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RESUMO 
 

Introdução: O espirômetro de incentivo é um instrumento amplamente utilizado na rotina 
fisioterapêutica e tem como objetivo principal promover a reexpansão pulmonar. Existem dois 
tipos de espirômetros: o espirômetro de incentivo orientado à fluxo (EIF) e o espirômetro de 
incentivo orientado à volume (EIV). Estudos prévios demonstram a superioridade do EIV 
comparado ao EIF, sendo que uma das suas principais vantagens é a possibilidade de pré 
estabelecimento do volume a ser atingido durante sua execução. No entanto, não há na 
literatura uma recomendação de como pré estabelecer esse volume. Objetivo: Desenvolver 
uma equação preditiva para o cálculo do volume a ser atingido na realização do EIV, com 
base em testes de função pulmonar realizados em dois instrumentos: espirometria e 
ventilometria. Método: Participaram deste estudo 89 indivíduos de ambos os sexos, com 
média de idade de 43 ± 15 anos, índice de massa corporal médio /?de kg/m2 e prova de função 
pulmonar normal. Os indivíduos foram avaliados inicialmente através da espirometria. Em 
seguida, foram realizadas quatro avaliações, de forma aleatorizada: avaliações de volumes e 
capacidade vital no ramo inspiratório e expiratório do ventilômetro e volumes máximos 
atingidos em dois modelos de EIV: Spiro-ball (EIVs) e Voldyne (EIVv). Os volumes 
atingidos nos EIV foram considerados as variáveis dependentes enquanto sexo, altura, IMC, 
capacidade vital forçada (CVF), capacidade vital lenta (CVL) e volume corrente (VC) foram 
consideradas as variáveis independentes. A distribuição normal das variáveis contínuas foi 
verificada por meio do teste de Shapiro-Wilk. As comparações das variáveis demográficas, 
antropométricas e espirométricas entre os sexos foram conduzidas via teste t-Student para 
amostras independentes, Mann Whitney ou χ quadrado  de acordo com a característica e/ou 
distribuição da variável. Para investigar a associação entre variáveis dependentes e 
independentes foi utilizado teste de correlação de Spearman. Para comparação entre a CVL 
obtida em ambos os ramos (CVL/insp e CVL/exp), foi utilizado o método de Bland-Altman. 
Para determinar o modelo que melhor prediz o valor do volume obtido no EIV foi utilizada a 
análise de regressão linear múltipla. O nível de significância adotado foi de 5%. Resultados: 
Os resultados do presente estudo demonstram que as variáveis CVL, CVF, sexo e altura se 
correlacionaram fortemente com as medidas de volume obtidas no EIVv, enquanto as 
variáveis  CVL, CVF e sexo se correlacionaram moderamente com as medidas de volume 
obtidas no EIVs. Não houve concordância entre as medidas de CVL obtidas nos ramos 
inspiratório e expiratório do ventilômetro. Na análise de regressão linear múltipla, a CVL/insp 
e a altura explicaram 80% da variância total do volume no EIVv (p<0,0001) e resultaram na 
equação: Volume Voldyne = - 4811,763 + 3292,643(altura) + 0,421 (CVL). Ainda foram 
desenvolvidas duas outras equações - uma considerando a  CVL, obtida através do ramo 
expiratório do ventilômetro, e altura com um poder de explicação de 71%: Volume Voldyne = 
- 4031,60 + 2812,72(altura) + 0,435 (CVL); e outra utilizando a CVF e sexo, com um poder 
de explicação de 72%: Volume Voldyne = -58,176 + 291,015 (sexo) + 545,743 (CVF). Não 
foi possível desenvolver uma equação para o EIVs, pois a qualidade estatística dos modelos 
não foram adequadas com apresentação de resíduos dependentes e seguindo distribuição não 
normal na análise visual gráfica. Conclusão: Nossos resultados demonstraram que o volume 
atingido no EIVv é melhor explicado e predito quando a CVL, altura e sexo são considerados. 
Para ampliar as possibilidades de utilização na prática clínica, foram desenvolvidas três 
equações, sendo a equação que considera altura e CVL/insp àquela que melhor prediz o 
volume para esse espirômetro. A utilização destas equações na rotina fisioterapêutica permite 
o estabelecimento de objetivo (volume alvo), bem como pode servir como parâmetro para 
mensurar e acompanhar a evolução do tratamento. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O espirômetro de incentivo é um instrumento que foi desenvolvido por Barlett et al. 

(1973) na década de 1970, com o objetivo de encorajar e facilitar a realização de uma 

inspiração máxima e sustentada até a capacidade pulmonar total por meio de feedback visual 

e/ou auditivo (BARTLETT; GAZZANIGA; GERAGHTY, 1973). O dispositivo é utilizado 

para aumentar a pressão transpulmonar, promover o recrutamento alveolar, modificar o 

padrão respiratório, e com isso, restaurar os volumes pulmonares prevenindo ou reexpandindo 

áreas atelectasiadas (MARQUES; FARIA, 2009). Por esses motivos, a espirometria de 

incentivo é utilizada no tratamento de atelectasias (PAISANI et al., 2013; FAHD A AHMAD, 

CHARLES G MACIAS, 2011; RESTREPO et al., 2011) bem como em condições que 

favorecem o seu aparecimento, como, por exemplo, em complicações pulmonares pós 

operatórias (PAISANI et al., 2013). Dessa forma, a espirometria de incentivo vem fazendo 

parte da rotina da fisioterapia respiratória tanto no tratamento quanto na prevenção dessas 

condições, (ALAPARTHI; AUGUSTINE; AJITH, 2013; RESTREPO et al., 2011; 

WEINDLER; KIEFER, 2001) sendo seu uso, associado a exercícios respiratórios, para 

prevenir ou tratar a redução do volume pulmonar em pacientes colaborativos (FRANÇA et 

al., 2012). 

A espirometria de incentivo é baseada na manobra de inspiração máxima seguida de 

uma pausa pós inspiratória. Essa inspiração parte da capacidade residual funcional (CRF), ou 

seja, a partir de uma expiração normal, e deve ser lenta e profunda até atingir a capacidade 

pulmonar total (CPT) (CHOI; RHA; PARK, 2016; BRITTO; BRANT; PARREIRA, 2009). 

Como consequência, ocorre um aumento da pressão transpulmonar que, quando mantida por 

meio da pausa pós-inspiratória, promove o recrutamento alveolar a partir de uma distribuição 

mais uniforme do ar entre os alvéolos com diferentes constantes de tempo (BRITTO; 

BRANT; PARREIRA, 2009; ANTHONISEN, 1964). O que difere a espirometria de incentivo 

da manobra de inspiração máxima sustentada é o feedback visual e/ou auditivo dado pelo 

dispositivo, que encoraja o paciente a atingir um volume ou fluxo pré-estabelecidos 

(AGOSTINI; SINGH, 2009). 

Existem dois tipos de espirômetros de incentivo: os orientados à fluxo (EIF) e os 

orientados à volume (EIV). O EIF possui esferas que são elevadas de acordo com o fluxo 

inspiratório atingido, sendo 600 mL/seg para elevação da primeira esfera, 900 mL/seg para 

elevação das duas primeiras esferas e 1200 mL/seg para elevação de todas as esferas. Os 

modelos mais comumente utilizados no Brasil são o Respiron® e o Triflo II® (MENDES et 
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al., 2019; PAISANI et al., 2013; BRITTO; BRANT; PARREIRA, 2009). Em relação ao EIV, 

o volume a ser atingido deve ser previamente estabelecido, e ao realizar a manobra o paciente 

tem como feedback visual a elevação de um pistão até a marcação do volume desejado. Além 

disso, é possível acompanhar a qualidade do fluxo inspiratório através de um indicador. Para 

esse tipo de espirômetro os mais comumente utilizados são o  Voldyne®, o  Spiro-ball® e o 

Coach® (PAISANI et al., 2013; BRITTO; BRANT; PARREIRA, 2009). 

Na prática clínica são utilizados tanto os EIF como os EIV (PAISANI et al., 2013; 

FAHD A AHMAD, CHARLES G MACIAS, 2011; RESTREPO et al., 2011), porém, alguns 

estudos apontam uma superioridade do EIV comparado ao EIF, já que o EIV propicia maior 

tempo inspiratório favorecendo um fluxo mais laminar (MENDES et al., 2019; DE CASTRO; 

FERNANDES; FELTRIM, 2012; MARQUES; FARIA, 2009), menor trabalho da 

musculatura respiratória (PAISANI et al., 2013; TOMICH et al., 2010, 2007; WEINDLER; 

KIEFER, 2001), maior volume corrente associado a menor frequência respiratória 

(ALAPARTHI; AUGUSTINE; AJITH, 2013; DE CASTRO; FERNANDES; FELTRIM, 

2012; TOMICH et al., 2010; PARREIRA et al., 2005) e maior mobilidade diafragmática 

(ALAPARTHI et al., 2016; YAMAGUTI et al., 2010).  

