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Nas últimas décadas, os cuidados intensivos neonatais melhoraram 

substancialmente, contribuindo para a elevação das taxas de sobrevida de 

recém-nascidos (RNs) prematuros, particularmente os de muito baixo peso. 

Em alguns centros neonatais de referência, as taxas de sobrevida de RNs 

com peso de nascimento inferior a 1.000 g atingem valores em torno de 

40 a 50% (Hack, Friedman & Fanaroff, 1996; Vermont-Oxford trials network 

database project, 1993), sendo as patologias respiratórias as principais 

responsáveis pela morbidade e mortalidade nesta faixa etária. 

O rápido progresso das ciências básicas tem permit ido novas 

abordagens diagnósticas e terapêuticas no manejo da doença respiratória 

neonatal. Podemos citar o uso rotineiro da corticoterapia antenatal, a 

administração de surfactante exógeno e as novas estratégias ventilatórias 

como exemplos. A t é recentemente, no entanto, o conhecimento das 

propriedades mecânicas dos pulmões de prematuros extremos era bastante 

limitado, particularmente durante o período precoce do desenvolvimento 

do pulmão e da via aérea. Além disso, sabemos que o desenvolvimento do 

pulmão é criticamente dependente da existência de líquido amniótico. 

O nascimento prematuro acaba expondo o RN ao ambiente extra-uterino 

em uma fase ainda muito precoce de seu desenvolvimento. Os efeitos da 

ventilação mecânica e da hiperóxia, aos quais muitas vezes prematuros 

menores de 30 semanas são submetidos, podem produzir profundas 

modificações estruturais e alterar o processo de diferenciação celular 



(Bancalari, 1998), comprometendo o crescimento adequado das vias aéreas 

e influenciando no processo de alveolização. 

O conhecimento da fisiologia do pulmão nessa fase - ainda muito 

precoce - e o comportamento de seu desenvolvimento extra-útero são de 

fundamental importância, uma vez que, na grande maioria dos casos, o 

acompanhamento pós-natal tem se limitado apenas ao tratamento e à 

evolução clínica dos pacientes. Nesse sentido, a avaliação da função 

pulmonar em RNs e lactentes tem se desenvolvido bastante nos últimos 

anos. Estudos utilizando diversas técnicas têm contribuído de forma 

significativa para o melhor entendimento do processo de crescimento e 

desenvolvimento dos pulmões e das vias aéreas. Através da avaliação da 

função pulmonar é possível quantificar as possíveis alterações existentes. 

Os testes de função pulmonar são capazes de fornecer importantes 

informações a respeito dos problemas respiratórios da prematuridade. Se 

associados ao desenvolvimento de novas abordagens diagnósticas e 

terapêuticas decorrentes do rápido progresso da biologia molecular, poderão 

contribuir para o avanço no diagnóstico e no tratamento das doenças 

respiratórias na infância. 

Nos últimos anos, o laboratório de função pulmonar do Instituto 

Fernandes Figueira v e m desenvolvendo uma linha de pesquisa voltada ao 

estudo das repercussões do nascimento prematuro na função pulmonar. 

Os resultados preliminares sugerem que o desenvolvimento do pulmão se 

processa de forma realmente diferente quando o nascimento é prematuro. 

Este é, certamente, um fator importante na etiopatogenia da evolução da 

Doença Pulmonar Crônica. 

O estudo da mecânica pulmonar durante o crescimento extra-uterino, 

portanto, permitirá um maior conhecimento da função do pulmão dos 

prematuros, tentando identificar precocemente se existe alguma relação 

entre as medidas de complacência e resistência pulmonar - ou outros 

parâmetros funcionais - e a progressão para doença crônica e o aumento 

da morbidade respiratória no futuro. 



