aquisição de um 

conjunto de marcadores dispostos em uma peça metálica em três diferentes eixos 

(X, Y e Z) (FIG. 3A) durante aproximadamente cinco segundos21. A ferramenta de 

calibração é posicionada na área de coleta, em uma superfície plana, e com o eixo 

Y, que contém três marcadores, posicionado para cima, de forma que os nove 

marcadores sejam visualizados claramente, sem sobreposição, em pelo menos três 

câmeras. O segundo procedimento, necessário para determinação de parâmetros 

geométricos das equações de colinearidade utilizadas na computação das 

coordenadas 3D, são estimados a partir das coordenadas reais de um conjunto de 

pontos de controle de localização conhecida21. Para isso, o eixo Y da peça metálica, 

que contém três marcadores reflexivos, deve ser movimentado pelo investigador 

“varrendo-se” toda área de coleta em que estará posicionada a parede torácica do 
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sujeito nos planos de movimento frontal, sagital e transversal durante 40, 20 e 20 

segundos, respectivamente (FIG. 3 B, C e D).  

 

 
FIGURA 3A – Ferramenta utilizada para o primeiro procedimento de calibração do sistema de 
pletismografia optoeletrônica com identificação dos seus diferentes eixos (X, Y e Z). 3B, 3C e 3D –
Alguns dos movimentos realizados durante o segundo procedimento de calibração do sistema 
utilizando-se o eixo Y da ferramenta de calibração, destacado em vermelho, nos planos de 
movimento frontal, sagital e transversal, respectivamente.   
 

 

Após obtenção das coordenadas tridimensionais de cada marcador, o volume da 

superfície fechada da parede torácica é computado por meio da conexão dos pontos 

para formar uma rede de triângulos tetraedros11,9. Nesta fase, pontos virtuais 

adicionais são automaticamente construídos para facilitar a triangulação em regiões 

onde não podem ser colocados marcadores como, por exemplo, para construir o 

limite inferior da parede torácica que pode ser visualizado na FIG. 410.  
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FIGURA 4 – Triangulação da superfície da parede torácica para cálculo do volume.  
Nota: A seta indica um dos pontos virtuais construídos automaticamente para determinar os limites da 
mesma.  
Fonte: Modificado de Cala et. al.

10, 1996, p. 2683. 
 

 

Para cada triângulo, a área e a direção do vetor normal são determinadas e, 

subsequentemente, o volume interno de cada forma é computado utilizando-se o 

Teorema de Gauss, por meio do qual a integral da superfície é convertida na integral 

do volume. O volume total da parede torácica é então definido pela soma do volume 

dos triângulos tetraedros. Uma descrição detalhada da aplicação do teorema de 

Gauss para determinação do volume pulmonar pelo sistema de pletismografia 

optoeletrônica foi fornecida por Cala et al.10 e Aliverti e Pedotti11. 

 

 

Considerando-se o modelo geométrico da parede torácica como um todo, é possível 

obter as variações de volume da parede torácica e, adicionalmente, as contribuições 

de seus diferentes compartimentos para o volume pulmonar total9, como pode ser 

visualizado na FIG. 5. Para isso, são adotados limites anatômicos entre os diferentes 

compartimentos: o limite entre a CT pulmonar e a CT abdominal é assumido como 

sendo uma secção transversa no nível do processo xifóide ao passo que o limite 
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entre a CT abdominal e o abdome localiza-se ao longo da margem costal 

anteriormente e no nível do ponto mais baixo da margem costal inferior 

posteriormente19. 

 

 
FIGURA 5 – Representação dos três compartimentos da parede torácica. 5A – Delimitação dos três 
compartimentos da parede torácica na vista anterior. 5B – Modelos geométricos e respectivos 
traçados relativos ao volume gerado em cada um dos três compartimentos.   
Nota: CT refere-se à caixa torácica. 
Fonte: Optoelectronic Plethysmography Compendium Marker setup: A handbook about marker 
positioning on subjects in standing and supine positions. BTS S.p.a. Rev. 4.0. p. 1 - 35. 
 

 

2.5.2 Sistema metabólico de análise de gases  

 

 

Neste estudo, foi utilizado um sistema metabólico automático de análise de gases 

respiração a respiração da Medical Graphics® (CPX Ultima, Miami FL, EUA), 

apresentado na FIG. 6. 
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FIGURA 6 – Sistema metabólico da Medical Graphics® (CPX Ultima, Miami FL, USA).  
 

 

Um dos principais componentes de um sistema metabólico consiste nos transdutores 

de fluxo ou pneumotacômetros. Os transdutores de fluxo geram um sinal que é 

proporcional ao fluxo de gás, o qual é integrado ao longo do tempo para produzir um 

volume de gás36. No sistema, utiliza-se um pneumotacômetro do tipo tubo de Pitot, o 

qual mede, próximo à boca, um gradiente de pressão que é induzido por um fluxo 

aéreo turbulento gerado por orifícios posicionados tanto frontal quanto 

perpendicularmente à corrente de ar principal. Pelo princípio de Bernoulli, a 

diferença de pressão gerada é proporcional ao quadrado da taxa de fluxo37,38. Na 

FIG.7, é mostrado o modelo de pneumotacômetro do tipo tubo de Pitot do sistema 

metabólico utilizado neste estudo. Valores acurados para os parâmetros ventilatórios 

e metabólicos dependem fundamentalmente da acurácia do transdutor de fluxo. Por 

esta razão, a calibração deste dispositivo é essencial37. Neste estudo, a calibração 

do pneumotacômetro foi realizada por meio de uma seringa três litros (Hans 

Rudolph, St. Paul, MN, USA), com ajuste dos dados de temperatura, umidade e 

pressão barométrica.  O procedimento é  considerado bem sucedido se a 

porcentagem de erro for inferior a 3% ou 50 mL.  
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FIGURA 7 - Pneumotacômetro do tipo tubo de Pitot da Medical Graphics®. 
 

 

O sistema metabólico foi utilizado neste estudo para determinação da CI no repouso 

e durante os testes de exercício. Estes testes foram realizados de acordo com 

premissas básicas, como ambiente adequado, equipamento básico, pessoal treinado 

e preparo e orientação do indivíduo39,37,40. O laboratório deve ser bem iluminado, 

limpo e com controle da temperatura ambiente (22 ± 2 ºC) e umidade relativa do ar 

(entre 50% e 70%)41,40 e a pressão barométrica deve ser registrada40. 

 

 

2.5.3 Cicloergômetro de frenagem eletromagnética 

 

 

Um cicloergômetro de frenagem eletromagnética (Lode Corival, Groningen, 

Netherland) foi utilizado no estudo para a realização dos testes de exercício. O 

cicloergômetro, que pode ser visualizado na FIG. 8, é composto por um sistema de 

frenagem eletromagnética, no qual um campo magnético, controlado a distância por 

um computador, varia a resistência da roda livre de acordo com a velocidade de 

ciclagem, ou seja, a resistência é elevada quando a frequência de pedalagem 

diminui e, vice-versa, permitindo que a potência aplicada seja grandemente 

independente da frequência de pedalagem. A capacidade reguladora intrínseca 

desse tipo de dispositivo permite uma acurácia elevada em termos de watts 

produzidos, o que torna o cicloergômetro bastante confiável para a realização de 

diferentes protocolos, mesmo que o indivíduo sob análise pedale erraticamente42. No 

entanto, uma velocidade de ciclagem razoavelmente constante é desejável, tendo 
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em vista, por exemplo, que altas frequências de pedalagem podem elevar o 

componente acelerativo das partes moles, aumentando o trabalho gerado, o 

consumo de O2 e a ventilação 43. Dessa forma, recomenda-se que a frequência de 

pedalagem seja mantida acima de 40 rotações por minuto (rpm) e idealmente entre 

50 e 60 rpm42. 