Para a execução da EIV, o guideline da American Association for Respiratory Care 

propõe que o paciente seja instruído a segurar verticalmente o dispositivo, realizar uma 

expiração normal, posicionar o bocal entre os lábios e dar início a uma inspiração lenta até 

que o pistão atinja o volume pré-determinado. Neste momento, cessa-se o fluxo, retira-se o 

bocal e o volume deve ser mantido através da pausa pós-inspiratória por pelo menos 5 

segundos. (RESTREPO et al., 2011). Recomenda-se repetir a técnica entre 5 a 10 vezes por 

hora, podendo haver descanso entre as inspirações (ARMSTRONG, 2017). 

Apesar da recomendação do preestabelecimento do volume desejado, há pouca 

informação sobre como isso deve ser feito. Santos et al. (2012) e Tomich et al. (2010, 2007) 

orientam a realização de inspirações máximas; Kumar et al.  (2016) inspirações lentas e 

profundas; Alapharti et al., (2016, 2013) inspirações profundas sustentadas por 5 a 10 

segundos;  Mendes et al. (2019), Udayamala et al. (2016) e Yamaguti et al. (2010) 

inspirações lentas e profundas sustentadas por 3 segundos; e Lunardi et al. (2015, 2014) e 

Paisani et al. (2013) inspirações lentas e profundas sustentadas por 5 segundos. Parreira et al. 

(2005) determinam o volume a ser atingido no EIV a partir do cálculo de três vezes o valor do 

volume corrente médio  descrito para adultos jovens (400mL) (TOBIN et al., 1983). 

O padrão ouro para avaliar a função respiratória é a espirometria, que é um exame que 

quantifica os volumes e fluxos de ar durante uma respiração lenta ou através da manobra de 
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expiração forçada. Esse teste nos permite identificar variáveis que refletem a função 

pulmonar, quantificar os distúrbios ventilatórios e auxiliar no diagnóstico de doenças 

pulmonares (PEREIRA, 2002). Uma variável avaliada por esse teste é a capacidade vital 

forçada (CVF), que representa o volume de ar exalado com esforço máximo, após uma 

inspiração máxima, ou seja, é o volume eliminado em uma manobra expiratória forçada desde 

CPT, que representa o volume de gás nos pulmões após a inspiração máxima, até o volume 

residual (VR), que é o volume de ar que permanece nos pulmões após uma expiração máxima 

(PEREIRA, 2002). A CVF pode ser interpretada como o volume de ar que é possível ser 

inspirado pelo indivíduo que está fazendo o exame, pressupondo-se que o máximo de ar que 

foi inspirado sairá dos pulmões e será registrado pelo aparelho. 

Ainda para avaliação dos volumes e capacidades pulmonares, há a possibilidade de 

utilização do ventilômetro, que é capaz de medir a capacidade vital lenta (CVL), a ventilação 

minuto (VM) e o volume corrente  que é calculado  a partir do valor obtido de VM por meio 

da divisão deste e da frequência respiratória (FR) que o indivíduo apresentou em um minuto 

(VC= VM/FR) (CARDOSO, 2005).  O VC considerado normal para um indivíduo saudável é 

aproximadamente 500 a 700ml (SCANLAN, WILKINS e STOLLER, 2000) e a capacidade 

vital corresponde a cerca de 70-75% da CPT (BARRETO, 2002). O  ventilômetro mais 

amplamente utilizado na literatura é o Wright Mark 8 analógico (Ferraris®) (CARDOSO et 

al., 2016; PINHEIRO et al., 2011; FREGADOLLI et al., 2010; DIAS et al., 2008; CASÉCA; 

ANDRADE; BRITTO, 2006; CARDOSO, 2005) e de acordo com o manual do fabricante, 

esse ventilômetro possui boa precisão (+/- 3% para volume minuto excedente a 5 L/min e +/- 

4 para VM de 4 L/min) e baixa resistência (2 cmH2O a 100 L/min). As medidas de volume e 

capacidade podem ser obtidas por meio do ramo inspiratório (ALMEIDA et al., 2011; 

CASECA; ANDRADE; BRITTO, 2006) ou expiratório (MARTINEZ et al., 2019; BEZERRA 

et al., 2014; CARDOSO et al., 2013; PINHEIRO et al., 2011; RODRIGUES et al., 2011; SÁ 

et al., 2010; CASECA; ANDRADE; BRITTO, 2006) sendo o ramo expiratório aparentemente 

o  mais utilizado na literatura. Ambos instrumentos parecem ser adequados para auxiliar na 

prescrição do volume a ser atingido na EIV, pois medem os volumes e capacidades 

pulmonares absolutos, sendo o primeiro considerado padrão ouro para avaliação da função 

respiratória e o segundo um instrumento de mais fácil acesso na prática clínica. 

 

 

 

 



13 
 

 

1.1 Justificativa 

 

A realização do presente estudo se deu pela necessidade  de se buscar mais 

informações sobre como pré estabelecer o volume a ser atingido durante a realização do EIV. 

Esse recurso foi escolhido por ser amplamente utilizado na prática clínica e por apresentar 

mais benefícios clínicos comparado ao EIF (MENDES et al., 2019; ALAPARTHI et al., 

2016; ALAPARTHI; AUGUSTINE; AJITH, 2013; PAISANI et al., 2013; DE CASTRO; 

FERNANDES; FELTRIM, 2012; TOMICH et al., 2010, 2007; YAMAGUTI et al., 2010; 

MARQUES; FARIA, 2009; PARREIRA et al., 2005; WEINDLER; KIEFER, 2001;). Uma 

das vantagens desse recurso, é a possibilidade do pré estabelecimento do volume a ser 

atingido durante a execução da manobra, o que permite o estabelecimento de objetivo 

(volume alvo) bem como pode servir como parâmetro para mensurar e acompanhar a 

evolução do tratamento.  

Apesar dessa vantagem, até o presente momento, não se tem uma definição de como o 

pré estabelecimento desse volume deve ser feito. Dentro do nosso conhecimento, apenas o 

estudo de Parreira et al. (2005) sugere um direcionamento sobre a estimativa do volume a ser 

atingido no EIV. A estimativa, no entanto, foi baseada apenas no  volume corrente médio 

descrito para adultos jovens (TOBIN et al., 1983). 

Considerando a ampla utilização desse recurso na prática clínica e as vantagens do pré 

estabelecimento do volume a ser atingido, torna-se importante determinar esse volume, bem 

como saber quais fatores podem influenciar essa medida. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo principal 

 

• Desenvolver uma equação preditiva para o cálculo do volume a ser atingido na 

realização do EIV; 

 

1.2.2 Objetivo secundário 

 

• Comparar os valores obtidos pela ventilometria no ramo inspiratório com àqueles 

obtidos pelo ramo expiratório .  



14 
 

2.  MATERIAIS E MÉTODO 

 

2.1 Tipo de estudo 

 

Estudo observacional transversal. 

 

2.2 Local de realização 

 

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

Cardiorrespiratório (LabCare), da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia 

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

 

2.3 Amostra 

 

2.3.1 Participantes 

 

A amostra foi não probabilística e os participantes foram recrutados na comunidade.  

 

2.3.2 Critérios de inclusão 

 

Indivíduos saudáveis com idade  ≥ 20 anos, índice de massa corporal (IMC) entre 18,5 

e 29,99kg/m2, ausência de distúrbios ventilatórios de qualquer ordem na prova de função 

pulmonar de acordo com os valores previstos por Pereira et al. (2007), não relatar presença de 

doenças neuromusculares e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(APÊNDICE I). 

 

2.3.3 Critérios de exclusão 

 

Incapacidade de compreender e/ou realizar algum dos procedimentos propostos para 

coleta de dados. 

 

2.4 Aspectos éticos  

 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG (CAAE: 
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97405118.8.00005149) e todos os participantes assinaram o TCLE. 
 

2.5 Instrumentos de medida 

2.5.1 Espirômetro de incentivo à volume Spiro-Ball (EIVs) 

Um dos espirômetros de incentivo utilizados foi o Spiro-Ball® (Leventon, Espanha) 

no qual o participante foi orientado a realizar a manobra sem estabelecimento prévio de 

volume a ser atingido. Dessa forma, o participante deveria atingir o maior volume possível 

através de uma inspiração máxima até a CPT, desde que o indicador de qualidade de fluxo 

fornecido pelo dispositivo indicasse que o mesmo estivesse adequado. Para obtenção do fluxo 

adequado, o participante foi orientado a manter a esfera amarela próxima à carinha feliz 

(Figura 1). O participante foi posicionado sentado, com os pés apoiados no solo e foi 

orientado a realizar uma inspiração máxima lenta e profunda, por meio de um bocal, 

mantendo o fluxo lento a partir do feedback visual proporcionado pelo indicador de fluxo. 

