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Resumo 

Introdução: A mensuração da força muscular respiratória é realizada através de medidas 

estáticas das pressões máximas respiratórias e constitui uma importante ferramenta para 

determinação da existência e prognóstico de distúrbios neuromusculares e pulmonares. 

Objetivo: Comparar a força muscular respiratória de mulheres adultas com idade menor 

que 60 anos e superior a 60 anos. Métodos: Foram avaliadas 163 mulheres saudáveis 

divididas em dois grupos: mulheres adultas e idosas através da manovacuometria visando 

a medida das pressões respiratórias máximas inspiratórias (PImáx) e expiratórias 

(PEmáx). A análise estatística foi realizada utilizando Teste T de Student considerando 

significativo p ≤ 0,05. Resultados: A amostra final foi composta por 116 mulheres adultas 

e 47 idosas. Os valores de PImáx em mulheres adultas foi significativamente maior 

quando comparado a mulheres idosas (-108 cmH2O ± 5,3 cmH2O; -79,5 cmH2O ± 4 

cmH2O; p=0,0014, respectivamente). O mesmo comportamento foi observado na 

avaliação de PEmáx. Conclusão: Os resultados indicam que a força muscular inspiratória 

e expiratória é menor nas mulheres com idade mais avançadas, isso pode sugerir que o 

processo de envelhecimento tende a interferir na força muscular respiratória, resultando 

em alteração da funcionalidade do sistema respiratório.  
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1. Introdução  

O acompanhamento contínuo da função pulmonar determina as consequências, a 

extensão e progresso de várias patologias, principalmente, distúrbios pulmonares e 

neuromusculares. A avaliação das pressões respiratórias máximas e avaliação da 

capacidade vital são os principais métodos que avaliam a função pulmonar 1.  

Em indivíduos saudáveis esta mensuração serve principalmente para quantificar a força 

muscular e também para que possa servir como parâmetro de normalidade, pois contribui 

para a compreensão do comportamento do sistema respiratório, além de possibilitar a 

comparação dos dados obtidos da população saudável com os dados de indivíduos que 

possuam algum tipo de acometimento na força muscular, analisando as diferenças 

encontradas 2,3.  

A pressão inspiratória máxima reflete a força dos músculos respiratórios e é 

definida como a máxima pressão expiratória (PEmáx) e inspiratória (PImáx). Esta força é 

medida avaliando-se a pressão respiratória estática máxima que é gerada na boca após 

inspiração e expiração completas, caracterizando, respectivamente, a PImáx e a PEmáx, 

que indicam a força dos grupos musculares inspiratórios e expiratórios 4. De acordo com 

um estudo 5 a PImáx é uma medida da força muscular inspiratória, ao passo que a PEmáx 

mede a força dos músculos abdominais e intercostais 4.  

São muitos os fatores individuais já identificados que podem interferir na PImáx e 

PEmáx , tais como: o sexo, a idade, a altura, o peso, a capacidade de trabalho muscular 

ou aptidão física, o volume pulmonar em que foram feitas as medidas e o correspondente 

valor da pressão de recolhimento elástica do sistema respiratório, o tabagismo, o grau de 

escolaridade e de motivação do indivíduo 6. 

Gorzoni e Russo 7 constataram que em idosos sadios, as principais alterações 

funcionais do aparelho respiratório, decorrentes do processo natural de envelhecimento 

incluem a redução da complacência da parede torácica; a força dos músculos 

respiratórios; a capacidade vital; a pressão arterial de oxigênio. 

A busca por parâmetros biológicos do envelhecimento e melhora das condições de 

vida vem ganhando ênfase na literatura mundial 8-10. Vários estudos demonstraram que a 

idade é um preditor negativo das forças musculares respiratórias com significância 

estatística tanto em homens quanto em mulheres 11. 



 

 

Dito isso, nesse trabalho temos por objetivo avaliar as pressões respiratórias com 

o progredir da idade em indivíduos do sexo feminino. 

 

2. Metodologia 

A amostra inicial foi composta de 169 voluntárias saudáveis e participantes dos 

Centros de Convivência da Família e na comunidade acadêmica da Universidade Federal 

do Amazonas – UFAM. Os voluntários foram selecionados de acordo com os seguintes 

critérios: apresentar IMC entre 18 e 29,5 kg/m2, não ter histórico de tabagismo e ser do 

sexo feminino. Indivíduos com histórico de doença respiratória ou cardiovascular foram 

excluídos, bem como indivíduos com IMC maior que 29,5 e com qualquer doença 

neuromuscular que impedisse a realização dos testes. Sendo assim, a amostra final foi 

composta por 163 mulheres saudáveis com idades entre 20 e 88 anos. 

Os indivíduos foram separados em dois grupos: mulheres adultas (idade 20-59 

anos) e idosas (idade superior a 60 anos). 

Todas as voluntárias foram instruídas quanto aos procedimentos do estudo, de 

acordo com os requisitos da resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. O 

estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa em seres humanos. 

Dados pessoais e antropométricos foram avaliados através de um formulário 

dirigido contendo dados pessoais. As medidas antropométricas, peso e altura, foram 

coletados através de uma balança portátil e fita métrica manual, o Índice de Massa 

Corpórea (IMC) foi calculado pela fórmula IMC = peso/altura*altura, peso em 

quilogramas e altura em metros.  

Sobre a saúde física os indivíduos foram questionados a respeito da presença ou 

não de patologias e se estão submetidos de forma ativa ou passiva ao fumo. 