 

 

Adicionalmente, a capacidade de graus de potência do ergômetro varia entre sete e 

750 watts com faixa de rotação entre 30 e 150 rpm. O cicloergômetro permite a 

obtenção da carga zero real, ou seja, uma carga efetivamente nula a zero watt, a 

qual ocorre por meio do acionamento de um sistema rotor da roda livre que 

movimenta os pedais do cicloergômetro sem qualquer esforço do examinado42, 

quando a velocidade de ciclagem é mantida entre 30 e 80 rpm. Tal mecanismo 

possibilita a eliminação do trabalho inercial e da movimentação dos pedais e das 

pernas no início do exercício42.   

 

 

 
FIGURA 8 – Cicloergômetro de frenagem eletromagnética (Lode Corival, Groningen, Netherland). 
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2.6 Instrumentos de medida complementares 

 

 

Esses instrumentos foram utilizados para caracterização da amostra no início do 

estudo ou para monitorização dos indivíduos durante os testes. 

 

 

2.6.1 Espirometria 

 

 

A espirometria permite medir o volume de ar inspirado e expirado e os fluxos 

respiratórios, sendo especialmente útil a análise dos dados provenientes da 

manobra expiratória forçada. É um teste que auxilia na prevenção e permite o 

diagnóstico e a quantificação dos distúrbios ventilatórios restritivos, obstrutivos ou 

mistos, devendo ser parte integrante da avaliação de pacientes com sintomas 

respiratórios ou com doenças respiratórias conhecidas44. 

 

 

O espirômetro Vitalograph 2120 (Buckinghan, England), mostrado na FIG. 9, foi 

utilizado no estudo para realização da prova de função pulmonar. O espirômetro foi 

calibrado previamente ao teste, conforme as condições de temperatura ambiente, 

utilizando-se uma seringa graduada de um litro (Vitalograph, Buckinghan, England). 

Foram adotados os critérios de aceitação e reprodutibilidade, assim como a 

gradação de qualidade, da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia44. Os 

resultados encontrados para as variáveis capacidade vital forçada (CVF), volume 

expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1), razão VEF1/CVF, pico de fluxo 

expiratório e fluxo expiratório forcado 25-75% foram confrontados com os valores 

previstos para a população brasileira45. 
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FIGURA 9 - Espirômetro (Vitalograph 2120, Buckinghan, England) e seringa (Vitalograph, 
Buckinghan, England) utilizada para calibração. 
 

 

2.6.2 Esfigmomanômetro e estetoscópio 

 

 

Um esfigmomanômetro e um estetoscópio (FIG. 10) foram utilizados para aferição 

da pressão arterial (PA) no estudo. 

 

 
FIGURA 10 – Esfigmomanômetro (BD, New Jersey, USA) e estetoscópio (Littmann Classic 2, 
Minnesota, USA). 
 

 

 2.6.3 Oximetria de pulso 

 

 

Um oxímetro de pulso (FIG. 11) foi utilizado no estudo para medida contínua e não 

invasiva da saturação periférica da hemoglobina em oxigênio (SpO2). Em relação à 

acurácia da medida, existe uma variação em torno de 3% em indivíduos saudáveis 

com saturação da hemoglobina em oxigênio no sangue arterial (SaO2) acima de 



 

 

35

90%46. Uma correlação de alta magnitude (r=0,98, p<0,0001) foi demonstrada entre 

a saturação de oxigênio da hemoglobina medida por meio da gasometria e da 

oximetria de pulso em indivíduos saudáveis apresentando SaO2 entre 70 e 100%47. 

 

 

 
FIGURA 11 – Oxímetro de pulso (Ohmeda TuffSat, GE Healthcare, Finland). 
 

 

2.7 Variáveis analisadas 

 

 

Para avaliar a confiabilidade intraexaminador e interexaminadores da POE, as 

variáveis foram analisadas: 

 

� Volume corrente (L) – VCpt 

� Porcentagem de contribuição da caixa torácica pulmonar - Vctp (%) 

� Porcentagem de contribuição da caixa torácica abdominal - Vcta (%) 

� Porcentagem de contribuição da caixa torácica - Vct (%) 

� Porcentagem de contribuição do abdome - Vab (%) 

� Volume expiratório final da parede torácica - Vefpt (L)  

� Volume inspiratório final da parede torácica - Vifpt (L)  

� Razão entre o tempo inspiratório e o tempo total do ciclo respiratório -Ti/Ttot 

� Frequência respiratória - f (irpm) 

� Fluxo inspiratório médio - VCpt/Ti (L/s) 
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Para análise da validade concorrente da POE, os valores de CI medidos por este 

instrumento (CI,POE) foram comparados com aqueles medidos pelo sistema de 

análise de gases: (CI,ESPIROMETRIA).  

 

 

2.8 Procedimentos 

 

 

Em cada um dos estudos, a coleta de dados foi realizada em dois dias diferentes, 

com um intervalo de no mínimo dois dias e no máximo 15 dias entres as coletas, nas 

quais foram estabelecidas condições semelhantes de temperatura, respeitando-se 

as recomendações da American Thoracic Society (ATS) para testes de exercício 

utilizando sistemas metabólicos de análises de gases37. Os sujeitos foram orientados 

a não realizar atividade física 12 horas antes dos testes48.  

 

 

2.8.1 Avaliação inicial 

 

 

Em ambos os estudos, os procedimentos adotados foram: primeiramente os 

participantes receberam esclarecimentos em relação ao projeto de pesquisa e 

preencheram a ficha de identificação. Os indivíduos foram questionados sobre seu 

estado de saúde geral bem como sobre medicações em uso. A altura e o peso 

corporal foram então aferidos em uma balança calibrada (Filizola ind. Ltda, São 

Paulo, SP, Brasil) para determinação do IMC. Se o IMC se apresentasse dentro dos 

valores adequados para inclusão no estudo e os demais critérios de inclusão fossem 

preenchidos, o indivíduo era solicitado a ler e assinar o TCLE. 