AVALIAÇÃO DA MECÂNICA PULMONAR 
A mecânica pulmonar consiste no estudo das propriedades mecânicas 

do pulmão e da caixa torácica, tendo por base a aplicação dos princípios 

das leis de Newton aos componentes do sistema. A ventilação dos pulmões 

envolve a movimentação do sistema respiratório. Para promover a entrada 

e a saída das moléculas gasosas da árvore brônquica é necessário vencer 

forças de oposição. 

As forças geradas pelo aparelho respiratório agem sobre o fole 

torácico, produzindo alterações de pressão que permitem a movimentação 

dos gases. Durante a inspiração, a pressão alveolar tem um valor menor 

que a pressão atmosférica, permitindo que o gás flua para dentro dos 

pulmões. Na expiração, a pressão alveolar torna-se maior que a atmosférica, 

invertendo o fluxo de gás. 

A mecânica do sistema respiratório foi estudada por muitos anos 

como um modelo de compartimento único, composto por dois elementos: 

uma resistência e uma elastância - inverso da complacência (Mancebo, 

Calaf & Benito 1985). Nesse modelo, as propriedades mecânicas do sistema 

respiratório independiam do volume e do fluxo pulmonar e os fatores 

inerciais eram desprezíveis. 

Considerando u m sistema respiratório normal , esse modelo 

simplificado passou a ser utilizado, tornando possível o uso da conhecida 

equação do movimento: 

P = ( l / C χ V ) + ( R χ F ) + ( I χ d 2 V / dt 2 ) 

Na qual 

Ρ = pressão medida em qualquer ponto do ciclo respiratório; 

C = complacência; 

V = volume pulmonar; 

R = resistência; 

F = fluxo 

I— inércia; 

d 2 V / dt 2 = aceleração. 



A equação pressupõe que o sistema respiratório segue uma função 

linear, sendo desprezível o componente relacionado à inércia do gás, uma 

vez que representa menos de 5% da variação de pressão durante o ciclo 

respiratório (Mead, 1956). Isso permitiria, portanto, utilizar uma equação 

mais simplificada: 

P = ( V / C ) + (R χ F) 

Sabemos, atualmente, que em pacientes graves e intubados não é 

possível utilizar o modelo simplificado com precisão para o estudo da 

mecânica em doenças pulmonares, pois além dos parâmetros elásticos e 

resistivos, temos de considerar os fatores visco-elásticos dos tecidos -

modelo biocompartimental (Milic-Emili, 1977). 

PROPRIEDADES ELÁSTICAS DO PULMÃO 
Ε DO SISTEMA RESPIRATÓRIO 

A elasticidade é uma propriedade da matéria que permite ao corpo 

retornar à sua forma original após ter sido deformado por uma força a ele 

aplicado. Segundo a Lei de Hooke, quando uma unidade de força atua 

sobre um corpo perfeitamente elástico, como uma mola, por exemplo, este 

sofrerá uma modificação unitária em seu compartimento; se a força for de 

duas unidades, a variação também será de duas unidades, e assim 

sucessivamente, até alcançar ou exceder seu limite elástico. 

Os tecidos dos pulmões e do tórax obedecem à Lei de Hooke, sendo 

constituídos de fibras elásticas, cartilagens e células epiteliais e endoteliais 

que possuem propriedades elásticas. Portanto, quanto mais intensa a 

pressão gerada pela musculatura respiratória, maior será o v o l u m e 

inspirado. A o fim dessa força gerada, os tecidos se retraem e retornam a 

sua posição original. 

Essa relação pressão-volume depende apenas da variação do volume 

medida em condições estáticas. A relação entre a variação do vo lume 

pulmonar e a pressão motriz do sistema (inclinação da curva pressão-

volume) é conhecida como complacência do sistema respiratório (Csr). 



O tecido será mais distensível quanto maior a Csr, e mais rígido quanto 

menor for essa complacência. 

Em relação aos pulmões, a força de retração elástica tende sempre a 

trazê-los para u m volume mínimo, ou seja, tendem sempre a 'colabar'. 

