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RESUMO 
 

As alterações na capacidade pulmonar relacionadas com a idade são clinicamente relevantes, visto que 
uma função pulmonar precária é associada a taxas elevadas de mortalidade. Objetivou-se com o presente 
estudo, avaliar a força muscular respiratória dos idosos antes e depois da perda de peso corporal. Trata-se 
de um estudo quase-experimental, com abordagem quantitativa, com a participação de 12 idosos de ambos 
os sexos, sendo a maioria do sexo feminino (75%), com média de idade 67 ± 4,7 anos, residentes na região 
metropolitana de Maringá/PR, que apresentassem excesso de peso ou obesidade, pertencentes a um 
programa de atividade física, com enfoque na perda de peso corporal, ao longo de 12 semanas de 
intervenção. Foram realizadas as coletas de dados pessoais, avaliação antropométrica e força muscular 
respiratória, através do manovacuômetro de pressão. Os resultados apresentaram diferenças 
estatisticamente significativas entre as médias da PImáx antes 105 ± 35,2 e PImáx após intervenção 77 ± 
17,1 (p= 0,01) e não significativos nas demais variáveis (p> 0,05). Baseado nos resultados apresentados, 
verificou-se a diminuição significativa na força muscular inspiratória após a perda de peso corporal. 
Destaca-se que não foram realizados exercícios específicos para o fortalecimento muscular respiratório. 
Portanto, a redução da força muscular inspiratória pode estar relacionada a ausência de exercícios 
específicos para o fortalecimento dos músculos em questão. Em vista dos pontos elencados, sugere-se que 
a associação da prática de exercícios específicos para manutenção e melhora da capacidade funcional 
respiratória são substanciais para idosos que realizam intervenções com enfoque na redução do peso 
corporal. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Envelhecimento; Força Muscular; Respiração; Promoção da saúde; Obesidade.  
 

1 INTRODUÇÃO 
 

O envelhecimento populacional ocorre de forma acelerada no mundo (DE ARAÚJO 
NETO et al., 2017). Estudos que abordam questões referentes ao idoso, tais como: 
diabetes, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, dislipidemias, doença pulmonar 
obstrutiva crônica (PASCOTINI, 2016), que são de grande interesse dos profissionais que 
trabalham com saúde pública, a fim de estabelecer ações que visem a promoção da 
saúde para este público alvo, para a promoção do envelhecimento saudável e maior 
qualidade de vida (RIBEIRO et al., 2018). 

O excesso de peso atinge em média, a metade da população adulta e idosa 
brasileira, apresentando uma tendência crescente nas últimas décadas, nomeadamente 
no perímetro urbano. No processo de envelhecimento ocorrem alterações na composição 
corporal do idoso, que tende a ganhar peso gradativamente até aproximadamente 70 
anos de idade, diminuindo após essa idade e desse modo, apresentando uma 
redistribuição de gordura corporal das extremidades para a área visceral, podendo 
interferir no aparelho respiratório (GUSMÃO et al., 2015; WHO, 2015).  

O processo de envelhecimento é acompanhado de alterações fisiológicas como a 
senescência, que ocorre o aumento do tecido adiposo, além disso, ocorre alterações que 
podem acarretar na diminuição da massa musculoesquelética e força muscular, incluindo 
os músculos respiratórios. No aparelho respiratório, são verificadas modificações 
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morfológicas que diminuem a elasticidade pulmonar, bem como dos alvéolos, 
influenciando diretamente na mecânica da caixa torácica, consequentemente alterando o 
padrão respiratório. Com isso, os indivíduos acima de 60 anos possuem maiores chances 
de apresentarem a diminuição da força muscular respiratória, que pode ser mensurada 
pela pressão inspiratória máxima (PImáx), em decorrência da fraqueza dos músculos 
inspiratórios, particularmente do músculo diafragmático que é o principal músculo da 
respiração, assim como a diminuição da pressão expiratória máxima (PEmáx), 
mensurando principalmente, a força dos músculos abdominais. 