 

 

Após aferição dos dados vitais (PA, frequência cardíaca - FC e SpO2), a prova de 

função pulmonar foi realizada para analisar fluxos aéreos, volumes e capacidades 

pulmonares. Antes de cada exame, o aparelho foi calibrado utilizando-se uma 

seringa graduada de um litro (Vitalograph, Buckinghan, England).  
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2.8.2 Protocolo experimental do estudo 1 

 

 

No estudo de confiabilidade intraexaminador, o registro pela POE foi realizado em 

duas diferentes condições: respiração tranquila com os participantes assentados 

sobre o banco do cicloergômetro e sete minutos de exercício em cicloergômetro, 

cuja intensidade foi de 50% da carga de trabalho pico prevista para idade, calculada 

de acordo com as seguintes fórmulas48:  

 

� Homens: (idade*- 1,78) + (peso em Kg* 0,65) + (altura em cm* 1,36) + (-45,4)  

� Mulheres: (idade*-1,19) + (altura*0,96) + (28,1)  

 

 

Durante o exercício, os participantes eram solicitados a manter uma frequência de 

pedalagem de 60 ± 5 rpm e, após dois minutos de pedalagem a 0 watt, a carga do 

cicloergômetro era automaticamente elevada para a carga prevista. A FC e SpO2 

foram continuamente monitoradas durante o exercício.  A PA foi mensurada no início 

do exercício, após três minutos de pedalagem na carga alvo e ao final do exercício. 

 

 

No segundo dia, no mesmo período do dia em que se realizou a primeira avaliação, 

o registro pela POE foi realizado em condições semelhantes de temperatura e o 

indivíduo foi analisado nas mesmas condições do primeiro dia. Um examinador 

treinado e experiente foi responsável pela colocação dos marcadores nos dois dias 

de coleta. Adicionalmente, para visualização dos marcadores laterais, os indivíduos 

seguraram em uma estrutura metálica, tanto no repouso como durante o exercício, 

de forma que os braços eram mantidos em leve abdução e rotação externa de 

ombros, como pode ser visualizado na FIG. 2B, que se encontra na página 26. A 

altura dos braços bem como a altura do banco do cicloergômetro foram mantidas 

constantes nos dois dias de avaliação.   
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2.8.3 Protocolo experimental estudo 2 

 

 

No estudo de confiabilidade interexaminadores, o registro pela POE foi realizado em 

duas diferentes condições: sete minutos de respiração tranquila e doze minutos de 

exercício em cicloergômetro, cuja intensidade era 50% da carga de trabalho pico 

prevista para a idade48, utilizando-se as fórmulas apresentadas no item 2.8.2. Os 

indivíduos foram avaliados em dois dias, respeitando-se os mesmos procedimentos 

relatados no item 2.8.2. No entanto, neste caso, dois examinadores diferentes 

posicionaram os marcadores da POE, sendo a ordem aleatorizada entre os dias de 

coleta. Um examinador (Examinador 1) foi aquele responsável pela colocação dos 

marcadores no Estudo 1 e um segundo examinador treinado (Examinador 2) 

posicionou os marcadores no outro dia de coleta.  

 

 

Para determinação dos coeficientes de confiabilidade intraexaminador do 

Examinador 2, 5 indivíduos da amostra foram avaliados por ele em dois dias 

diferentes durante 7 minutos de respiração tranquila registrada pela POE.  Foram 

feitas duas avaliações com intervalo mínimo de 48 horas e máximo de quinze dias 

entre elas. As duas avaliações foram feitas sob condições semelhantes de 

temperatura.  

 

 

Para determinação da validade concorrente, os indivíduos foram solicitados a 

realizar 4 a 5 manobras de CI após o registro de 7 minutos de respiração tranquila. 

As manobras foram registradas simultaneamente na POE e no sistema de análise de 

gases. Para análise da CI por este sistema, os indivíduos utilizaram uma máscara 

facial na qual o pneumotacômetro foi fixado. A máscara foi posicionada por dois 

avaliadores até que o indivíduo avaliado não relatasse ocorrência de vazamento 

durante a realização de uma expiração forçada. A mesma manobra de CI foi 

requerida durante o exercício após 2 minutos de estabilização na carga alvo, 

buscando-se a realização de até 10 manobras por indivíduo.  
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Antes da colocação dos marcadores da POE, as manobras de CI foram explicadas 

aos participantes e foram praticadas até que esforços reprodutíveis fossem obtidos49 

(<10% em relação ao maior valor aceitável)50. Durante a realização das manobras 

de CI, após 4-6 ciclos respiratórios estáveis visualizados no sistema de análise de 

gases, os indivíduos foram instruídos a realizar uma inspiração profunda49,51 (“Enche 

o peito todo de ar”) e encorajamento verbal era fornecido em seguida para 

realização de um esforço máximo49,51 (“Enche tudo”). A manobra era finalizada com 

uma expiração normal, não forçada51.  As manobras de CI não foram consideradas 

aceitáveis em caso de ocorrência de drift, quando mudanças no padrão respiratório 

ocorriam imediatamente antes da manobra, quando os ciclos respiratórios 

precedentes anteriores à manobra não se mostravam adequadamente estáveis e 

quando existiam irregularidades na curva da CI. Adicionalmente, foram consideradas 

para análise, tanto no repouso como durante o exercício, apenas as manobras de CI 

que apresentavam diferença inferior a 10% em relação ao maior valor obtido.  

 

 

2.9 Redução dos dados 

 

 

Para determinação da confiabilidade intraexaminador, foram utilizados os ciclos 

respiratórios obtidos durante os três minutos intermediários do repouso e do 

exercício, descartando-se, dessa forma, os dois minutos iniciais e finais da coleta de 

dados. Procedimento similar foi utilizado para determinação da confiabilidade 

interexaminadores durante respiração tranquila no repouso. No caso do exercício, 

foram utilizados quatro minutos intermediários, sendo descartados os quatro minutos 

iniciais e finais da coleta. Adicionalmente, a manobra de CI e os quatro ciclos 

respiratórios posteriores a ela foram excluídos da análise.  
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2.10 Análise Estatística 

 

 

Neste estudo, o Coeficiente de Correlação Intraclasse (ICC do inglês Intraclass 

Correlation Coeficient) e o coeficiente de variação do método erro foram utilizados 

para avaliação da confiabilidade intra e interexaminadores.  

 

 

O ICC indica o grau de correspondência ou discordância entre dois dados ou duas 

situações e é calculado utilizando-se estimativas de variância obtidas por meio de 

uma análise de variância. No cálculo do ICC, são consideradas diferentes fontes de 

variância: a variância entre os sujeitos, a variância do erro e a variância entre 

ocasiões ou examinadores52. Os valores de ICC variam entre 0 e 1, sendo que 

Portney e Watkins52 sugerem que valores de coeficientes menores que 0,50 

representam pobre confiabilidade, coeficientes entre 0,50 e 0,75 sugerem 

confiabilidade moderada, enquanto aqueles acima de 0,75 indicam boa 

confiabilidade. Seguindo-se as recomendações de Portney e Watkins52, para o 

cálculo do ICC no caso da confiabilidade intraexaminador utilizou-se o modelo 3 

(two-way mixed model / consistency) enquanto o modelo 2 (two-way random effect / 

absolute agreement) foi utilizado no caso da confiabilidade interexaminadores. 