Além disso, o participante teve o nariz ocluído por um clipe nasal e foi solicitado adequado 

selamento dos lábios para evitar a entrada de ar pelas laterais, a fim de preservar o volume 

real atingido. Ao atingir o volume máximo, foi solicitada a retirada do bocal. A manobra foi 

realizada três vezes com um intervalo de um minuto entre as medidas, sendo registrado o 

maior volume atingido. Esse dispositivo apresenta um limite máximo de volume de 4000mL.  

 

FIGURA 1 – Espirômetro de incentivo à volume Spiro-Ball® (Leventon, Espanha) 

 

 

Nota: Orientador de fluxo com indicação positiva, circulada em vermelho, onde a esfera amarela deve ser 
mantida durante a inspiração (A) e espirômetro de incentivo à volume conectado à traqueia e bocal e clipe 
nasal (B). 
 

A B 
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2.5.2 Espirômetro de incentivo à volume Voldyne (EIVv) 

O espirômetro de incentivo Voldyne® (Leventon, Espanha) também foi utilizado e o 

indivíduo recebeu as mesmas orientações dadas para a realização do espirômetro de incentivo 

Spiro-Ball® (Leventon, Espanha). Neste dispositivo, o fluxo adequado é atingido quando a 

borda superior do indicador se encontra dentro da primeira marcação, onde lê-se a palavra 

“Best”.  A mesma manobra, descrita para ao EIVs, foi realizada também três vezes com um 

intervalo de um minuto entre as medidas, sendo registrado o maior volume atingido. O 

Voldyne® foi utilizado por apresentar maior limite de volume (5000mL) comparado ao Spiro-

Ball®.    

 

 

FIGURA 2 – Espirômetro de incentivo à volume Voldyne® (Leventon, Espanha) 

 

 

 
 

2.5.3 Espirômetro 

Os espirômetros Koko® PTF type (nSpire Health, Louisville-KY, USA) e Spirobank 

II® (Medical International Research MIR, Roma, Itália) foram utilizados para realização da 

Fonte: Elaboração das autoras 

Nota: Espirômetro de incentivo à volume conectado à traqueia (A). Orientador de fluxo com indicação 
positiva, circulada em vermelho, onde a borda superior do marcador deve ser mantida durante a inspiração 
(B). 
 

Fonte: Elaboração das autoras 

A B 
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prova de função pulmonar, de acordo com as normas recomendadas pela Sociedade Brasileira 

de Pneumologia e Tisiologia (PEREIRA, 2002), tendo como referências os valores descritos 

por Pereira et al. (2007). A espirometria foi utilizada para rastreio de distúrbios ventilatórios, 

atendendo aos critérios de inclusão, bem como para obtenção dos valores de CVF. 

 

2.5.4 Ventilômetro 

 

O ventilômetro Wright Mark 8 analógico (Ferraris Respiratory Europe Ltd, Harforde 

Courte, John Tate Road, Hertford SG13 7NW, UK) foi utilizado para obtenção da CVL, VM 

e do VC. As medidas foram obtidas de duas formas: através do ramo inspiratório (Vri) e 

através do ramo expiratório (Vre). Para obtenção da CVL, através do ramo expiratório, o 

participante foi posicionado sentado e realizou, com a boca acoplada no dispositivo e o nariz 

ocluído por um clipe nasal, uma inspiração máxima até a CPT seguida de expiração máxima e 

lenta até o VR. Para obtenção da CVL, através do ramo inspiratório, foi solicitada uma 

expiração máxima até o VR seguida de uma inspiração máxima e lenta até a CPT. As 

manobras foram realizadas três vezes sendo selecionada aquela de maior valor. Já para VM, o 

participante foi posicionado sentado e instruído a respirar normalmente com a boca acoplada 

ao dispositivo durante um minuto. O nariz do mesmo também foi ocluído por meio de um 

clipe nasal para evitar escapes de ar pelas narinas. A FR foi mensurada por meio da 

observação direta dos movimentos da caixa torácica do paciente. Foram coletadas três 

medidas com intervalo de um minuto entre elas e selecionada aquela de maior resultado. O 

VC foi calculado através da fórmula (VC= VM/FR) partir do valor obtido de VM e FR e foi 

selecionada a média entre as medidas (CARDOSO, 2013; PINHEIRO et al., 2011; 

RODRIGUES, 2011). 

 

FIGURA 3  –  Wright Mark 8 analógico (Ferraris®) 

 

 
Fonte: Elaboração das autoras 
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2.6 Instrumentos de medida complementares 

 

2.6.1 Balança calibrada 

Para aferir a massa corporal e a altura dos participantes foi utilizada uma balança 

calibrada com estadiômetro (Filizola ind. Ltda, São Paulo, SP, Brasil). A partir dos dados 

obtidos foi calculado o IMC (peso em quilos / altura2, em metros) de cada participante para 

atender aos critérios de inclusão. 

 

2.6.2 Estetoscópio e esfigmomanômetro 

 

O estetoscópio (3M™ Littmann®, United States) e o esfigmomanômetro (Accumed, 

Rio de Janeiro, RJ, Brasil) foram utilizados para aferir a pressão arterial (PA) dos 

participantes antes e após a espirometria, para garantir que o participante estivesse dentro da 

faixa de normalidade de PA (PA < 135/85 mmHg) em repouso considerada pela Sociedade 

Brasileira de Hipertensão (MALACHIAS, M. V. B.  et al., 2016). 

 

2.6.3  Perfil de atividade humana 

 

O perfil de Atividade Humana (ANEXO 1) foi utilizado para avaliar o nível de 

atividade física dos participantes. Trata-se de um questionário composto por noventa e quatro 

itens que abordam atividade e participação, e permite avaliar o nível funcional e de atividade 

física em indivíduos saudáveis, ou portadores de alguma disfunção, em qualquer faixa etária. 

Para cada item existe a opção de três respostas “ainda faço”, “parei de fazer” ou “nunca fiz”.  

Com base nas respostas, foram mensurados dois escores, o escore máximo de atividade 

(EMA) e o escore ajustado de atividade (EAA). O EMA corresponde à numeração da 

atividade com a mais alta demanda de oxigênio que o indivíduo “ainda faz”, não sendo 

necessário cálculo matemático. O EAA é calculado subtraindo-se do EMA o número de itens 

que o indivíduo “parou de fazer”, anteriores ao último que ele “ainda faz”. A resposta “nunca 

fiz” não é computada em qualquer escore ou classificação do PAH. A classificação do nível 

de atividade é feita pelo escore EAA, onde: EAA > 53 o indivíduo é classificado como 

inativo; EAA de 53 a 74 moderadamente ativo; EAA > 74 indivíduo ativo (SOUZA; 

MAGALHAES; TEIXEIRA-SALMELA, 2006).  
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2.6.4 Escala de Borg Modificada 
 
 
A escala de Borg (ANEXO 2) é uma escala que avalia a percepção de esforço por 

parte do indivíduo. Ela é graduada de 0 a 10, sendo 0 nenhum esforço e 10 esforço máximo e 

foi utilizada para mensurar o nível de cansaço respiratório antes e após a realização das 

medidas (BORG, 1982). 

 

2.7 Variáveis analisadas 

 

2.7.1 Variáveis primárias 
 

. Maior medida de volume atingida nos espirômetros EIVs e EIVv; 

. Sexo; 

. Idade; 

. Altura; 

. IMC; 

. VC; 

. CV obtidas de forma lenta e forçada. 

 

2.7.2 Variáveis secundarias 
 

. VM; 

. FR. 

Os volumes atingidos nos espirômetros EIVs e EIVv foram consideradas as variáveis 

dependentes. As variáveis sexo, idade, altura, IMC, VC e CV, foram consideradas as variáveis 

independentes. As medidas VM e FR foram obtidas para extração do VC. 

 

2.8 Procedimentos 

 

A coleta de dados aconteceu em um único dia. Inicialmente, os participantes 

receberam informações a respeito da pesquisa e foi solicitada a assinatura do TCLE. 

