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  A avaliação da função pulmonar tem sido um fator importante no estudo do 

desenvolvimento e crescimento, tanto de crianças saudáveis como doentes. Neste sentido, a 

oscilometria de impulso (IOS) é um instrumento muito utilizado, reconhecido e sensível que 

avalia a mecânica respiratória. Objetivo: apresentar o comportamento de variáveis da mecânica 

respiratória de escolares saudáveis, por meio do IOS, e contrastar com valores preditos para 

população brasileira. Método: estudo analítico transversal, no qual foram avaliadas crianças 

saudáveis, com idades entre 7 e 14 anos, cuja higidez foi controlada por meio de histórico de 

saúde, questionário ISAAC e espirometria com valores acima de 80% do predito para as variáveis 

derivadas da manobra de capacidade vital forçada (CVF), de acordo com Polgar et al., (1971) e 

Knudson et al., (1976). As crianças foram submetidas à antropometria (medida de massa, altura e 

índice de massa corporal), espirometria (Easy One Frontline-ndd Medical Technologies, Inc. 

EUA) e avaliação da mecânica respiratória por meio do Sistema de Oscilometria de Impulso 

(IOS) – Master Screen IOS, Erich Jaeger, Germany®), respeitando as normas da American 

Thoracic Society/European Respiratory Society (ATS/ERS). A aquisição dos dados do IOS foi 

feita durante um período de 30 segundos de registro, por 3 mensurações, com intervalo de 30 

segundos entre elas. Foram consideradas as variáveis de: impedância respiratória, resistência 

respiratória total, resistência central das vias aéreas, reatância capacitiva periférica , frequência de 

ressonância e área de reatância, em valores absolutos e porcentagem do predito população 

brasileira propostos por Assumpção et al. (2016). Todos esses dados foram analisados por meio 

do software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS®) 20.0, no qual conduziu-se a 

estatística descritiva e os dados foram expressos em médias e desvio padrão. O estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UDESC (CAAE: 52891215.7.0000.0118) e todos 

os participantes e responsáveis assinaram o Termo de Assentimento e o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, respectivamente. Resultado: participaram deste estudo 71 escolares, sendo 

40 do sexo feminino, com média de idade de 9,70 anos (±2,12). A maioria dos participantes eram 

eutróficos (47), 17 apresentaram sobrepeso e 6 obesidades. Com relação às variáveis do sistema 

respiratório a média de Z foi de 0.65 (±0.16) e a de R5 de 0.63 (±0.16)=unidades, conforme 

descritos na tabela 1. Conclusão: os escolares apresentaram valores do IOS compatíveis com uma 

mecânica pulmonar normal, sendo que todas as variáveis oscilométricas apresentaram-se acima 

dos valores preditos para crianças saudáveis brasileiras (De Assumpção et al., 2016).  
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Tabela 1: Parâmetros do Sistema de Oscilometria de Impulso obtidos em escolares saudáveis e 

porcentagens dos valores preditos para população brasileira. 

 Media DP Mediana Min Máx 

Z5      

Abs. 0.65 0.16 0.65 0.38 1.07 

%Pred. 155.49 37.88 150.43 101.63 244.16 

R5      

Abs. 0.63 0.16 0.62 0.38 1.02 

%Pred. 106.27 20.36 103.79 72.20 164.78 

R20      

Abs. 0.49 0.09 0.49 0.32 0.71 

%Pred. 101.37 18.99 97.20 68.18 143.33 

X5      

Abs. -0.17 0.72 -0.16 -0.37 -0.06 

%Pred. 124.47 41.27 114.45 58.82 226.19 

Fres      

Abs. 18.3 5.40 19.16 8.06 30.29 

%Pred. 111.74 29.12 109.64 43.48 181.68 

AX      

Abs. 1.33 1.04 1.07 0.15 3.98 

%Pred. 132.24 103.47 105.48 2.35 401.40 

Legenda: DP:desvio padrão; Min: mínimo; Máx: máximo; %Pred.: porcentagem do predito; 

Abs: Absoluto; Z: impedância respiratória; R5: resistência respiratória total; R20: resistência 

central das vias aéreas; X5: reatância capacitiva periférica; Fres: frequência de ressonância; 

AX: área de reatância. 
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