 

 

Adicionalmente, por meio da tabela ANOVA fornecida durante o cálculo do ICC, é 

possível avaliar dois aspectos importantes. O primeiro refere-se à obtenção do valor 

F e do valor p associado que demonstram se existe ou não diferença 

estatisticamente significativa entre ocasiões, no caso da confiabilidade 

intraexaminador, ou entre examinadores, no caso da confiabilidade 

interexaminadores. Neste caso, a ausência de diferença significativa é desejável. O 

segundo aspecto diz respeito à obtenção do valor F e valor p associado que 

demonstram se existe uma diferença estatisticamente significativa entre os 

indivíduos avaliados. Uma condição necessária para o cálculo do ICC é que a 

variabilidade entre sujeitos deve ser suficientemente grande para demonstrar 

confiabilidade. Dessa forma, é necessário que os valores F e p demonstrem uma 
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diferença estatisticamente significativa entre sujeitos e a validade do ICC é 

comprometida nos casos em que o teste F não é significativo52. 

 

 

O coeficiente de variação do método erro (CVME) indica, em porcentagem, a variação 

entre diferentes ocasiões de medida. É uma medida da discrepância entre dois 

conjuntos de escores repetidos ou das diferenças entre os escores. Dessa forma, 

maiores diferenças entre os escores refletem maior erro de medida. Uma vantagem 

deste método em relação ao ICC é que ele não sofre influência de uma pobre 

variação entre os itens ou sujeitos avaliados, uma vez que considera apenas as 

diferenças entre os escores. Dessa forma, o CVME fornece uma alternativa útil nas 

situações em que baixos valores de ICC são obtidos em decorrência da baixa 

variabilidade dos escores entre os sujeitos.  Para o cálculo do CVME a seguinte 

fórmula é utilizada52: 

 

 

Onde, ME consiste na divisão do desvio padrão da diferença entre os escores pela 

raiz quadrada de 2. X1 refere-se à média dos escores obtidos na ocasião 1 e X2 à 

média dos escores obtidos na ocasião 2.  

 

 

Para comparação dos valores de CI obtidos por meio da POE e por meio do sistema 

de análise de gases, foram utilizados a porcentagem de discrepância entre as 

medidas, a análise de regressão linear e o método de Bland-Altman.  

 

 

A porcentagem de discrepância entre as medidas é frequentemente utilizada nos 

estudos que comparam os volumes obtidos pela POE com aqueles obtidos por meio 

de espirômetros ou pneumotacômetros24,26,23,20,28,27. No presente estudo, foi 

calculada para cada manobra de CI, utilizando-se a seguinte fórmula:  
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Onde, CIESPIROMETRIA refere-se à CI obtida por meio do sistema de análise de gases 

E CIPOE à CI obtida por meio da POE. A média e o desvio-padrão da porcentagem 

de concordância foram calculados separadamente para as CI obtidas em repouso e 

para as CI obtidas durante o exercício.   

 

A análise de regressão linear foi utilizada para avaliar o grau de relação entre os 

valores da CI avaliados pela POE e os valores avaliados pelo sistema metabólico de 

análise de gases. Uma equação linear de regressão foi determinada considerando-

se a CI da POE como variável dependente (Y) e a CI do sistema de análise de gases 

como variável independente (X). O coeficiente de determinação (r2) referente à 

equação também foi calculado. Este coeficiente é um indicativo da porcentagem da 

variância total nos escores Y que pode ser explicada pelos escores X. Os valores de 

r2 variam de 0 a 152. 

 

 

O método de Bland-Altman avalia a concordância entre métodos a partir de uma 

visualização gráfica da dispersão entre a diferença e a média das variáveis. No eixo 

X, são plotadas as médias dos dois métodos avaliados, enquanto no eixo y tem-se a 

diferença absoluta entre os métodos. Por meio da análise de Bland-Altman, os 

seguintes parâmetros podem ser obtidos e visualizados no gráfico X-Y: o viés, que 

indica o quanto as diferenças entre os métodos avaliados se afastam do valor zero; 

o erro (ou limites de concordância), que consiste na dispersão dos pontos das 

diferenças ao redor da média; além de outliers e tendências. Nesta análise, quanto 

mais próximo de zero for o viés, maior é concordância entre as variáveis analisadas 

por instrumentos diferentes53.  
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Para utilização da análise de Bland-Altman, é preciso um tamanho de amostra 

calculado considerando a precisão do viés e dos limites de concordância, pois, como 

a decisão clínica deve ser baseada nos limites de concordância, é importante que os 

mesmos sejam precisos. Com uma amostra de 100 é possível estimar os valores 

(viés e limites) com um intervalo de confiança de 95% aproximado de ± 0,34 de 

desvio padrão53.  

 

 

O pacote estatístico SPSS versão 13.0 foi utilizado para cálculo do ICC e para 

análise de regressão linear. O CVME e a porcentagem de discrepância foram 

calculados por meio do Microsoft Office Excel.  O método de Bland-Altman foi 

realizado por meio do pacote estatístico GraphPad Prism 5.   
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3 RESULTADOS 
 

 

3.1 Estudo 1 – Confiabilidade intraexaminador 

 

 

3.1.1 Caracterização da amostra 

 

 

Para este estudo foram recrutados 30 indivíduos, dos quais 10 foram excluídos, 

cinco por apresentarem alterações na prova de função pulmonar, quatro por 

participarem apenas do primeiro dia do estudo e um pela impossibilidade de 

reconstrução do modelo de 89 marcadores formado na POE. Portanto, participaram 

do estudo 20 indivíduos que foram avaliados pela POE para análise da variação de 

volume da parede torácica em repouso e durante o exercício em cicloergômetro em 

dois dias diferentes, pelo mesmo examinador. A TAB. 1 apresenta os dados 

demográficos, antropométricos e espirométricos dos 20 indivíduos avaliados. 

 

 

Tabela 1 – Dados demográficos, antropométricos e espirométricos dos 20 
indivíduos avaliados 

Dados apresentados como média (X ) e desvio-padrão, entre parênteses. CVF: capacidade vital 
forçada; IMC: índice da massa corporal; H: homens; M: mulheres; VEF1: volume expiratório forçado 
no primeiro segundo; VEF1/CVF: razão entre volume expiratório forçado no primeiro segundo e 
capacidade vital forçada ou índice de Tiffeneau. 

 

VARIÁVEIS 

 

X (DP) 

Sexo                     10H/10M 

Idade (anos) 23,8 (2,09) 

IMC (Kg/m2) 23,2 (2,82) 

VEF1 (L) 4,0 (0,84) 

VEF1 (% previsto) 99,2 (7,39) 

CVF (% previsto) 96,6 (8,11) 

VEF1/CVF 0,86 (0,05) 
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3.1.2 Comportamento das variáveis analisadas 
 

 

No repouso, foram avaliados 1570 ciclos respiratórios, com uma média de 38 (8) 

ciclos respiratórios no primeiro dia, e uma média de 40 (9) ciclos respiratórios no 

segundo dia por indivíduo avaliado. Durante o exercício, foram avaliados 2249 ciclos 

respiratórios, com uma média por indivíduo de 55 (19) ciclos respiratórios no 

primeiro dia e 57 (19) ciclos no segundo dia. Durante a realização do exercício, a 

SpO2 e a PA permaneceram dentro dos valores de normalidade nos dois dias do 

estudo. No primeiro dia, a frequência cardíaca (FC) durante o exercício foi de 70 

(8%) da frequência cardíaca máxima calculada para cada indivíduo de acordo com a 

fórmula 220 – idade37. No segundo dia a FC apresentada durante o exercício foi de 

69 (9%) 

 

 