Existem dois fatores responsáveis por esse comportamento: os componentes 

elásticos do próprio tecido pulmonar (fibras elásticas e colágeno) na sua 

disposição geométrica e o surfactante pulmonar que recobre as zonas de 

troca gasosa. 

TENSÃO SUPERFICIAL 

U m fator de extrema importância na manutenção da curva pressão-

volume é a tensão superficial da película líquida que reveste os alvéolos. 

Entende-se por tensão superficial a força (em dinas, por exemplo) que age 

sobre uma linha imaginária de 1 cm de comprimento na superfície de um 

líquido (Figura 1) e surge porque as forças entre as moléculas do líquido 

são muito maiores do que entre líquido e gás, fazendo com que a área 

líquida se torne a menor possível. 

Figura 1 - ( A ) Tensão superficial é a força em dinas, agindo sobre 

uma linha imaginária de 1 cm de comprimento numa superfície líquida. 

(B) As forças da superfície numa bolha de sabão tendem a reduzir a área e 

gerar uma pressão no interior da bolha. (C) Como a bolha menor gera uma 

pressão maior, estoura a bolha grande. 

Fonte: Kopelman (1984) 



A primeira evidência de que a tensão superficial poderia contribuir 

para o comportamento pressão-volume do pulmão foi obtida por Von 

Nurgaard, que demonstrou que os pulmões inflados com solução salina 

têm complacência muito maior do que pulmões cheios de ar (Sousa et al., 

1995). Posteriormente, trabalhos sobre a espuma do edema vindo de 

pulmões de animais expostos a gases nocivos demonstraram que as 

minúsculas bolhas de ar da espuma eram extremamente estáveis, indicando 

a existência de uma tensão superficial muito mais baixa, conduzindo 

posteriormente à notável descoberta do surfactante pulmonar (Figura 2 ) . 

Figura 2 - Ação do detergente sobre a tensão superficial 

Fonte: Rocco, Silva & Zin (1998) 

S U R F A C T A N T E P U L M O N A R 

O surfactante é secretado por células epitel iais a lveo la res 

especializadas, chamadas pneumócitos granulares ou tipo II (Bourbon, 

1995). Essas células se localizam nos alvéolos, armazenam surfactante 

em corpos lamelares osmofílicos e secretam seu conteúdo no lúmen alveolar 

através de u m processo de exocitose, estimulado por mecanismos b -

adrenérgicos. Os pneumócitos tipo II aparecem por volta da 24ª semana de 

gestação, e logo em seguida já são vistos os corpúsculos de inclusão com 

sua forma lamelar. Estas, porém, tornam-se mais numerosas por volta de 



30 a 32 semanas, de forma que o nascimento prematuro implica em 

patologias respiratórias caracterizadas pela diminuição da complacência 

pulmonar e por múltiplas áreas de atelectasias, decorrentes da inativação 

ou diminuição do surfactante (Síndrome do Desconforto Respiratório 

Neonatal ou Doença de Membrana Hialina). A função biológica e a atividade 

de superfície do surfactante são atribuída aos fosfolipídeos, especialmente 

à fosfatidilcolina e sua composição. 

Uma importante propriedade fisiológica do surfactante é a redução 

da tensão superficial alveolar, com o aumento da complacência do pulmão 

e a redução do trabalho de expandi-lo a cada respiração (Goerke & Clements, 

1986). Além disso, ele promove a estabilidade dos alvéolos, aumentando a 

tensão superficial à medida que cresce o raio do alvéolo. Logo, podem 

coexistir cerca de 300 milhões de alvéolos com tamanhos diferentes, porém, 

com a mesma pressão em seu interior. 

