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Comparação da força dos músculos respiratórios e composição corporal em 

crianças e adolescentes 

 

Introdução: A composição corporal (massa magra e massa gorda) está relacionada com a 

força de músculos periféricos, entretanto ainda há dúvidas se composição corporal pode 

influenciar a força dos músculos respiratórios (FMR). Objetivo: Correlacionar FMR com a 

composição corporal em crianças e adolescentes saudáveis. Método: 47 voluntários (27 

feminino), sem antecedentes de doenças cardiopulmonares. Foram avaliadas a função 

pulmonar, peso e estatura, FMR: pressão inspiratória máxima (PImax) e pressão expiratória 

máxima (PEmax) pelo manovacuômetro sendo realizada cinco medidas aceitáveis e, ao 

menos, três reprodutíveis. A bioimpedância foi realizada com os voluntários em jejum por 12h e 

orientados a esvaziar a bexiga 30 minutos antes do procedimento, as seguintes variáveis foram 

mensuradas: massa magra (MM) e massa gorda (MG) em porcentagem do previsto. Excluídos 

aqueles com alteração na função pulmonar e que não conseguiram realizar os testes. Análise 

estatística: Correlação de Pearson entre a PImax, PEmax, e as variáveis da bioimpedância. 

Foi considerado significância estatística quando p<0,05. Resultados: Média de idade: 12 ± 2 

anos, IMC (19,8± 3,5Kg/m2). Função pulmonar normal CVF % prev: 107,3±10,3; VEF1% prev: 

100,2 ± 14,2). Média de PImax; 88,0±25,9cmH2O; PEmax: 81,0±25,8cmH2O; Média de MM: 

78,9 ±7,5%, MG: 21,0±6,5%. Foi observada correlação significante entre a PImax e MM 

(r=0,32, p=0,02), mas não para PEmax e MM (r=0,27, p=0,06). Ao subdividir por gênero foi 

observada correlação significativa entre a PImax e gênero masculino, mas não para feminino 

(masculino PImax vs MM r=0,50, p=0,02; PEmax vs MM r=0,42, p=0,06; feminino PImax vs MM 

r=0,11, p=0,96; PEmax vs MM r=0,08, p=0,69). A FMR nos adolescentes (> 13 anos) esteve 

relacionada com MM (PImax vs MM: 0,39, p=0,01; PEmax vs MM: 0,42, p=0,05), mas a FMR 

não esteve relacionada com a MM nas crianças (≤12 anos): PImax vs MM: 0,28, p=0,17; 

PEmax vs MM: r=0,11, p=0,59. Conclusões: A composição corporal está relacionada a PImax 

em crianças e adolescentes saudáveis, sendo mais evidente no gênero masculino e em 

adolescentes. Assim, quanto mais massa magra, maior a FMR. 
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