A TAB. 2 mostra os resultados relativos ä confiabilidade intraexaminador das 

variáveis obtidas no repouso. Nas duas primeiras colunas, encontram-se os valores 

de média e desvio-padrão de todas as varáveis analisadas no primeiro e no segundo 

dias de teste. Na terceira e na quarta coluna, são apresentadas, respectivamente, a 

média das diferenças e o desvio-padrão da diferença dos valores obtidos nos dois 

dias de teste e os intervalos de confiança (IC) 95% correspondentes. Os valores de 

ICC e CVME são apresentados nas duas últimas colunas. Não foram observadas 

diferenças estatisticamente significativas entre o primeiro e o segundo dia do estudo 

para nenhuma das variáveis, com exceção da variável VCpt/Ti (L/s). Foi observado 

que o ICC foi maior que 0,75 para a maioria das variáveis com exceção de Ti/Tot e 

que o CVME manteve-se igual ou abaixo de 10% para a  maioria das variáveis com 

exceção da variável VCpt (L).  
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Tabela 2 – Dados relativos à confiabilidade intraexaminador no repouso, dos 

20 indivíduos avaliados 

 

Repouso 

Variáveis X  ± (DP) 
Dia 1 

X  ± (DP) 
Dia 2 

X  ± (DP)# 
 

 
IC 95% 

 ICC CVME (%) 
LI LS 

 
 

VCpt (L) 
 

0,64 (0,21) 
 

 
0,66 (0,21) 

 

 
0,02 (0,10) 

 
-0,03 

 
0,06 

 
0,88 

 
11 

Vctp (%) 38,76 (9,37) 
 

38,76 (9,37) 
 

0,90 (4,92) -1,26 3,05 0,86 9 

Vcta (%) 22,23 (5,22) 
 

22,23 (5,22) 
 

0,63 (2,84) -0,61 1,87 0,85 9 

Vct (%) 
 

60,99 (8,73) 
 

60,99 (8,73) 
 

1,53 (5,14) -0,73 3,78 0,82 6 

Vab (%) 39,01 (8,73) 
 

39,01 (8,73) 
 

-1,53 (5,14) -3,78 0,73 0,82 10 

Vefpt (L) 20,85 (6,05) 
 

20,91 (6,01) 
 

0,06 (0,52) -0,16 0,29 1,00 2 

Vifpt (L) 21,49 (6,14) 
 

21,57 (6,13) 
 

0,08 (0,51) -0,14 0,30 1,00 2 

Ti/Ttot  0,41 (0,04) 
 

0,41 (0,04) 
 

-0,04 (3,25) -1,46 1,39 0,70 6 

f (irpm) 14 (4) 
 

15 (3) 
 

0,39 (2,11) -0,53 1,32 0,81 10 

VCpt/Ti (L/s) 0,35 (0,06) 
 

0,38 (0,06) 
 

0,03 (0,04) 
 

0,01 0,04* 
 

0,75 
 

8 
 

Dados apresentados como média (X ) e desvio-padrão, entre parênteses. f: frequência respiratória, 
IC: intervalo de confiança, LI: limite inferior, LS: limite superior, Ti: tempo inspiratório, Ti/Ttot: razão 
entre o tempo inspiratório e o tempo total do ciclo respiratório,Ttot: tempo total do ciclo respiratório, 
Vab(%): porcentagem de contribuição do abdome, VCpt: volume corrente, VCpt/Ti: fluxo inspiratório 
médio, Vct(%): porcentagem de contribuição da caixa torácica, Vcta(%): porcentagem de contribuição 
da caixa torácica abdominal, Vctp(%): porcentagem de contribuição da caixa torácica pulmonar, Vefpt: 
volume expiratório final, Vifpt: volume inspiratório final, # : Média da diferença entre o primeiro dia e o 
segundo dia do estudo.  *: p < 0,05.  
 

 

 

Na TAB. 3, encontram-se os resultados relativos à confiabilidade intraexaminador 

durante o exercício.  Não foram observadas diferenças significativas entre os valores 

do primeiro dia e o segundo dia do estudo. O ICC mostrou-se superior a 0,80 para 

todas as variáveis e o CVME encontrado foi menor que 10% para todas as variáveis 

analisadas. 
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Tabela 3 – Dados relativos à confiabilidade intraexaminador durante o 

exercício, dos 20 indivíduos avaliados 

 
 

Exercício 

Variáveis X  ± (DP) 
Dia 1 

X  ± (DP) 
Dia 2 

X  ± (DP)# 
 

 
IC 95% 

 ICC CVME (%) 
LI LS 

 
 

VCpt (L) 
 

1,85 (0,54) 
 

 
1,82 (0,53) 

 

 
-0,03 (0,11) 

 
-0,08 

 
0,02 

 
0,98 

 
4 

Vctp (%) 37,24 (10,03) 
 

37,12 (8,66) 
 

-0,12 (3,68) -1,73 1,50 0,92 7 

Vcta (%) 22,23 (4,57) 
 

22,47 (4,23) 
 

0,24 (2,62) -0,91 1,39 0,82 8 

Vct (%) 59,47 (10,05) 
 

59,59 (8,95) 
 

0,12 (5,11) -2,12 2,36 0,86 6 

Vab (%) 40,53 (10,05) 
 

40,41 (8,95) 
 

-0,12 (5,11) -2,36 0,37 0,86 9 

Vefpt (L) 20,47 (5,85) 
 

20,63 (5,89) 
 

0,16 (0,46) -0,04 0,37 1,00 2 

Vifpt (L) 22,32 (6,18) 
 

22,45 (6,15) 
 

0,13 (0,50) -0,09 0,35 1,00 2 

Ti/Ttot 0,47 (0,03) 
 

0,47 (0,04) 
 

-0,23 (1,40) -0,84 0,39 0,92 2 

f (irpm) 23 (7) 
 

23 (7) -0,30 (1,75) -1,06 0,47 0,97 5 

VCpt/Ti (L/s) 1,41 (0,27) 
 

1,37 (0,27) 
 

-0,03 (0,09) 
 

-0,07 0,00 0,95 
 

4 

Dados apresentados como média (X ) e desvio-padrão, entre parênteses. f: frequência respiratória, 
IC: intervalo de confiança, LI: limite inferior, LS: limite superior, Ti: tempo inspiratório, Ti/Ttot: razão 
entre o tempo inspiratório e o tempo total do ciclo respiratório,Ttot: tempo total do ciclo respiratório, 
Vab(%): porcentagem de contribuição do abdome, VCpt: volume corrente, VCpt/Ti: fluxo inspiratório 
médio, Vct(%): porcentagem de contribuição da caixa torácica, Vcta(%): porcentagem de contribuição 
da caixa torácica abdominal, Vctp(%): porcentagem de contribuição da caixa torácica pulmonar, Vefpt: 
volume expiratório final, Vifpt: volume inspiratório final, # : Média da diferença entre o primeiro dia e o 
segundo dia do estudo.  * : p < 0,05. 
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3.2 Estudo 2 - Confiabilidade interexaminador 

 

 

3.2.1 Caracterização da amostra 

  

 

Para participar do Estudo 2 foram recrutados 17 indivíduos, dos quais cinco 

apresentaram alterações na prova de função pulmonar e não foram incluídos no 

estudo. Assim, foram estudados 12 indivíduos que tiveram a variação de volume da 

parede torácica avaliada pela POE nas condições de repouso e exercício em 

cicloergômetro em dois dias diferentes, com marcadores colocados em cada dia por 

examinadores diferentes. A TAB. 4 mostra os dados demográficos, antropométricos 

e espirométricos dos 12 indivíduos avaliados. 