Outra importante propriedade do surfactante é a de contribuir para 

evitar o edema pulmonar, mantendo os alvéolos secos. Assim como as 

forças de tensão superficial tendem a colapsar os alvéolos, também tendem 

a sugar líquido dos capilares para os espaços alveolares. Reduzindo a tensão 

superficial e, conseqüentemente, a pressão transmural , ele acaba 

diminuindo a tendência do fluido de sair do capilar pulmonar, prevenindo 

o aparecimento do edema. A presença do surfactante pulmonar é, portanto, 

imprescindível para que os alvéolos se mantenham adequadamente inflados 

e com menor gasto energético por parte do organismo. 

C O M P L A C Ê N C I A DO P U L M Ã O Ε DO SISTEMA RESPIRATÓRIO 

As medidas da complacência do pulmão e do sistema respiratório se 

constituem em índices de distensibilidade e se caracterizam por avaliar a 

habilidade do sistema respiratório em expandir-se e retrair-se em resposta 

a variações de pressão. Ela é tradicionalmente definida como a relação 

entre a variação do volume pulmonar e a variação de pressão (C = D V / DP), 

ou, ainda, pela inclinação da curva pressão-volume. 



Os valores normais de complacência em RNs e lactentes podem ser 

vistos no Quadro 1. Em média, os valores de complacência pulmonar em 

RNs a termo saudáveis são de 1,5 a 2 m l / c m H 2 0 / K g (Cook et al., 1957; 

Lopes, Ramos & Sant'anna, 1999). 

Quadro 1 - Valores normais de função pulmonar em recém-nascidos 

a termo e prematuros 

Obs.: IG = idade gestacional; CP = complacência pulmonar; RP = resistência 

pulmonar; CSR = complacência do sistema respiratório; RSR = resistência do 

sistema respiratório; IFF = Instituto Fernandes Figueira/Fiocruz 

Fonte: adaptado de Abassi & Bhutani (1990) ; Anday, Godart-

Wlodavar & Delivoria-Papadopoulos (1987); Cook et al. (1957); Gerhardt 

et al. (1987); Lopes, Ramos & Sant'anna (1999). 

A complacência pode estar alterada em algumas situações, como 

podemos observar no Quadro 2: 



Quadro 2 - Situações em que encontramos complacência pulmonar 

alterada 

C o m o o v o l u m e p u l m o n a r está di re tamente re lac ionado à 

complacência, o ideal é obtermos a informação dos dois valores, isto é, 

saber a que volume pulmonar a complacência foi medida e dividi-la por 

ele. Essa será a complacência específica, igual para qualquer tamanho 

pulmonar. A complacência do RN, quando relacionada à capacidade residual 

funcional (CRF), tem um valor bem próximo do adulto (0,065 no RN e 

0,063 no adulto). 

M É T O D O S DE OBTENÇÃO DA COMPLACÊNCIA 

DO P U L M Ã O Ε DO SISTEMA RESPIRATÓRIO 

Podemos medir a complacência tanto do pulmão (CP) quanto do 

sistema respiratório (CSR), sendo que esta última compreende também as 

medidas da caixa torácica, que, em condições de equilíbrio, é puxada 

cen t r ipe tamente de f o r m a opos t a aos p u l m õ e s , p r o m o v e n d o o 

balanceamento do sistema. 



A complacência do sistema respiratório (CSR) está intimamente 

relacionada à complacência da parede do tórax (CT) e à complacência do 

pulmão, sendo regida pela seguinte equação: 

1 / CSR = 1 / CP + 1 / CT 

N o RN, como a complacência do tórax alcança níveis até dez vezes 

maiores que a complacência do pulmão, as medidas do sistema respiratório 

são muito pouco afetadas pela distensibilidade da caixa torácica. A CSR, 

portanto, corresponde a cerca de 85 a 90% da complacência pulmonar, 

permitindo, nessa faixa etária, utilizar ambas as medidas (estáticas e 

dinâmicas) na avaliação da mecânica pulmonar. 

