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Resumo 

 

Objetivos: Avaliar a força e a endurance muscular inspiratória em crianças e 

adolescentes com fibrose cística (FC) e comparar com indivíduos saudáveis. 
Métodos: Estudo observacional, transversal, em pacientes com FC (6 a 18 anos) e 

indivíduos saudáveis pareados na proporção de 2:1 por sexo, idade, altura e peso. Foram 

realizados espirometria, oscilometria de impulso, pletismografia, manovacuometria e 

protocolo de endurance muscular inspiratória. Para análise de dados utilizou-se os testes t de 

student e a correlação linear de Pearson. 
Resultados: Foram incluídos 34 pacientes com FC, média de idade de 14,0±2,7, sendo 

20 pacientes (58,8%) do sexo masculino, com média de pressão inspiratória máxima 

percentual (PIMAX%) de 118,5±25,8 e de endurance (percentual da PIMAX) de 60,9±13,3. 

Também foram incluídos 68 indivíduos saudáveis com média de PIMAX% de 105,8±18,0 e 

de endurance de 65,3±12,3. Os pacientes com FC apresentaram maior PIMAX% do que os 

saudáveis e não apresentaram diferença significativa na endurance. Ao analisar 

separadamente os pacientes com FC sem colonização por Pseudomonas Aeruginosa e com 

volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1) maior do que 80% do previsto a 

PIMAX% foi significativamente maior nos pacientes com FC e a endurance muscular 

inspiratória foi menor em comparação com os saudáveis. A PIMAX se correlacionou com 

capacidade vital forçada (r=0,44; p=0,01) e com VEF1 (r=0,41; p=0,01) e a endurance se 
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correlacionou com resistência total das vias aéreas (r=0,35; p=0,04) e com a resistência 

central das vias aéreas (r=0,48; p=0,04). 
Conclusão: Crianças e adolescentes com FC apresentam alterações da força e da 

endurance muscular inspiratória que estão associadas de forma distinta ao comprometimento 

pulmonar. Além disso, a força parece estar mais relacionada com parâmetros da função 

pulmonar e a endurance com a resistência das vias aéreas. 
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