 

 

Tabela 4 – Dados demográficos, antropométricos e espirométricos dos 12 

indivíduos avaliados 

 

 

VARIÁVEIS 

 

               Média ± DP 

Sexo                                                                                                                                    6H/6M     

Idade (anos) 23,8 (1,34) 

IMC (Kg/m2) 22,3 (1,82) 

VEF1 (L) 3,7 (0,78) 

VEF1 (% previsto) 93,6 (7,6) 

CVF (% previsto) 91,4 (6,04) 

VEF1/CVF 0,86 (0,06) 

Dados apresentados como média (X ) e desvio-padrão, entre parênteses. CVF: capacidade vital 
forçada; IMC: índice da massa corporal; H: homens; M: mulheres; VEF1: volume expiratório forçado 
no primeiro segundo; VEF1/CVF: razão entre volume expiratório forçado no primeiro segundo e 
capacidade vital forçada ou índice de Tiffeneau 
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3.2.2 Confiabilidade intraexaminador dos examinadores do Estudo 2 

  

 

No Estudo 2, a confiabilidade intraexaminador dos dois examinadores foi testada 

previamente. A confiabilidade do Examinador 1 está apresentada no Estudo 1. A 

confiabilidade do examinador 2 foi testada em uma amostra selecionada dentro da 

amostra do Estudo 2 utilizando cinco indivíduos. Os resultados mostraram que os 

ICC obtidos para Examinador 2 foram iguais ou superiores a 0,80 para todas as 

variáveis analisadas com exceção da f (irpm) que apresentou ICC de 0,34. A tabela 

ANOVA criada para o cálculo do ICC forneceu baixo valor F e valor p associado não 

estatisticamente significativo para diferença entre sujeitos somente para variável f. 

Isso demonstra que a ausência de variabilidade entre os sujeitos pode explicar o 

baixo valor de ICC obtido somente para esta variável.  

 

 

3.2.3 Comportamento das variáveis analisadas 

 
 
 
No repouso, foram analisados 1098 ciclos respiratórios, com uma média por 

indivíduo de 47 (12) ciclos respiratórios no primeiro dia e 45 (10) no segundo dia. 

Durante o exercício, foram avaliados 2211 ciclos respiratórios, com uma média de 91 

(22) ciclos respiratórios no primeiro dia e 93 (22) ciclos respiratórios no segundo dia. 

Durante a realização do exercício, a SpO2 e a PA permaneceram dentro dos valores 

de normalidade, nos dois dias. A FC manteve-se entre 65 (9%) durante o exercício 

quando os indivíduos foram avaliados pelo examinador 1 e em 64 (7%).com o 

examinador 2 . 

 

 

A TAB. 5 mostra os resultados relativos à confiabilidade interexaminador no repouso. 

Foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre Examinador 1 e 

Examinador 2 para as variáveis Vctp (%), Vcta (%), Vefpt (L) e Vifpt (L). Os valores de 

ICC foram superiores a 0.75 para todas as variáveis e o CVME manteve-se igual ou 

abaixo de 10% para todas as variáveis.  
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Tabela 5 – Dados relativos à confiabilidade interexaminador no repouso, dos 

12 indivíduos avaliados 

 

Repouso 

Variáveis X  ± DP 
(Examinador 1) 

X  ± DP 
(Examinador 2) 

X  ± DP# 
 

 
IC 95% 

 ICC CVME (%) 
LI LS 

 
 

VCpt (L) 
 

 
0,64 (0,18) 

 
0,64 (0,19) 

 
0,00 (0,06) 

 
-0,03 

 
0,03 

 
0,96 

 
6 

Vctp (%) 
 

37,25 (9,17) 41,23 (10,41) 3,97 (3,11) 2,22 5,73* 0,88 6 

Vcta (%) 
 

22,77 (5,02) 19,38 (6,45) -3,40 (2,76) -4,96 -1,84* 0,76 9 

Vct (%) 
 

60,03 (8,34) 60,60 (10,06) 0,58 (3,81) -1,58 2,73 0,92 4 

Vab (%) 
 

39,97 (8,34) 39,40 (10,06) -0,58 (3,81) -2,73 1,58 0,92 7 

Vefpt (L) 
 

20,44 (4,65) 20,96 (4,70) 0,52 (0,77) 0,08 0,96* 0,98 3 

Vifpt (L) 
 

21,08 (4,72) 21,60 (4,78) 0,52 (0,80) 0,07 0,97* 0,98 3 

Ti/Ttot  
 

0,41 (0,04) 0,41 (0,03) 0,36 (2,16) -0,87 1,58 0,76 4 

f (irpm) 
 

16 (4) 15 (3) -0,50 (2,15) -1,72 0,71 0,82 10 

VCpt/Ti (L/s) 
 

0,40 (0,09) 0,38 (0,06) -0,02 (0,05) -0,05 0,01 0,79 9 

Dados apresentados como média (X ) e desvio-padrão, entre parênteses. f: frequência respiratória, 
IC: intervalo de confiança, LI: limite inferior, LS: limite superior, Ti: tempo inspiratório, Ti/Ttot: razão 
entre o tempo inspiratório e o tempo total do ciclo respiratório,Ttot: tempo total do ciclo respiratório, 
Vab(%): porcentagem de contribuição do abdome, VCpt: volume corrente, VCpt/Ti: fluxo inspiratório 
médio, Vct(%): porcentagem de contribuição da caixa torácica, Vcta(%): porcentagem de contribuição 
da caixa torácica abdominal, Vctp(%): porcentagem de contribuição da caixa torácica pulmonar, Vefpt: 
volume expiratório final, Vifpt: volume inspiratório final, # : Média da diferença entre o primeiro dia e o 
segundo dia do estudo.  *: p < 0,05.  
 