Posteriormente, a altura e o peso foram aferidos para cálculo do IMC. Após mensuração da 

pressão arterial e da percepção de esforço respiratório por meio da Escala de Borg, os 

participantes receberam orientações para a avaliação de sua função pulmonar (espirometria), 
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que foi realizada por um avaliador treinado. Antes do início de cada teste, a calibração do 

espirômetro foi feita através da injeção de 3000 ml de ar à temperatura ambiente por uma 

seringa. A posição para realização do exame foi: sentada com o tronco apoiado a 90° em 

relação aos membros inferiores, cabeça em posição neutra, pés totalmente encostados no solo 

e uso do clipe nasal. Após a realização do teste, a PA foi novamente aferida e a Escala de 

Borg reaplicada. Então, foi dado um intervalo de 10 minutos, onde os participantes 

responderam ao questionário PAH que foi aplicado por um avaliador treinado. Em seguida, 

foram realizadas quatro avaliações: medida de VM, FR, VC e CVL nos ramos inspiratório e 

expiratório; ,volume máximo atingido no Spiro-ball e volume máximo atingido no Voldyne. 

A ordem das avaliações foi aleatorizada por um programa de computador: (https://random-

number-generator.com/pt/). As medidas de VM e FR na ventilometria foram obtidas sempre 

antes da obtenção da medida de CVL.  Para cada uma das medidas, foram realizadas três 

manobras com um minuto de intervalo entre elas, além de um intervalo de 10 minutos entre as 

avaliações. A percepção de esforço por parte do paciente foi avaliada por meio da Escala de 

Borg no início e ao final de cada um dos testes. A figura 4 apresenta um exemplo de 

aleatorização e a ordem de obtenção das medidas. 

 

FIGURA 4 – Exemplo de aleatorização dos procedimentos da coleta de dados 

 
Fonte: Elaboração das autoras. 

https://random-number-generator.com/pt/
https://random-number-generator.com/pt/
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Após realização de três medidas em cada teste, caso a última medida fosse a de valor 

mais alto, era solicitada a realização de mais uma medida para garantir que a melhora 

progressiva no resultado não fosse consequência do efeito aprendizado. Foram selecionadas 

as medidas de maior valor em cada um dos instrumentos, com exceção do VC, VM e FR 

obtidos na Vri e Vre, onde foi selecionada a média entre as três medidas. 

 

2.9 Cálculo amostral 

 

Para o cálculo amostral foi considerada a equação 10,8k + 11,8; onde k= número de 

variáveis preditoras (sexo, altura, idade, IMC, VC e CV). Dessa forma, a amostra foi estimada 

em no mínimo 77 participantes (SAWYER, 1982).  

 

2.10 Análise estatística 

 

A distribuição normal das variáveis contínuas foi verificada por meio do teste de 

Shapiro-Wilk. As comparações das variáveis demográficas, antropométricas e espirométricas 

entre os sexos feminino e masculino foram conduzidas via teste t-Student para amostras 

independentes, Mann Whitney ou χ quadrado  de acordo com a característica e/ou distribuição 

da variável. 

Para investigar a associação entre os volumes atingidos na espirometria de incentivo, 

as variáveis demográficas, antropométricas, espirométricas e as medidas obtidas na 

ventilometria foi utilizado teste de correlação de Spearman. A força das correlações foi 

definida como ≥ 0,30 e 0,49 correlação fraca, ≥ 0,50 a 0,69 correlação moderada e valores ≥ 

0,70 correlação forte (RUMSEY, 2016). 

Para comparação entre a CVL obtida por meio do ramo inspiratório com a obtida por 

meio do ramo expiratório, foi utilizado o método de Bland-Altman. Foram obtidos os 

seguintes parâmetros: o viés, que indica quanto as diferenças entre os métodos avaliados se 

afastam do valor zero e os limites de concordância de 95% que consistem na dispersão dos 

pontos da diferença ao redor da média. 

A análise de regressão linear múltipla Backward foi utilizada para determinar o 

modelo que melhor prediz o valor do volume obtido na realização da espirometria de 

incentivo. O modelo final foi determinado a partir do coeficiente de determinação ajustado 
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(R2) e pela significância estatística. Para determinação da qualidade estatística do modelo foi 

verificada: 1) a ausência de multicolinearidade, pelos fatores inflatores da variância e 2) a 

presença de homogeneidade e distribuição normal dos resíduos, por análise visual gráfica 

(PORTNEY; WATKINS, 2008). O limite inferior de normalidade corresponde ao percentil 5 

dos valores preditos e foi obtido pela equação LIN= valor predito – (1,645 x erro padrão da 

estimativa) (CULVER, 2012). 

O nível de significância adotado foi de 5%. Os dados foram expressos como média, 

desvio-padrão e limites de concordância de 95%. Os dados foram analisados no programa 

estatístico Statistical Package for the Social Sciences – SPSS (versão 15.0). 
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3 RESULTADOS 
 
 
 Inicialmente, 120 indivíduos foram recrutados para a coleta de dados. Desses, 31 

foram excluídos por não atingirem os critérios de aceitabilidade na prova de função pulmonar. 

Dessa forma, 89 participantes concluíram o protocolo do estudo (Figura 5). 

 

FIGURA 5 - Fluxograma dos participantes ao longo do estudo. 
 
 
 
 
 
 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
      
 
 
 
 
 
            
       
Fonte: Elaboração das autoras. 
 
 

A tabela 1 apresenta as características demográficas, antropométricas, e espirométricas 

dos participantes avaliados, separados por sexo. Os grupos foram homogêneos para a maioria 

das variáveis analisadas, exceto porcentagem do previsto da CVF e pontuação do PAH.  

Apesar da diferença estatisticamente significativa para o nível de atividade física, ambos os 

grupos foram classificados como ativos. 73% dos indivíduos relataram praticar atividade 

física regularmente, em média 3,60 vezes por semana, totalizando 224,75 minutos semanais. 

Nove participantes relataram fazer uso regular de cigarro e 16 participantes eram ex-

120 
compareceram 

31 excluídos 
espirometria 

89 concluíram 
o protocolo 

45 homens 

44 mulheres 

• 20-30 anos (n = 10) 
• 30-40 anos (n = 10) 
• 40-50 anos (n = 10) 
• 50-60 anos (n = 6) 
• 60-70 anos (n = 9) 

• 20-30 anos (n = 10) 
• 30-40 anos (n = 9) 
• 40-50 anos (n = 8) 
• 50-60 anos (n = 10) 
• 60-70 anos (n = 7) 
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tabagistas que haviam cessado o uso do cigarro, em média, há 17,96 anos.  
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TABELA 1 - Dados demográficos, antropométricos e espirométricos dos indivíduos avaliados (n=89). 

VARIÁVEIS  Média (DP)   

 Amostra total Homens Mulheres p 

Sexo 89 45 44 0,916 

Idade (anos) 43 (15) 43 (14) 43 (15) 0,876 

IMC (Kg/m2) 24,79 (2,80) 25,07 (2,43) 24,51 (3,13) 0,352 

VEF1 (% previsto) 96,50 (10,15) 95,08 (9,55) 97,96 (10,64) 0,186 

CVF (% previsto) 98,27 (9,28) 96,32 (8,41) 100,27 (9,79) 0,04* 

VEF1/CVF 0,80 (0,042) 0,80 (0,04) 0,80 (0,04) 0,587 

PAH (EAA) 89 (6) 92 (3) 87 (7) <0,0001* 

Inativos 0,00% 0,00% 0,00%  

Moderadamente ativos 4,49% 0,00% 1,76%  

Ativos 95,51% 100% 98,24%  

Dados apresentados como média e desvio padrão (DP), entre parênteses, exceto sexo e percentual dos participantes que tiveram o PAH considerado como 
inativo, moderadamente ativo e ativo. IMC: índice da massa corporal; kg:; m: VEF1: volume expiratório forçado no primeiro segundo; CVF: capacidade vital 
forçada; VEF1/CVF: razão entre volume expiratório forçado no primeiro segundo e capacidade vital forçada; PAH: perfil de atividade humana; EAA: Escore 
ajustado de atividade. p: nível de significância; * diferença significativa entre grupos. 
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A tabela 2 apresenta as medidas de capacidade vital lenta, volumes e 

frequência respiratória obtidas com a ventilometria nos ramos inspiratório e 

expiratório; a medida de capacidade vital forçada obtida com a espirometria e as 

medidas de volume obtidas com os EIV. Foram observadas diferenças 

estatísticamente significativas entre homens e mulheres, para todas as capacidades 

e volumes avaliados, exceto FR e VM medida através do ramo inspiratório. 
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TABELA 2 – Medidas obtidas com a ventilometria, espirometria e espirometria de incentivo  