A força muscular respiratória foi mensurada através da medida da Pressão 

Inspiratória Máxima (PImáx) e da Pressão Expiratória Máxima (PEmáx). 

Antes de iniciar o teste, os voluntários foram instruídos a respeito do 

procedimento a ser realizado. Ao realizar o teste permaneceram na posição sentada com 

os pés no chão e a posição do tronco em relação ao quadril foi em um ângulo de 90º. A 

PEmáx e a PImáx foram avaliadas através de um manovacuômetro analógico (marca 

Wika©), os voluntários usaram um clipe nasal para realizarem as manobras já que 

possivelmente o uso deste clipe diminui o escape aéreo, facilitando a aceitabilidade das 

manobras e influenciando a magnitude dos valores 12.  



 

 

A PImáx foi obtida a partir do Volume Residual (VR) onde os indivíduos foram 

orientados a realizar uma expiração máxima e em seguida, após o comando verbal 

realizaram um esforço inspiratório máximo e sustentado por no mínimo dois segundos no 

bocal do manovacuômetro. A PEmáx foi mensurada a partir da Capacidade Pulmonar 

Total (CPT), na qual foi solicitado ao individuo que realizasse uma inspiração máxima 

antes de um esforço expiratório máximo, também com uma sustentação mínima de dois 

segundos.  

Foram realizadas três manobras para cada pressão a ser mensurada. Para que a 

manobra seja considerada aceitável é necessário que a duração seja de dois segundos e 

que não haja vazamento de ar pela boca ou nariz. Pelo menos duas manobras deverão ter 

seus valores não diferentes entre si e não superiores a 10% do valor mais alto. Ao final 

das três manobras escolhe-se o maior valor obtido de PImáx e PEmáx. 

A análise estatística foi realizada utilizando Teste T de Student considerando 

significativo p ≤ 0,05, através do programa estatístico “R”. 

 

3. Resultados    

Seis indivíduos foram excluídos do estudo por não preencherem os critérios de 

ausência de doença respiratória e/ou cardiovascular. A amostra final foi composta por 

116 mulheres adultas e 47 idosas.  

A tabela 1 apresenta os dados antropométricos da amostra estudada descritos 

com média e desvio-padrão. Podemos observar que a média de idade das mulheres foi de 

44,5 ± 12 anos e entre as idosas foi de 65 ± 6,6 anos. O IMC médio das mulheres adultas 

e idosas são 26,5 ± 5,1kg/m2 e 27,2 ± 4,7 kg/ m2, respectivamente.  

 

 



 

 

Na tabela 2 o valor da PImáx e PEmáx quando analisados em relação à idade, 

mostraram valores menores em idosas, com valor p<0,05. 

 

 

A força muscular inspiratória e expiratória nas mulheres mostra um decréscimo 

progressivo em cada década com o passar da idade. (Gráficos 1 e 2) . 

 

 

 

4. Discussão 

Os principais resultados deste estudo mostram diferença significativa nos valores 

da PImáx e PEmáx entre os grupos de mulheres adultas e idosas. Conseguimos ver que 

com a progressão da faixa etária a PImáx e PEmáx decrescem. Essas reduções nos 

valores das pressões respiratórias podem estar relacionadas às alterações fisiológicas 

próprias do processo de envelhecimento, como mudanças na composição do tecido 

pulmonar e da caixa torácica, que acarretam diminuição da massa e da eficiência da 

musculatura respiratória 13. 

Carpenter et al. 14 realizaram um estudo sobre a PImáx, na faixa etária de 47 a 68 

anos, e observaram que para cada um ano aumentado na idade acarretava em uma 



 

 

diminuição de 0,93 cmH2O nas mulheres. O comportamento dessas pressões mantém 

certa estabilidade até os 55-60 anos de idade e, a partir daí declinam marcantemente em 

módulos. Este fato não impede que o idoso mantenha sua ventilação, mas está na 

dependência de um importante mecanismo de proteção das vias respiratórias: a tosse 11. 

Enright et al. 15 demonstraram reduções na PImáx e PEmáx entre 0,8 e 2,7 cmH2O 

por ano em idosos a partir de 65 anos, em ambos os sexos,  sendo esse declínio maior nos 

homens. 

Tolep et al.16 encontraram evidências de que as alterações musculares associadas 

ao envelhecimento afetam a função muscular respiratória, com significativa redução em 

torno de 25% na força do diafragma de idosos, quando comparados com adultos jovens 

17. 

Na maioria dos estudos, o sexo e a idade são os dois fatores que mais 

consensualmente explicam as variações na PImáx e PEmáx, sendo menores em mulheres, 

e mais baixas com o avanço da idade 6. 

É importante ressaltar que os bons hábitos de vida diária e a prática regular de 

exercício físico contribuem para que o envelhecimento ocorra de forma saudável 

propiciando uma melhora na capacidade cardiorrespiratória, aumento da força e 

resistência à fadiga e bem estar psicológico 18. 

 

5. Conclusão 

Os resultados indicam que a força muscular inspiratória e expiratória são menores 

nas mulheres com idade mais avançadas, isso pode sugerir que o processo de 

envelhecimento tende a interferir na força muscular respiratória, resultando em alteração 

da funcionalidade do sistema respiratório, predispondo os idosos a diminuição da 

capacidade respiratória levando-os mais rapidamente à fadiga. 
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