 

A TAB. 6 mostra os resultados relativos à confiabilidade interexaminador durante o 

exercício. Foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre os 

examinadores para as variáveis: Vcta (%), Vefpt (L) e Vifpt (L). Os valores de ICC 

foram superiores a 0,80 para a maioria das variáveis, com exceção das variáveis Vctp 

(%), Vcta (%), Vct (%) e Vab (%), e o CVME foi menor que 10% para todas as variáveis.   
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Tabela 6 – Dados relativos à confiabilidade interexaminador durante o 

exercício, dos 12 indivíduos avaliados 

 

Exercício 

Variáveis X  ± DP 
(Examinador 1) 

X  ± DP 
(Examinador 2) 

X  ± DP# 
 

 
IC 95% 

 ICC CVME (%) 
LI LS 

 
 

VCpt (L) 
 

 
1,70 (0,55) 

 

 
1,69 (0,53) 

 
-0,01 (0,12) 

 
-0,07 

 
0,06 

 
0,98 

 

 
5 
 

Vctp (%) 
 

37,12 (4,89) 
 

38,94 (6,13) 
 

1,82 (3,89) -0,38 4,02 0,73 7 

Vcta (%) 
 

23,09 (3,23) 
 

19,90 (4,27) 
 

-3,19 (2,78) -4,76 -1,61* 0,55 9 

Vct (%) 
 

60,21 (5,15) 
 

58,85 (7,79) 
 

-1,36 (5,12) -4,26 1,53 0,70 6 

Vab (%) 
 

39,79 (5,15) 
 

41,15 (7,79) 
 

1,36 (5,12) -1,53 4,26 0,70 9 

Vefpt (L) 
 

20,19 (4,60) 
 

20,72 (4,66) 
 

0,54 (0,67) 0,15 0,92* 0,98 2 

Vifpt (L) 
 

21,88 (5,04) 22,41 (5,02) 0,53 (0,67) 0,15 0,91* 0,99 
 

2 
 

Ti/Ttot  
 

0,45 (0,02) 
 

0,46 (0,02) 
 

0,21 (1,21) -0,47 0,90 0,88 2 

f (irpm) 
 

26 (7) 
 

26 (6) 
 

0,16 (2,29) -1,14 1,45 0,94 6 

VCpt/Ti (L/s) 
 

1,48 (0,21) 
 

1,49 (0,25) 
 

0,01 (0,09) -0,04 0,06 0,94 
 

4 
 

Dados apresentados como média (X ) e desvio-padrão, entre parênteses. f: frequência respiratória, 
IC: intervalo de confiança, LI: limite inferior, LS: limite superior, Ti: tempo inspiratório, Ti/Ttot: razão 
entre o tempo inspiratório e o tempo total do ciclo respiratório,Ttot: tempo total do ciclo respiratório, 
Vab(%): porcentagem de contribuição do abdome, VCpt: volume corrente, VCpt/Ti: fluxo inspiratório 
médio, Vct(%): porcentagem de contribuição da caixa torácica, Vcta(%): porcentagem de contribuição 
da caixa torácica abdominal, Vctp(%): porcentagem de contribuição da caixa torácica pulmonar, Vefpt: 
volume expiratório final, Vifpt: volume inspiratório final, # : Média da diferença entre o primeiro dia e o 
segundo dia do estudo.  *: p < 0,05.  
 

 

 

3.2.4 Validade 

 

 

Foram coletadas 99 manobras de CI no repouso, sendo 56% das manobras 

excluídas por apresentarem irregularidades. Portanto, foram incluídas na análise 

estatística 44 manobras de CI realizadas no repouso. 
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A FIG. 12 apresenta algumas das manobras de CI que foram realizadas pelos 

indivíduos, mas que foram excluídas da análise por apresentarem irregularidades. 

 

 

 
Figura 12 – Exemplos das manobras de capacidade inspiratória (CI) excluídas do estudo 

 

 

O GRAF.1 mostra os resultados relativos à análise de regressão dos valores de CI 

obtidos pela POE e pelo sistema metabólico de análise de gases no repouso. Foi 

observado um coeficiente de determinação de 0,90 e a equação de regressão 

referente foi: CIPOE = 1,16 x (CIESPIROMETRIA) - 0,15 (p= 0,0002). A porcentagem de 

discrepância entre as medidas no repouso foi de -9.6(8.6%).  
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GRÁFICO 1 – Regressão linear dos valores de CI obtidos por meio da POE (CI POE) e pelo sistema 
de análise de gases (CI ESPIROMETRIA) no repouso. 
 

 

Durante o exercício, foi coletado um total de 200 manobras de CI. Destas, 47% 

foram excluídas por apresentarem as mesmas irregularidades já explicadas. 

Portanto, foram avaliadas 106 manobras de capacidade inspiratória. 

 

 

O GRAF. 2A apresenta resultados relativos à análise de regressão dos valores de CI 

obtidos pela POE e pelo sistema de análise de gases durante o exercício. Foi 

observado um coeficiente de determinação de 0,96 e a equação de regressão 

referente foi: CIPOE = 1,01 x (CIEspirometria) + 0,10 (p = 0.0008). A porcentagem de 

discrepância entre as medidas  foi de -4.6(5.5%).  

 

 

Os resultados relativos à análise de Bland-Altman dos valores de CI obtidos durante 

o exercício (GRAF. 2B) mostraram viés entre os métodos de 0,13 (L). Os limites de 

concordância apontam que a diferença entre as medidas de CI realizadas pela POE 

e as medidas feitas pelo sistema metabólico de análise de gases, pode variar de -

0,04 (L) a 0,57(L). Adicionalmente os dados se distribuíram de forma homogênea 

entre os limites superior e inferior, demonstrando dessa forma que não houve uma 

superestimação ou subestimação sistemática da CI por nenhum dos métodos de 

avaliação. 
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GRÁFICO 2 A - Regressão linear dos valores da capacidade inspiratória (CI) avaliados pela POE (CI 
POE) e pelo sistema metabólico de análise de Gases (CI ESPIROMETRIA) durante o exerício. 2B -  
Gráfico de Bland-Altman para valores da Capacidade inspiratória avaliados pela POE (CI,POE) e pelo 
sistema metabólico de análise de gases (CI,ESP) durante o exercício.  
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4 DISCUSSÃO 
 

 

Os resultados do presente estudo demonstram, de forma geral, que a POE 

apresenta boa confiabilidade intraexaminador e interexaminadores para avaliação de 

variáveis do padrão respiratório em indivíduos saudáveis no repouso e durante 

exercício em cicloergômetro. Adicionalmente, foi observada uma boa concordância 

entre os valores de capacidade inspiratória obtidos por meio da POE quando 

comparados com os obtidos pelo sistema de análise de gases.  

 

 

No que diz respeito à confiabilidade intraexaminador, foram observados valores de 

ICC superiores a 0,75 no repouso e durante o exercício para a maioria das variáveis. 

Com exceção da variável VCpt, que mostrou CV(ME%) igual a 11%, este coeficiente foi 

inferior a 10% para as demais variáveis analisadas. Deve-se considerar, no entanto, 

que este valor encontra-se dentro de uma faixa aceitável, tendo em vista que a 

maioria das variáveis biológicas apresenta variação superior, entre 20 e 30%54. 

 

 

Apenas a variável VCpt/Ti no repouso apresentou diferença estatisticamente 

significativa entre os dois dias de teste. Entretanto, quando se considera a média da 

diferença entre os dias, obtém-se uma diferença de aproximadamente 8% em 

relação à média, o que pode não representar uma diferença clinicamente relevante. 

Adicionalmente, essa variável apresentou valores de ICC e de CVME que indicam 

boa confiabilidade entre as medidas.  

 

 

A reprodutibilidade das variações de volume da parede torácica mensuradas pela 

POE foi estudada por Georgiadou et al.32, em 4 indivíduos com DPOC, avaliados em 

dois dias diferentes. Neste estudo, os autores utilizaram apenas a análise de 

regressão linear para a análise da confiabilidade e apenas os valores dos 

coeficientes de correlação foram fornecidos para comparação do volume inspiratório 

final, do volume expiratório final e do volume de reserva inspiratória entre as duas 

ocasiões. Correlações de alta magnitude para as mudanças do Vifpt (r=0.97, 
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p<0.001), do Vefpt (r=0.93, p<0.001) e do volume inspiratório de reserva da caixa 

torácica (r=0.92, p<0.001) foram registradas em todas as fases do exercício em 

relação ao repouso. No entanto, detalhes sobre o protocolo experimental utilizado 

para avaliação da reprodutibilidade não foram fornecidos. 