VARIÁVEIS Amostra (n = 89) Homens (n = 45)  Mulheres (n = 44) p 

Ventilometria – ramo inspiratório      

CVL (mL)  3870,34 (912,52) 4501,67 (751,29)  3225,14 (601,83) <0,0001 

VM (L/min) 8,18 (2,33) 8,82 (2,54)  7,81 (2,22) 0,094 

FR (irpm) 15 (3) 14 (4)  15 (3) 0,217 

VC (mL) 578,92 (136,43) 638,54 (128,70)  528,18 (128,66) <0,0001 

Ventilometria – ramo expiratório 

 
     

       CVL (mL) 3801,91 (921,30)  4422,31 (691,57)  3148,89 (614,37) <0,0001 

       VM (L/min) 7,87 (2,43) 8,72 (2,66)   7,43 (2,22) 0,027 

       FR (irpm) 14,18 (2,80) 14,00 (3,00)  14 (2) 0,417 

       VC (mL) 564,85 (154,20) 635,73 (167,24)  516,59 (128,40) 0,001 

Espirometria      

       CVF (L) 4,13 (0,87) 4,73 (0,59)  3,48 (0,61) <0,0001 

Espirometria de incentivo      

Spiro-ball (mL) 3704,00 (562,98) 3964,10 (152,59) 3422,22 (698,41) <0,0001 

Voldyne (mL) 2366,67 (718,78) 2853,85 (565,03) 1838,89 (441,28) <0,0001 

 Dados apresentados como média e desvio padrão (DP), entre parênteses. Definição das abreviações: CVL: capacidade vital lenta; mL:; VM: volume minuto; L:; 
min:;  FR: frequência respiratória; irpm:; VC: volume corrente; CVF: capacidade vital forçada; p: nível de significância. 
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 A tabela 3 apresenta as correlações entre as variáveis dependentes e independentes. As 

medidas de capacidade vital obtidas tanto de forma lenta quanto de forma forçada se 

correlacionaram fortemente com os volumes obtidos no EIVv e moderadamente com volumes 

obtidos no EIVs. Além disso, foram observadas correlações de moderada magnitude entre 

sexo e os volumes obtidos nos EIV e entre altura e o volume obtido no EIVv.  
 
TABELA 3 – Correlações entre os volumes obtidos nos EIV e as variáveis independentes 

 

  Idade Sexo Altura IMC CVL/insp VC/insp CVL/exp VC/exp CVF 

Spiro-

ball 
rho 

p 

-0,036 

0,738 
-0,598 

0,000* 
0,458 

0,000* 
0,159 

0,137 
0,633 

0,000* 
0,296 

0,005* 
0,615 

0,000* 
0,335 

0,001* 
0,606 

0,000* 

Voldyne 
rho 

p 

-0,280 

0,015* 

-0,748 

0,000* 

0,791 

0,000* 

0,014 

0,906 

0,814 

0,000 

0,312 

0,006* 

0,799 

0,000* 

0,332 

0,004* 

0,850 

0,000* 

Definição das abreviações: rho: coeficiente de correlação de Spearman; IMC: índice de massa corporal; 
CVL/insp: capacidade vital lenta obtida pelo ramo inspiratório; VC/insp: volume corrente obtido pelo ramo 
inspiratório; CVL/exp: capacidade vital lenta obtida pelo ramo expiratório; VC/exp: volume corrente obtido pelo 
ramo expiratório; CVF: capacidade vital forçada; p: nível de significância; * correlação significativa. 
 
 
 

Concordância das medidas de CVL obtidas por meio dos ramos inspiratório e 

expiratório 

 

Os resultados relativos à análise de Bland-Altman dos valores de CVL obtidos nos 

ramos inspiratório e expiratório da ventilometria  mostram um viés de 68,43 entre os métodos. 

Os limites de concordância apontam que a diferença de CVL entre os ramos inspiratório e 

expiratório podem variar de -505,91 a 642,77. Os dados demonstram que não houve 

concordância entre as medidas (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

FIGURA 6 – Gráfico de Bland-Altman para concordância entre os diferentes ramos do 

ventilômetro. 

 
 

Determinantes da equação de predição do espirômetro de incentivo Voldyne 

 

 Medidas obtidas com o ventilômetro  

 

• Ramo inspiratório 

O modelo de regressão linear múltipla mostrou que apenas as variáveis, altura e CVL 

foram estatisticamente significativas ao final do modelo e explicaram 80% da variância do 

volume obtido no espirômetro de incentivo Voldyne (R2= 0,796; p<0,0001).  

 

• Ramo expiratório 

O modelo de regressão linear múltipla mostrou que as mesmas variáveis (altura e 

CVL) foram estatisticamente significativas ao final do modelo e explicaram 71% da variância 
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do volume obtido no espirômetro de incentivo Voldyne (R2= 0,713; p <0,0001).  

A tabela 4 apresenta os coeficientes e as equações de predição para o volume do EIVv 

para os ramos inspiratório e expiratório do ventilômetro. O limite inferior de normalidade 

pode ser calculado por: LIN= valor predito – (1,645x erro padrão da estimativa). 

 

TABELA 4 – Regressão linear múltipla com Voldyne como variável dependente 

 Modelo Coeficientes (B) Intervalo de 

confiança 95%  

p 

 

 

 

Ramo 

Inspiratório 

Constante -4811,736 -6703,62 a -2919,91 <0,0001 

Altura 3292,64 1996,50 a 4588,79 <0,0001 

CVL/insp 0,421 0,309 a 0,533 <0,0001 

Equação de predição: Volume Voldyne = - 4811,763 + 3292,643(altura) + 

0,421(CVL) 
R² = 0,796; EPE = 316,22; LIN = 1191,46 – (1,645×EPE) 

 

 

 

Ramo 

Expiratório 

Constante -4031,60 -6345,78 a -1717,42 0,001 

Altura 2812,72 1212,50 a 4412,95 0,001 

CVL/exp 0,435 0,292 a 0,577 <0,0001 

Equação de predição: Volume Voldyne = - 4031,60 + 2812,72(altura) + 

0,435(CVL) 
R² = 0,713; EPE = 378,99 ; LIN= 1171,74 - (1,645×EPE) 

Dados apresentados como coeficientes (B) e seus respectivos intervalos de confiança [IC 95%]; IC95% para B: 
intervalo de confiança de 95% dos coeficientes; CVF: capacidade vital forçada; EPE: erro padrão de estimativa; 
LIN: limite inferior de normalidade; p: nível de significância. 
 

 

Medidas obtidas com o espirômetro 

 

O modelo de regressão linear múltipla mostrou que apenas as variáveis sexo e CVF 

foram estatisticamente significativas ao final do modelo e explicaram 72% da variância do 

volume obtido no espirômetro Voldyne (R2= 0,721; p < 0,0001) (Tabela 5).  
 

TABELA 5 – Regressão linear múltipla com Voldyne como variável dependente 

Modelo Coeficientes (B) Intervalo de confiança 95% p  

Constante -58,18 -583,46 a 467,11 0,826 

Sexo 291,015 36,27 a 545,76 0,026 
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CVF 545,74 398,92 a 692,67 <0,0001 

Equação de predição: Volume Voldyne = -58,176 + 291,015 (sexo) + 545,743 (CVF)  

Sexo: mulher= 0 e homem = 1 
R² = 0,721; EPE = 373,84; LIN= 1311,64 - (1.645×EPE) 

Dados apresentados como coeficientes (B) e seus respectivos intervalos de confiança [IC 95%]; IC95% para B: 
intervalo de confiança de 95% dos coeficientes; CVF: capacidade vital forçada; EPE: erro padrão de estimativa; 
LIN: limite inferior de normalidade; p: nível de significância. 
 
 
Determinantes da equação de predição do espirômetro de incentivo Spiroball  

 

Medidas obtidas com o ventilômetro  

O modelo de regressão linear múltipla mostrou que apenas as variáveis CVL e sexo 

foram estatisticamente significativas ao final do modelo e explicaram 35% da variância do 

volume obtido no espirômetro Spiroball (R2= 0,345; p<0,0001) com a medida obtida através 

do ramo inspiratório e 33% (R2=0,327; p<0,0001) com a medida obtida através do ramo 

expiratório. No entanto, a qualidade estatística dos modelos não foram adequadas: resíduos 

dependentes e seguindo distribuição não normal na análise visual gráfica. 

 

Medidas obtidas com o espirômetro 

O modelo de regressão linear múltipla mostrou que apenas a variável sexo foi 

estatisticamente significativas ao final do modelo e explicou 30% da variância do volume 

obtido no espirômetro Spiroball (R2= 0,308;  p<0001). A qualidade estatística do modelo 

também não foi adequada: resíduos dependentes e seguindo distribuição não normal na 

análise visual gráfica. 
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5 DISCUSSÃO  

 

Dentro do nosso conhecimento, este foi o primeiro estudo que se propos a desenvolver 

uma equação de predição para espirometria de incentivo a volume para dois modelos de EIV. 