Diante do exposto, o objetivo desse estudo foi avaliar força muscular respiratória da 
população idosa com sobrepeso ou obesidade, antes e após a perda de peso corporal.  

 

2 MATERAIS E MÉTODOS 
 

Trata-se de um estudo quase-experimental e longitudinal (THOMAS et al., 2012). A 
amostra foi composta por 12 idosos na faixa etária de 60 a 78 anos, sendo a maioria do 
sexo feminino (75%), residentes da região metropolitana de Maringá- PR. Os dados foram 
coletados no período de outubro a dezembro de 2018 (antes e após 12 semanas de 
intervenção). Como critério de exclusão foram considerados o diagnóstico prévio de 
patologias respiratórias, patologias neurológicas e/ou psiquiátricas, sintomas de resfriado 
e/ou afecções respiratórias no dia da avaliação, etilistas, tabagistas atuais e ex-tabagistas 
há menos de dez anos, cirurgia abdominal e torácica há menos de cinco anos. 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética de Pesquisa –CEP envolvendo seres 
humanos do Centro Universitário de Maringá, e aprovado segundo parecer nº 
2.596181/2018. Os participantes foram orientados sobre os objetivos do estudo e assim, 
tendo seu consentimento por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE). 

Primeiramente, foram coletados dados pessoais e a seguir, foram realizados os 
procedimentos: cálculo do índice de massa corporal (IMC), avaliação da força muscular 
respiratória (FMR).  

O índice de massa corporal (IMC) foi calculado com base nas variáveis obtidas, tais 
como: peso corporal e estatura, na qual o índice é o calculado e dividindo o peso corporal 
em quilos (kg) pela estatura em metros ao quadrado, com o objetivo de analisar o estado 
nutricional da população idosa estudada. 

A força dos músculos respiratórios foi determinada pela pressão máxima (PImáx e 
PEmáx) gerada em nível da boca com a utilização de um manômetro de pressões 
negativas e positivas (Gerar®). O exame foi realizado com o avaliado sentado, usando 
prendedor nasal, com pelo menos três medidas e intervalo de no mínimo um minuto entre 
si. Para a obtenção de manobras tecnicamente aceitáveis, foi anotada a pressão mais 
elevada alcançada após o primeiro segundo e para que existissem entre as manobras 
aceitáveis pelo menos duas reprodutíveis, foi necessário que as diferenças entre elas não 
excedessem 10%, do valor mais elevado.  

A análise da força muscular respiratória foi realizada antes e após 12 semanas de 
intervenção de atividades físicas com ênfase no emagrecimento, englobando exercícios 
aeróbicos e resistidos. 

Os dados foram tabulados no programa Excel (versão 2013, Microsoft, Estados 
Unidos da América) e a seguir, procedeu-se a análise por meio da estatística descritiva 
(média e desvio padrão) e estatística inferencial, por meio do teste t de student para 
amostras pareadas. O nível de significância adotado foi de 5% (p<0,05). 
 

2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Do total de idosos estudados (12 idosos), 10 foram do sexo feminino e 2 do sexo 
masculino, o que correspondeu a 75% e 25% da amostra, respectivamente. A idade dos 
idosos estudados englobou de 60 a 78 anos, sendo que a média e o desvio-padrão do 
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pré-intervenção foi de 66,91 ± 4,7 anos e pós-intervenção 67 ± 4,7 anos. A tabela 1 
descreve os valores médios e desvio padrão de idade (anos), estatura (m), peso corporal 
(kg) e IMC (kg/m²). A média do peso corporal dos idosos foi de 81,4 ± kg, no momento 
pré-intervenção e 79,8 ± kg, no momento pós-intervenção, sendo que a média mais alta 
foi encontrada no sexo masculino. Já a média da estatura foi de 159,3 ± 5,8 cm no pré e 
pós-intervenção. O IMC teve média de 32,1 ± 4,1 kg/m² no pré-intervenção e 31,5 ± 3,5 
kg/m², no momento pós-intervenção.  