 

 

Apesar de historicamente utilizados como forma de avaliação da confiabilidade, os 

coeficientes de correlação apresentam-se limitados para avaliação desta 

propriedade psicométrica. Os coeficientes de correlação representam uma medida 

de correlação entre duas medidas e não fornecem informações sobre a 

concordância entre elas. Dessa forma, dois escores podem apresentar correlação de 

alta magnitude, no entanto, podem ser estatisticamente diferentes. 

Consequentemente, a utilização do coeficiente de correlação não é um meio eficaz 

para avaliação de todas as facetas da confiabilidade.  O ICC é considerado ideal 

como índice de confiabilidade, uma vez que é calculado por meio de estimativas de 

variância por meio de um analise de variância e reflete, dessa forma, a 

correspondência e a concordância entre duas medidas52. Adicionalmente, o CVME é 

uma medida de avaliação complementar interessante, uma vez que sofre pouca 

influencia da baixa variabilidade entre os sujeitos sob análise 52. 

 

 

A confiabilidade interexaminador assegura que não há diferença significativa nas 

medidas quando realizadas por examinadores diferentes.  No presente estudo, 

foram observados ICC superiores a 0,75 para a maioria das variáveis e CVME% 

inferior ou igual a 10% para todas as variáveis analisadas no repouso e durante o 

exercício.  

 

 

Os valores mais baixos de ICC encontrados para as variáveis Vctp (%), Vcta (%), 

Vct (%) e Vab (%) durante o exercício podem ser explicados pela pequena 

variabilidade entre os indivíduos. Houve uma redução importante da variância 

dessas variáveis entre o repouso e o exercício (dados não apresentados), o que 

pode ter influenciado diretamente os valores de ICC. Essa resposta não foi 

observada no estudo da confiabilidade intraexaminador, provavelmente pelo maior 
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número de sujeitos avaliados. Adicionalmente, o CVME, pouco influenciado pela 

variabilidade entre sujeitos, mostrou-se inferior a 10% para todas essas variáveis.  

 

 

Foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre os examinadores 

para as variáveis Vctp (%) e Vcta (%) no repouso e para a variável Vcta (%) no 

exercício. No entanto, a mesma resposta não foi observada quando se avaliou os 

dois compartimentos da CT (pulmonar e abdominal) conjuntamente. Além disso, 

diferenças significativas também foram observadas para as variáveis Vefpt e Vifpt, 

tanto no repouso como durante o exercício, e essas diferenças foram provenientes 

dos compartimentos pulmonar e abdominal da CT (dados não apresentados). Esses 

resultados parecem indicar uma influência do examinador nas variáveis que refletem 

a resposta individual de cada um dos compartimentos da CT. No entanto, é preciso 

considerar que apesar da diferença estatisticamente significativa, a média das 

diferenças entre os examinadores para essas variáveis parece não representar uma 

diferença clinicamente relevante.  

 

 

No que diz respeito à avaliação da validade concorrente, foi observada uma boa 

concordância entre os valores de CI obtidos por meio da POE e pelo sistema de 

análise de gases. Foram observados coeficientes de determinação de alta 

magnitude (>0.90) e a porcentagem de discrepância entre os métodos foi em média 

inferior a 10%. A análise de Bland-Altman dos valores de CI obtidos durante o 

exercício mostrou um viés entre as medidas de apenas 0,13 litros e nenhum dos 

instrumentos tendeu a superestimar ou subestimar sistematicamente os valores de 

CI.     

 

 

Apenas em um estudo a validade concorrente da POE foi avaliada por meio da 

realização de manobras de CI. Vogiatziz et al.20 compararam as medidas de CI  

mensuradas pela POE com as obtidas por meio de um pneumotacômetro, em 20 

pacientes com DPOC. A análise de regressão foi realizada considerando-se 

conjuntamente as manobras de CI obtidas no repouso, durante exercício incremental 

em cicloergômetro e durante o resfriamento e resultou em uma equação de CIPOE = 
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0.65 (CIPNEUMOTACÓGRAFO) + 0,52, com r2 de 0.89. A porcentagem discrepância entre 

os métodos foi de 3,8 (1,8%).  A comparação dos resultados do presente estudo 

com os encontrados por Vogiatziz et al.20 mostra-se dificultada, tendo em vista que 

foi utilizado um protocolo de exercício diferente e que as manobras de CI foram 

avaliadas conjuntamente. Além disso, os autores não forneceram o número de 

manobras de CI incluídas na análise.  

 

 

No que diz respeito à análise de Bland-Altman, o resultado deste estudo é 

semelhante ao observado por Aliverti et al26. Esses autores demonstraram que a 

mensuração de volumes pulmonares pela POE não introduz erro sistemático aos 

valores aferidos. No entanto, diferentemente do estudo de Aliverti et al26, em que 

essa análise foi realizada para o volume corrente, no presente estudo, ela foi 

calculada considerando-se os valores de capacidade inspiratória. 

 

 

A discrepância entre os valores de CI obtidos pela POE e pelo sistema de análise de 

gases observada no presente estudo pode ter ocorrido devido a diferentes fontes de 

erros em potencial que devem ser consideradas, como variações de umidade, 

pressão e temperatura do gás entre o pulmão e o espirômetro10,26. Além disso, a 

POE mede as alterações na parede torácica, enquanto o sistema metabólico de 

análise de gases mede os gases do pulmão24. Por esse motivo, essas mudanças 

podem não necessariamente serem as mesmas nos dois métodos, pois podem 

ocorrer deslocamentos de sangue do tórax/abdome para a periferia e, vice-versa, os 

quais são mensurados pela POE, mas não pelo sistema metabólico.  
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5 CONCLUSÃO 

 

 

Os resultados do presente estudo demonstram que a POE é um sistema de 

avaliação confiável e válido de variáveis do padrão respiratório no repouso e durante 

o exercício em indivíduos saudáveis. Considerando os resultados relativos à 

confiabilidade interexaminadores, seria interessante que em estudos em que se 

pretende avaliar os volumes compartimentais da CT (CT pulmonar e CT abdominal), 

o mesmo examinador fosse responsável pelo posicionamento dos marcadores caso 

medidas sejam realizadas longitudinalmente. No entanto, é importante considerar 

que apesar das diferenças estatisticamente significativas para as variáveis 

relacionadas aos dois compartimentos da CT, as diferenças parecem não ser 

clinicamente relevantes. 

 

 

Como previamente ressaltado, reportar as características de um instrumento de 

medida pode contribuir para incrementar a qualidade da pesquisa em reabilitação e 

os processos de avaliação clínica1. Estudos futuros são importantes para avaliar se 

resultados similares serão obtidos em populações com disfunções 

cardiorrespiratórias, principalmente no que diz respeito à confiabilidade do 

instrumento, a qual foi menos investigada em comparação com a validade.   
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