Os principais achados deste estudo foram: 1) As variáveis CVL, CVF, sexo e altura se 

correlacionaram fortemente com as medidas de volume obtidas no EIVv; 2) As 

variáveis  CVL, CVF e sexo se correlacionaram moderamente com as medidas de volume 

obtidas no EIVs; 3) As medidas de CVL obtidas nos ramos inspiratório e expiratório do 

ventilômetro não foram equivalentes; 4) Foi observado que entre 71 a 80% da variância do 

volume obtido no EIVv é explicada pela CV, altura e sexo; 5) A CVL obtida através do ramo 

inspiratório do ventilômetro e a altura são as variáveis que melhor explicam o volume obtido 

no EIVv; 6) Não foi possível estabelecer uma equação de predição para o EIVs.     

Nossos resultados indicam que a CV seja um importante fator para explicar a 

variabilidade no volume atingido no EIV. Considerando a manobra de execução do 

espirômetro de incentivo, a correlação de alta magnitude com a capacidade vital era esperada. 

Essa medida pode ser obtida tanto pela ventilometria quanto pela espirometria. No presente 

estudo, a medida foi obtida através dos ramos inspiratório e expiratório na ventilometria e por 

meio da alça expiratória no caso da espirometria.  

A utilização dos dois instrumentos teve como objetivo a ampliação da possibilidade de 

utilização das equações na prática clínica. A espirometria é um teste que mede o ar que entra e 

sai dos pulmões e, por isso, permite o diagnóstico e quantificação de distúrbios respiratórios. 

O teste deve ser considerado parte integrante da avaliação de pacientes com sintomas 

respiratórios ou daqueles que já tenham doença respiratória conhecida, sendo especialmente 

útil os dados derivados da manobra expiratória forçada (PEREIRA, 2002). Faresin et al. 

(1998) sugerem que a avaliação da função pulmonar no pré operatório seja importante,  para 

identificar indivíduos com risco aumentado de desenvolver possíveis complicações 

pulmonares pós operatórias. No mesmo sentido, Bedin e colaboradores (2015) afirmam que 

avaliação da função pulmonar pré operatória é imprescindível em cirurgias torácicas que 

envolvam ressecção pulmonar (BEDIN; IZBICKI; FARESIN, 2015). A avaliação da função 

pulmonar através da espirometria também é indicada em pacientes com idade superior a 60 

anos, obesos mórbidos, história de tabagismo atual ou pregressa, sintomas de doença 

respiratória, achados anormais no exame físico pulmonar e/ou na radiografia de tórax ou em 

pacientes que possuam indicação de cirurgia abdominal alta ou torácica (HOUSTON, 1987). 

Tendo em vista a ampla utilização da espirometria, é possível que grande parte dos pacientes 
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que possuam indicação para a utilização do EIV, já tenham realizado a prova de função 

pulmonar previamente. Nesse caso, o valor de CVF poderia ser extraído e utilizado na 

equação preditiva para obtenção do volume a ser atingido no EIVv.  

Sob outra perspectiva, a American College of Physicians parece não considerar a 

espirometria um teste primordial para ser realizado no pré operatório, já que a organização 

não considera que suas medidas possam ser utilizadas como preditoras de complicações 

pulmonares (QASEMM, 2006). Diaz-Fuentes (2008) e Smetana et al. (2008) também 

afirmam não haver evidências suficientes para suportar a utilização da espirometria pré-

operatória para estratificar o risco de complicações pulmonares em pacientes submetidos à 

cirurgia não torácica.  

Nesse sentido, para ampliar a utilização das equações na prática clínica, e 

considerando que o espirômetro é um instrumento caro e nem sempre disponível 

clinicamente, esse estudo também propôs equações de predição utilizando a ventilometria, 

para obtenção das medidas, como uma estratégia clínica mais viável. Apesar da frequente 

utilização da ventilometria na prática clínica, não há um consenso sobre qual ramo deve ser 

utilizado para obtenção das medidas. A utilização do ramo expiratório é mais frequente 

MARTINEZ et al., 2019; BEZERRA et al., 2014; CARDOSO et al., 2013; PINHEIRO et al., 

2011; RODRIGUES et al., 2011; SÁ et al., 2010; CASECA; ANDRADE; BRITTO, 2006), 

mas há também relatos da utilização do ramo inspiratório (ALMEIDA et al., 2011; CASECA; 

ANDRADE; BRITTO, 2006).. Por esse motivo, esse estudo buscou investigar se as medidas 

poderiam ser obtidas por qualquer um dos ramos. A equivalência entre as medidas obtidas 

pelos diferentes ramos simplificaria a utilização deste instrumento na prática clínica, já que, 

qualquer um dos ramos poderia ser escolhido, facilitando desta forma a utilização pelo 

terapeuta, bem como considerando a preferência do paciente.  No entanto, diferente do 

esperado, a análise de Bland-Altman, demonstrou que não houve equivalência entre as 

medidas. Confirmando esse resultado, a análise de regressão linear múltipla demonstrou que a 

medida de CVL obtida por meio do ramo inspiratório parece ser superior para predizer a 

variância do volume máximo obtido no EIVv (R2= 0,796 para a CVL/insp vs R2= 0,721 

CVL/exp). Esses resultados podem ser explicados devido ao fato do fluxo de ar ocorrer no 

mesmo sentido em ambas as manobras.  

Buscando uma alternativa ainda mais barata para obtenção da CVL na prática clínica, 

Pinheiro e colaboradores (2011) sugeriram a utilização do próprio EIV (Coach ®) para essa 

mensuração. Os autores demonstraram forte correlação entre a CVL obtida através do ramo 

expiratório e o volume atingido no EIV por indivíduos no pré (R2= 0,70, p<0,001) e pós 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Diaz-Fuentes%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27867301
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operatório (R2= 0,95, p<0,001) de cirurgia cardíaca e, por isso, sugerem que o instrumento 

possa ser utilizado para avaliação da CVL.  No presente estudo também foi observada forte 

correlação entre a medida de CVL obtida no ventilômetro e o volume máximo atingido no 

Voldyne, mesmo as manobras tendo sido executadas a partir de volumes diferentes: VR no 

caso do ventilômetro e VC no caso do EIV, indicando a alta correspondência entre essas 

medidas. A confirmação do EIV como bom instrumento de medida para obtenção da CVL 

poderia ampliar ainda mais a possibilidade de uso das equações desenvolvidas, uma vez que, 

mesmo sem acesso ao ventilômetro ou ao espirômetro, seria possível sua utilização. Essa 

confirmação reduziria os gastos para avaliação dessa medida na prática clínica já que o custo 

de um espirômetro (U$2300) é quase duas vezes o custo de um ventilômetro (U$1500) e 

duzentas vezes o custo de um EIV (U$10). No entanto, estudos futuros para confirmar a 

concordância entre as medidas de CVL obtidas pelo ventilômetro e o EIV tornam-se 

necessários, bem como a verificação se essa concordância ocorreria em diferentes modelos de 

EIV.  

Pode ser observada uma superioridade da CV obtida de forma lenta, para predizer o 

volume obtido no EIV, comparado à CV obtida de forma forçada. Este achado confirma os 

resultados de estudos prévios (BARROS; PIRES; RAPOSO, 2013; CHAN; IRVIN, 1995) que 

demonstraram que a avaliação da CV feita de forma lenta gera um volume de ar superior à 

avaliação feita de forma forçada. Isso porque a realização de uma expiração forçada pode 

resultar em volumes menores, devido uma maior compressão dinâmica e colapso das vias 

aéreas, assim reduzindo a capacidade de mobilização de volume durante a expiração e 

acarretando em aprisionamento aéreo. Diferentemente da medida feita de forma lenta, onde há 

menor compressão intratorácica e consequentemente maior volume de ar a ser mobilizado 

(BARROS; PIRES; RAPOSO, 2013; CHAN; IRVIN, 1995).  

Nossos resultados demonstram ainda que a altura e o sexo devem ser considerados 

para predizer o volume atingido no EIV. Esses achados corroboram estudos prévios 

(QUANJER et al., 2012; BOSKABADY et al., 2002; PEREIRA, 2002) que apontam que 

esses fatores são os que mais influenciam as capacidades e volumes pulmonares, sendo o sexo 

responsável por cerca de 30% da variação da função pulmonar e a altura o segundo maior 

determinante isolado dessa variação (PEREIRA, 2002).  