Nas técnicas estáticas, as medidas da mecânica assumem que os 

músculos respiratórios estão totalmente relaxados no m o m e n t o da 

avaliação. A técnica de oclusão (single breath) é a técnica estática mais 

largamente utilizada para avaliar a CSR, podendo ser aplicada tanto em 

RNs intubados e ventilados mecanicamente quanto nos que respiram 

espontaneamente, sem ajuda do respirador (Olinsky, Bryan & Bryan, 1976). 

A técnica de oclusão consiste em ocluir a via aérea manualmente no 

final da inspiração e em diferentes pontos da expiração, promovendo o 

reflexo de Hering-Breuer no intuito de obter diferentes pontos de variação 

de volume e pressão, necessários à adequada confecção da curva PV. O 

slope dessa curva fornece a complacência do sistema respiratório. Sua 

interseção com o eixo das ordenadas representa o volume residual do 

pulmão. 

A complacência dinâmica é determinada nos pontos do ciclo 

respiratório onde nenhum fluxo de gás - final da inspiração e expiração -

é observado, sendo medida habitualmente durante a respiração espontânea, 

sem necessitar de oclusões respiratórias. As técnicas mais utilizadas para 

obtê-la são a convencional de Mead-Wittemberger (Mead & Wittemberger, 

1953) e a de regressão linear (Wald, Jason & Murphy, 1969). 

A técnica convencional era muito utilizada antes do advento da 

computação. Atualmente, a técnica de regressão linear é a mais empregada. 



Nela, após o registro simultâneo de fluxo, volume e pressão esofagiana, é 

possível fazer uma análise mais detalhada dos múltiplos pontos do ciclo 

respiratório, permitindo eliminar as respiradas que não apresentem um 

coeficiente de determinação adequado (alinearidade do ciclo respiratório). 

PROPRIEDADES RESISTIVAS DO PULMÃO 
Ε DO SISTEMA RESPIRATÓRIO 

A resistência pulmonar é definida como a razão entre o gradiente de 

pressão atmosférico-pleural e o fluxo de ar, sendo composta pela soma da 

resistência das vias aéreas e da resistência tecidual. A razão entre o gradiente 

de pressão atmosférico-alveolar e o fluxo de ar determina a resistência do 

sistema respiratório. A resistência representa a medida de forças resistivas 

que atuam contra o fluxo de ar, sendo decorrente da fricção entre as 

moléculas do gás que flui através da via aérea e entre os componentes 

teciduais. 

As propriedades não elásticas do sistema respiratório caracterizam-

se pela sua resistência ao movimento. O movimento entre duas superfícies 

em contato usualmente envolve o componente de fricção com perda de 

energia e ocorre durante todo o ciclo respiratório. A resistência friccional 

ao fluxo respiratório, a resistência tecidual e as forças inerciais contribuem 

para o conjunto dessas propriedades resistivas. Cerca de 80% da resistência 

do pulmão se devem ao componente friccional do fluxo inspiratório e 

expiratório nas vias aéreas mais calibrosas, e o restante, 19% devido à 

resistência tecidual e 1% à inércia (Bhutani & Sivieri, 2001). 

A presença de fluxo se movimentando pela via aérea é possível graças 

à pressão gerada pelas modificações na pressão alveolar. Quando a pressão 

alveolar é menor que a pressão atmosférica - durante a inspiração 

espontânea - , o ar entra nos pulmões. O inverso ocorre quando a pressão 

atmosférica é menor que a alveolar. A resistência, portanto, é definida 

como o componente resistivo da pressão dividido pelo fluxo aéreo: 

Resistência = &#916; Ρ / F 



O RECÉM-NASCIDO DE ALTO RISCO 

Na qual 

&#916;Ρ é o componente resistivo da pressão; 

F é o fluxo de vias aéreas. 