Os dados referentes as variáveis de idade, estatura, peso corporal e IMC, estão 
apresentados na tabela 1. 

 

Tabela 1 - Variáveis antropométricas e de força muscular respiratória inspiratória e expiratória dos 
idosos pré-avaliação e pós-avaliação após a perda de peso. 

Variáveis Pré-intervenção Pós-intervenção 

Idade (anos) 66,91 ± 4,7 67 ± 4,7 
Estatura (cm) 159,3 ± 5,8 159,3 ± 5,8 
Peso corporal (kg) 81,4 ± 9,7 79,8 ± 8,9 
IMC (kg/m²) 32,1 ± 4,1 31,5 ± 3,5 

Nota: p > 0,05 para todas as comparações e todas as variáveis. 
Fonte: autores. 

 

Observa-se na tabela 1 que não houve diferença estatisticamente significante em 
relação as médias das variáveis antropométricas nos momentos pré e pós-intervenção. O 
IMC apresentou valores superiores aos considerados normais para a idade, com a 
classificação de sobrepeso de Lipschitz, sendo considerado o valor de > 27 kg/m2 para o 
sobrepeso. No presente estudo, verifica-se que de modo geral, os idosos encontravam-se 
com excesso de peso. A vista disso, a literatura aponta que o excesso de peso pode 
elevar o risco de acometimento por comorbidades associadas a obesidade, como por 
exemplo a hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, dislipidemias e alguns tipos de 
câncer (WHO, 2015).  

Na tabela 2 são descritos os valores médios e o desvio padrão da força muscular 
respiratória, sendo a inspiratória e expiratória (cmH2O). Observa-se que teve diferença 
estatisticamente significativa (p=0,01) na avaliação de força muscular inspiratória, após 
uma intervenção com exercícios aeróbicos e resistidos, com enfoque no emagrecimento. 
Assim, foram observadas a redução da força muscular inspiratória (diafragma e 
intercostais externos), na qual o principal músculo da função indicada é caracterizado pelo 
diafragma. 

 

  Os dados referentes as variáveis de força muscular respiratória, estão 
apresentados na tabela 2. 
 

Tabela 2 - Variáveis da Força muscular respiratória. 

Variáveis Pré-intervenção Pós-intervenção 

PIMÁX -105 ± 35,2 -77 ± 17,1 
PEMÁX 89,1 ± 34,4 80 ± 25,2 

Nota: PImáx = Pressão inspiratória Máxima (cmH2O) e PEmáx = Pressão expiratória máxima 
(CMH2O) 

Fonte: autores. 
 

De acordo com a literatura, observa-se que com o envelhecimento, uma cascata de 
alterações na força muscular respiratória e diminuição da massa muscular, contribuindo 
com o quadro de sarcopenia (diminuição de massa musculoesquelética) e declínio na 
capacidade funcional respiratória do idoso. 

Desta forma, é de grande importância a avaliação minuciosa da força muscular 
respiratória do idoso, para a análise do seu respectivo desempenho no dia a dia, para a 
realização de associação de atividades que forneçam o aumento da força muscular 
respiratória durante a atividade física, com foco na redução da gordura corporal de idosos 
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com sobrepeso ou obesidade. Compete destacar que a diminuição das pressões 
musculares respiratórias máximas pode ser um dos principais pressagiadores de 
mortalidade em idosos (PASCOTINI, 2016). 
 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No presente estudo, foi concluído a partir da análise dos resultados, que a prática 
de exercícios físicos para perda de peso corporal sem foco no fortalecimento da 
musculatura respiratória, resultou na perda significativa da força da musculatura 
inspiratória, o que sugere a associação de exercícios específicos para manutenção e 
melhora da força e capacidade funcional respiratória desse contingente populacional, 
durante a intervenção de exercícios físicos aeróbicos e anaeróbicos para o 
emagrecimento. 
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