Apesar da ampla utilização do EIV na literatura e prática clínica, e recomendação para 

que o volume seja pré-determinado para execução da manobra (ELTORAI et al., 2018; 

ALAPARTHI; AUGUSTINE; AJITH, 2013; PAISANI et al., 2013; FRANÇA et al., 2012; 

FAHD A AHMAD, CHARLES G MACIAS, 2011; RESTREPO et al., 2011, WEINDLER; 
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KIEFER, 2001) foi encontrado apenas um estudo (PARREIRA et al., 2005) que tenha 

sugerido uma estratégia para pré determinar o volume a ser atingido nesse instrumento, 

utilizando o VC médio para adultos jovens. Contrário a essa sugestão, os nossos resultados 

demonstram que o VC médio se correlaciona de forma fraca com a medida de volume obtida 

no EIV. Além disso, se utilizássemos o cálculo proposto por Parreira et al. (2005) com base 

no VC médio obtido em nossa amostra, encontraríamos valores abaixo daqueles alcançados 

no EIVv, o que poderia subestimar a capacidade inspiratória dos indivíduos.    

Os resultados deste estudo não permitiram o desenvolvimento de uma equação de 

predição para o volume a ser atingido no EIVs. Esse espirômetro de incentivo apresenta uma 

capacidade máxima de 4000mL e, no presente estudo, 60% dos pacientes (n = 54) atingiram o 

valor máximo no dispositivo. Esse resultado impossibilitou o estabelecimento de uma 

equação de predição para esse modelo de EIV em decorrência da presença de tendência 

(evidenciada pelos participantes que atingiram “efeito teto” no instrumento) e distribuição não 

normal dos resíduos na análise visual gráfica (PORTNEY; WATKINS, 2008). Pesquisas 

futuras que comparem as diferenças entre os EIV Voldyne e Spiro-ball devem ser conduzidas 

para melhor entendimento das diferenças de volume atingidas nesses dispositivos. 

  Como limitações do estudo, podemos destacar o fato de grande parte da amostra ter 

sido composta por indivíduos ativos, o que pode ter superestimado os valores alcançados nos 

EIV. Além disso, foram avaliados apenas indivíduos na faixa etária dos 20 aos 70 anos e 

alguns pacientes que possuem indicação para a realização do EIV podem ultrapassar essa 

faixa etária. Estudos futuros são necessários para avaliar a aplicabilidade deste modelo para o 

restante da população. 
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6 CONCLUSÃO  

Este estudo mostrou que o volume alvo para o espirômetro de incentivo Voldyne pode 

ser previsto quando a capacidade vital, altura e sexo são considerados. Desta forma, foram 

propostas equações que parecem ser adequadas para predizer esse volume.  

As equações são dependentes da forma de obtenção da medida da capacidade vital 

(lenta ou forçada) e do instrumento utilizado para sua mensuração (ventilômetro ou 

espirômetro). A variância do volume do Voldyne foi melhor explicada pela medida da CVL 

(obtida através do ramo inspiratório do ventilômetro) e altura. 

Não foi possível estabelecer uma equação de predição para o volume a ser atingido no 

espirômetro de incentivo Spiro-ball. 

As equações desenvolvidas objetivam auxiliar o pré estabelecimento de volume para o 

EIVv reduzindo assim a chance de sub ou superestimá-lo. Dessa forma, poderão ser utilizadas 

na prática clínica para guiar a intervenção, traçar objetivos e acompanhar evolução do 

tratamento de pacientes que necessitem utilizar o EIVv. 
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APÊNDICE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O(A) senhor(a) está sendo convidado a participar do estudo: “EQUAÇÃO PREDITIVA 

PARA ESPIROMETRIA DE INCENTIVO A VOLUME EM INDIVÍDUOS 

SAUDÁVEIS”. 

 

Justificativa e objetivo: 

Essa é uma pesquisa importante para a prática clínica dos fisioterapeutas, pois tem como 

objetivo desenvolver uma equação preditiva para o cálculo do volume a ser atingido durante 

a realização da espirometria de incentivo a volume. Apesar do espirômetro de incentivo ser 

frequentemente utilizado na prática clínica para reestabelecer volumes pulmonares, em 

diferentes condições clínicas, existem poucas informações a cerca de como a pré 

determinação do volume ideal a ser alcançado, durante a execução da técnica, deva ser feito. 

Portanto, sua participação será importante para auxiliar na elaboração de uma equação 

preditiva, baseada na medida dos volumes e capacidades pulmonares. O estabelecimento 

dessa equação facilitará o uso deste dispositivo na prática clínica bem como contribuirá para 

posteriores pesquisas que envolvam a utilização deste recurso. 

 

Responsáveis pela pesquisa: 

1 – Profa. Verônica Franco Parreira – Professora Titular do Departamento de Fisioterapia 

da Universidade Federal de Minas Gerais – MG / Brasil. 

2 – Liliane Patrícia de Souza Mendes - aluna do Programa de Pós-Graduação em Ciências 

da Reabilitação, nível doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais – MG / Brasil. 

3 – Bárbara Ferraz Oliveira, aluna da graduação em Fisioterapia pela Universidade Federal 

de Minas Gerais - MG / Brasil. 

4 – Joyce Miranda Evangelista, aluna da graduação em Fisioterapia pela Universidade 

Federal de Minas Gerais - MG / Brasil. 

Antes de autorizar sua participação nessa pesquisa é necessário compreender as explicações 

sobre os procedimentos, benefícios, riscos e informações adicionais sobre a pesquisa. 
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Caso aceite participar desta pesquisa, abaixo estão algumas informações: 

 

PROCEDIMENTOS: 

O(A) Sr.(a) deverá comparecer ao Laboratório de Avaliação e Pesquisa em Desempenho 

Cardiorrespiratório (LabCare), da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia 

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

o(a) Sr.(a) receberá informações sobre a pesquisa e sua altura e peso serão medidos 

utilizando uma balança. Em seguida sua pressão arterial será aferida e o(a) Sr.(a) será 

submetido(a) a uma avaliação para medir a quantidade de ar que entra e sai dos pulmões por 

meio do sopro, em um aparelho específico (espirometria). Logo após, o(a) Sr.(a) irá 

responder um questionário denominado Perfil de Atividade Humana (PAH), que avaliará seu 

nível de atividade física. Por fim, o(a) Sr.(a) realizará, em ordem aleatorizada, a 

ventilometria e a espirometria de incentivo. Para a ventilometria será avaliada a quantidade 

de ar que o senhor(a) respira em um minuto e a quantidade máxima de ar que o senhor 

consegue colocar para dentro dos pulmões através de um dispositivo chamado ventilômetro. 

Em seguida, será avaliado o volume máximo que o senhor(a) consegue atingir através de 

uma inspiração máxima, utilizando um dispositivo chamado Espirômetro de Incentivo a 

Volume. O tempo de coleta será de aproximadamente 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos. 

 

Possíveis Riscos ou desconfortos: 

O estudo não oferece riscos significativos, já que não há nenhum procedimento invasivo ou 

muito desgastante para os participantes. Durante a realização das medidas podem ocorrer 

alterações na respiração e mínimo cansaço. Se o(a) Sr.(a) sentir qualquer sintoma diferente 

do habitual ou qualquer desconforto, o procedimento será interrompido. Além disso, o(a) 

Sr.(a) pode se recusar a responder o questionário caso se sinta constrangido. 

 

Benefícios esperados: 

Os resultados encontrados com o estudo poderão ser utilizados para orientação  de outros 

profissionais na prática clínica, beneficiando dessa forma, a população geral que necessite de 

cuidados para diferentes acometimentos pulmonares 

 

Forma de acompanhamento e assistência: 



44 
 

Os procedimentos do estudo serão realizados pelas alunas, Bárbara Ferraz Oliveira e Joyce 

Miranda Evangelista, no Laboratório de Avaliação e Pesquisa em Desempenho 

Cardiorrespiratório. A supervisão dos testes será realizada pela pesquisadora responsável, 

Liliane Patrícia de Souza Mendes. 

 

Garantia de esclarecimento: 

Em qualquer momento do estudo, o(a) Sr.(a) tem o direito de receber informações acerca da 

pesquisa e dos procedimentos que serão realizados e em caso de dúvida, poderá entrar em 

contato com os pesquisadores e com o comitê de ética em pesquisa (CEP). Os contatos estão 

ao final desse termo de consentimento. 

 

Garantia de sigilo: 

Os dados obtidos durante a pesquisa são confidenciais e não serão usados para outros fins. 

 

Direito de recusa: 

O(A) Sr.(a), como voluntário, pode recusar a participar ou retirar seu consentimento em 

qualquer fase da pesquisa sem qualquer penalização ou prejuízo. 

