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1. Resumo 

Introdução: Estudos que utilizam equações de referência desenvolvidas e que não 

foram testadas, pode super ou subestimar os valores obtidos, e causar 

interpretações errôneas. Objetivos: Validar a equação de referência para VVM 

(VVM = -13.024 + (PEF, L * 6.954) + (FEF25-75, L * 7.516) + (idade, anos * 2.547) + 

(peso, Kg * 0.363)) desenvolvida na população pediátrica brasileira. Métodos: 

estudo transversal, 150 voluntários saudáveis, idade entre 6 e 17 anos foram 

avaliados para validar a equação de referência de VVM. Os voluntários que 

apresentaram função pulmonar anormal ou história de doença respiratória aguda 

ou crônica foram excluídos. A VVM foi medida durante 15 segundos de respirações 

profundas e rápidas. Pelo menos duas medidas aceitáveis e reprodutíveis foram 

realizadas de acordo com o recomendado pela ATS / ERS. Resultados 

preliminares: a média de idade dos voluntários foi de 11 ± 3 anos, 52% dos 

voluntários eram do sexo masculino, índice de massa corporal - IMC 19 ± 3. Não 

houve diferença significativa entre os valores de VVM medidos (88,28 ± 31,59 L / 

min) e previstos (85,58 ± 26,89L / min), p = 0,108; porcentagem do previsto (102 ± 

9). O Coeficiente de correlação intraclasse - CCI foi 0,98 [0,95 – 0,99], p <0,001. A 

análise gráfica de Bland-Altman apresentou concordância entre os valores medidos 

e previstos (média = 2.7L / min, desvio = -15 a 20L/ min). Conclusão: Com os 

dados preliminaries foi possivel validar a equação de referência para VVM na 

população pediátrica brasileira. 

 

Palavras-chave: Ventilação voluntária máxima, crianças, adolescente, validação 

dos resultados 

 

2. Introdução 

A equação de referência para VVM é útil para a interpretação do teste de 

exercício cardiopulmonar, pois pode auxiliar na avaliação da reserva ventilatória1. 

Entretanto, estudos que utilizam equações de referência desenvolvidas e que não 

foram testadas, pode super ou subestimar os valores obtidos, e causar 

interpretações errôneas.2,3 

3. Objetivos 



Validar a equação de referência para VVM (VVM = -13.024 + (PEF, L * 6.954) + 

(FEF25-75, L * 7.516) + (idade, anos * 2.547) + (peso, Kg * 0.363)) desenvolvida na 

população pediátrica brasileira.  

4. Metodologia 

Estudo transversal. As avaliações foram realizadas no laboratório de 

reabilitação pulmonar da Universidade Nove de Julho – UNINOVE  

5. Desenvolvimento 

Foram recrutadas voluntários com idade entre 6 a 18 saudáveis. Foram 

excluídos voluntários que praticavam atividade física mais de 3 vezes por semana, 

não executaram a espirometria e/ou a VVM de forma satisfatória, tabagismo, 

alterações na espirometria e nascimento prematuro. O protocolo foi realizado em 

única visita. Foi mensurado peso e estatura e realizado a avaliação da função 

pulmonar pela espirometria. Por fim, foi avaliado VVM durante 15 segundos de 

respirações profundas e rápidas. Pelo menos duas medidas aceitáveis e 

reprodutíveis foram realizadas de acordo com a declaração ATS /ERS. 

6. Resultados Preliminares 

Tabela 1. Características da amostra 

Variáveis Amostra, n = 150 (78 ♂) 

Idade, anos 11 ± 3 

Peso, Kg 42,6 ± 14,2 

Altura, cm 148 ± 17 

IMC, Kg/m2 19 ± 3 

CVF, L (% prev) 2,74 ± 0,91 (99 ± 12) 

VEF1, L (% prev) 2,46 ± 0,79 (96 ± 10) 

VEF1/CVF, % 90 ± 5 

FEFmax, L (% prev) 5,42 ± 1,55 (93 ± 10) 

FEF25-75% (% prev) 3,18± 1,0 (105 ± 19) 

IMC: índice de massa corpórea; CVF: capacidade vital forçada; VEF: volume expiratório forçado; FEF: fluxo 

expiratório forçado. 

Não houve diferença significativa entre os valores de VVM medidos (88,28 ± 

31,59 L / min) e previstos (85,58 ± 26,89L / min), p = 0,108; porcentagem do previsto 

(102 ± 9). O Coeficiente de correlação intraclasse - ICC foi 0,98 [IC 95% = 0,95 – 



0,99], p <0,001. O gráfico de Bland-Altman apresentou concordância entre os 

valores medidos e previstos (média = 2.7L / min, desvio = -15 a 20L/ min). 

 

 

 

 

 

Figura 1. Análise gráfica de Bland Altman. 
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