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Resumo 

 

Atualmente enfermidades respiratórias crônicas em crianças têm aumentado, 

fazendo-se necessário descrever a prevalência, a evolução e o tratamento destas 

doenças, por isto a geração de valores de referência de espirometria em crianças 

brasileiras de três a 12 anos de idade assume grande valor.  

Recentes publicações de função pulmonar em pré-escolares definiram critérios 

de aceitabilidade e reprodutibilidade. O que nos resta, é estender as equações de valores 

previstos para crianças brasileiras no grupo etário de três a 12 anos, mantendo a 

representatividade das diferentes etnias que compõem a nossa população. 

O nosso estudo será multicêntrico com crianças sadias do ponto de vista 

respiratório entre três e 12 anos de idade. A seleção destas crianças será feita em escolas 

públicas e privadas de grandes centros urbanos brasileiros. 

Os critérios de exclusão serão crianças prematuras, peso abaixo de 2500g, com 

enfermidade respiratória crônica, ou doença que comprometa o resultado, incluindo 

incapacidade de realizar o exame. Em cada centro ocorrerá distribuição proporcional de 

idade com contribuições semelhantes de gênero em cada idade para favorecer uma 

distribuição mais homogênea de todas as faixas etárias. 
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As medidas antropométricas serão realizadas no dia do exame com estadiômetro 

portátil validado e balança digital com aprovação do Inmetro. 

 A espirometria será realizada conforme padrões da ATS. Para a faixa etária pré-

escolar a criança deverá obter duas curvas expiratórias aceitáveis com boa 

reprodutibilidade apresentando variação igual ou menor a 10% na CVF e VEF1 e que 

tenham pelo menos meio segundo de duração (1). Na faixa etária escolar a criança 

devera obter três curvas expiratórias aceitáveis com boa reprodutibilidade de duas 

curvas apresentando variação igual ou menor a 5% na CVF e VEF1 (2). 

  Atualmente nosso estudo conta com a participação de 20 centros distribuídos 

geograficamente no território brasileiro: três no estado do RS, dois em SC, dois no PR, 

três em SP, três no RJ, um no ES, dois em MG, um na BA, um em PE, um no CE, um 

em MA. Oito centros já iniciaram as coletas de dados incluindo o centro gerenciador em 

Porto Alegre. Porém os dados serão enviados ao centro gerenciador somente em agosto 

de 2011 para serem analisados. 

 Em Porto Alegre foram coletados dados de 40 crianças saudáveis, onde 

observamos uma forte correlação entre a CVF e estatura da criança, e uma variabilidade 

dos dados de 82%. 
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