 

Ressarcimento e indenização: 

O(A) Sr.(a) não terá qualquer tipo de despesa para participar da pesquisa e não receberá 

remuneração por sua participação. 

 

CONSENTIMENTO: Declaro que li e entendi as informações acima e que todas as dúvidas 

referentes à minha participação neste estudo foram esclarecidas. Desta forma, eu  concordo 

em participar desse estudo. 

 

Assinatura do voluntário Assinatura do pesquisador 

 

Belo Horizonte,  /  /    
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TELEFONES E ENDEREÇOS PARA CONTATO 

 

● Professora Verônica Franco Parreira. Endereço: Av. Presidente Antônio Carlos, 6627- 

Pampulha, Belo Horizonte. Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. 

Telefone: 3409- 4783 / 3221- 0523 

● Liliane Patrícia de Souza Mendes. Endereço: Av. Presidente Antônio Carlos, 6627 – 

Pampulha, Belo Horizonte. Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. 

Telefone: 3582- 4142 / 99267- 98599-1365 

● Bárbara Ferraz Oliveira. Endereço: Av. Presidente Antônio Carlos, 6627 – Pampulha, 

Belo Horizonte. Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Telefone: 

99377-0849 

● Joyce Miranda Evangelista. Endereço: Av. Presidente Antônio Carlos, 6627 – Pampulha, 

Belo Horizonte. Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Telefone: 

9899-2353 

• Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG (COEP) Endereço: Avenida Antônio Carlos, 

6627. Unidade Administrativa II – 2º andar. Sala 2005. Campus Pampulha. Belo Horizonte. 

Telefone: 3409-4592 
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ANEXO 1 
PERFIL DE ATIVIDADE HUMANA 

 

Este folheto contém itens que descrevem atividades comuns que as pessoas realizam em suas 

vidas diárias. Para cada questão, peça que o paciente responda “ainda faço a atividade” se 

ainda conseguir realizar tal atividade sozinho quando precisa ou quando tem oportunidade. 

Solicite que ele indique “parei de fazer” a atividade se ele conseguia realizá-la no passado, 

mas, provavelmente, não consegue realizá-la hoje, mesmo se tivesse oportunidade. E, 

finalmente, que responda “nunca fiz” se ele, por qualquer motivo, nunca realizou tal 

atividade. 

 
ATIVIDADES Ainda 

faço 
Parei de 
fazer 

Nunca 
fiz 

1. Levantar e sentar em cadeiras ou cama (sem ajuda)    
2. Ouvir rádio    
3. Ler livros, revistas ou jornais    
4. Escrever cartas ou bilhetes    
5. Trabalhar numa mesa ou escrivaninha    
6. Ficar de pé por mais que um minuto    
7. Ficar de pé por mais que cinco minutos    
8. Vestir e tirar roupa sem ajuda    
9. Tirar roupas de gavetas ou armários    
10. Entrar e sair do carro sem ajuda    
11. Jantar num restaurante    
12. Jogar baralho ou qualquer jogo de mesa    
13. Tomar banho de banheira sem ajuda     
14. Calçar sapatos e meias sem parar para descansar    
15. Ir ao cinema, teatro ou a eventos religiosos ou 
esportivos 

   

16. Caminhar 27 metros (um minuto)    
17. Caminhar 27 metros sem parar (um minuto)    
18. Vestir e tirar a roupa sem parar para descansar    
19. Utilizar transporte público ou dirigir por 1 hora e 
meia (158 quilômetros ou menos)  

   

20. Utilizar transporte público ou dirigir por ± 2 horas 
(160 quilômetros ou mais)  

   

21. Cozinhar suas próprias refeições    
22. Lavar ou secar vasilhas    
23. Guardar mantimentos em armários    
24. Passar ou dobrar roupas    
25. Tirar poeira, lustrar móveis ou polir o carro    
26. Tomar banho de chuveiro    
27. Subir seis degraus    
28. Subir seis degraus sem parar    
29. Subir nove degraus    



47 
 

30. Subir 12 degraus    
31. Caminhar metade de um quarteirão no plano    
32. Caminhar metade de um quarteirão no plano sem 
parar 

   

33. Arrumar a cama (sem trocar os lençóis)    
34. Limpar janelas    
35 Ajoelhar ou agachar para fazer trabalhos leves    
36. Carregar uma sacola leve de mantimentos    
37. Subir nove degraus sem parar    
38. Subir 12 degraus sem parar    
39. Caminhar metade de um quarteirão numa ladeira    
40. Caminhar metade de um quarteirão numa ladeira, sem 
parar 

   

41. Fazer compras sozinho     
42. Lavar roupas sem ajuda (pode ser com máquina)    
43. Caminhar um quarteirão no plano    
44. Caminhar 2 quarteirões no plano    
45. Caminhar um quarteirão no plano, sem parar    
46. Caminhar dois quarteirões no plano, sem parar    
47. Esfregar o chão, paredes ou lavar carros    
48. Arrumar a cama trocando lençóis     
49. Varrer o chão    
50. Varrer o chão por cinco minutos, sem parar    
51. Carregar uma mala pesada ou jogar uma partida de 
boliche 

   

52. Aspirar o pó de carpetes     
53. Aspirar o pó de carpetes por cinco minutos, sem parar    
54. Pintar o interior ou o exterior da casa    
55. Caminhar seis quarteirões no plano    
56. Caminhar seis quarteirões no plano, sem parar    
57. Colocar o lixo para fora    
58. Carregar uma sacola pesada de mantimentos    
59. Subir 24 degraus    
60. Subir 36 degraus    
61. Subir 24 degraus, sem parar    
62. Subir 36 degraus, sem parar    
63. Caminhar 1,6 quilômetro (±20 minutos)    
64. Caminhar 1,6 quilômetro (±20 minutos), sem parar    
65. Correr 100 metros ou jogar peteca, “voley”, 
“baseball” 

   

66. Dançar socialmente    
67. Fazer exercícios calistênicos ou dança aeróbia por 
cinco minutos, sem parar  

   

68. Cortar grama com cortadeira elétrica     
69. Caminhar 3,2 quilômetros (±40 minutos)    
70. Caminhar 3,2 quilômetros sem parar (±40 minutos)    
71. Subir 50 degraus (2 andares e meio)    
72. Usar ou cavar com a pá    
73. Usar ou cavar com a pá por 5 minutos, sem parar    
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74. Subir 50 degraus (2 andares e meio), sem parar    
75. Caminhar 4,8 quilômetros (±1 hora) ou jogar 18 
buracos de golfe  

   

76. Caminhar 4,8 quilômetros (± 1 hora), sem parar    
77. Nadar 25 metros    
78. Nadar 25 metros, sem parar    
79. Pedalar 1,6 quilômetro de bicicleta (2 quarteirões)    
80. Pedalar 3,2 quilômetros de bicicleta (4 quarteirões)    
81. Pedalar 1,6 quilômetro, sem parar    
82. Pedalar 3,2 quilômetros, sem parar     
83. Correr 400 metros (meio quarteirão)    
84. Correr 800 metros (um quarteirão)    
85. Jogar tênis/frescobol ou peteca    
86. Jogar uma partida de basquete ou de futebol    
87. Correr 400 metros, sem parar    
88. Correr 800 metros, sem parar    
89. Correr 1,6 quilômetro (2 quarteirões)    
90. Correr 3,2 quilômetros (4 quarteirões)    
91. Correr 4,8 quilômetros (6 quarteirões)    
92. Correr 1,6 quilômetro em 12 minutos ou menos    
93. Correr 3,2 quilômetros em 20 minutos ou menos    
94. Correr 4,8 quilômetros em 30 minutos ou menos    
 

• EMA (Escore Máximo de Atividade): Numeração da atividade com a 

mais alta demanda de O2 que o indivíduo ainda faz, não sendo necessário cálculo 

matemático. 

• EEA (Escore Ajustado de Atividade): EMA – nº de itens que o 

indivíduo parou de fazer anteriores ao último que ele ainda faz.  

 
Classificação EAA 
Debilitado (inativo) < 53 
Moderadamente ativo 53 – 74 
Ativo > 74 
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ANEXO 2 
 

INSTRUÇÕES PARA ESCALA DE BORG MODIFICADA 
 
Desejamos que você nos fale sobre sua percepção de esforço (cansaço respiratório) durante os 

testes, ou seja, como você percebeu o cansaço antes e depois de realizar cada teste.. 

 

Queremos que você use essa escala, que vai de 0 a 10, sendo 0 nenhum esforço e 10 esforço 

máximo. 

 

É muito importante que você responda o que realmente percebeu, e não o que acredita que 

deveria responder. Não existe resposta correta, seja o mais honesto possível. 

 

 
 

 