Em situações normais, a relação da pressão com o fluxo de via aérea 

é linear. A inclinação da curva fluxo-pressão se modifica quando a via 

aérea se estreita, indicando que pacientes com obstrução de vias aéreas 

possuem uma maior resistência ao fluxo respiratório. A resistência é, 

portanto, muito dependente do calibre da via aérea e o comportamento 

entre pressão e fluxo são mais bem entendidos após os conhecimentos 

fisiológicos da passagem de fluxos aéreos através de tubos descritos 

inicialmente por Poiseuille. 
FLUXO AÉREO ATRAVÉS DE TUBOS Ε LEI DE HAGEN-POISEUILLE 

Se o ar flui através de um tubo, existe diferença de pressão entre 

suas duas extremidades, que será dependente da velocidade e do padrão do 

fluxo. Na presença de baixos fluxos, as moléculas de ar fluem paralelamente 

às paredes do tubo durante todo o trajeto, embora em velocidades diferentes. 

Esse fluxo é dito 'laminar'. 

À medida que o ar entra no tubo, as moléculas próximas à parede 

aderem à mesma e, conseqüentemente, não se movem. Aumentando-se o 

f luxo, desenvolve-se a instabilidade, especialmente em ramificação, 

podendo ocasionar a separação das linhas de corrente da parede do tubo, 

com formação de turbilhonamentos locais - 'fluxo transicional'. Na presença 

de fluxos ainda maiores, observa-se uma completa desorganização das 

linhas de corrente, levando ao chamado 'fluxo turbulento'. 

As características dos fluxos laminares foram inicialmente descritas 

em 1839 por Hagen e em 1840 por Poiseuille, que sistematizaram o 

comportamento da passagem de fluxos por tubos por meio da seguinte 

equação, denominada 'Lei de Hagen-Poiseuille', ou 'Lei de Poiseuille para 

fluxo laminar': 

&#916;Ρ = 8 W I V 

&#960;R4 



Na qual 

V ' = fluxo pulmonar; 

I = comprimento do tubo; 

R = raio do tubo; 

W = viscosidade. 

A resistência ao fluxo aumenta em quatro vezes a cada diminuição 

no raio das vias aéreas. Essa observação, decorrente da lei de Poiseuille, 

tem fundamento prático na neonatologia, uma vez que o lúmen da via 

aérea de RNs é aproximadamente a metade da do adulto, aumentando, 

portanto, em cerca de 16 vezes a sua resistência. A resistência normal 

encontrada em RNs a termo saudáveis é de cerca de 20 a 40 cm H 2 O / L / s , 

enquanto nos adultos é de 1 a 2 cm H 2 O / L / s . 

Cerca de 80% da resistência total do sistema respiratório é decorrente 

da resistência encontrada em vias aéreas altas de grande calibre e se estende 

até cerca da quarta e da quinta ramificações brônquicas. Quando a 

resistência encontra-se aumentada, geralmente podemos dizer que o RN 

possui uma doença nas vias de maior calibre. 

As vias aéreas de pequeno calibre contribuem com apenas uma 

pequena parcela para a resistência to ta l pu lmonar , recebendo a 

denominação de 'zona silenciosa' do pulmão. Essa região é também passível 

de ocorrer obstrução da via aérea. Contudo, é denominada silenciosa 

justamente pela dificuldade de se detectar e precisar a obstrução. 

CONSTANTE DE TEMPO 

Os pulmões não são estruturados de forma homogênea. Na fase 

adulta, encontramos cerca de 300 milhões de alvéolos e 27 mil bronquíolos 

terminais. N o RN esses números são menores. Evidentemente, cada unidade 

respiratória possui a sua elasticidade e a sua resistência, fazendo com que 

a ventilação não seja igual em cada uma delas. 

Se pensarmos no pulmão sendo composto por duas unidades, cada 

qual com sua própria equação de movimento, poderemos entender melhor 



o conceito de constante de tempo. As duas unidades representadas pela 

letra A na Figura 6 representam todas as unidades funcionais dos pulmões. 

Como podemos observar, as vias aéreas não apresentam alterações em sua 

resistência e suas complacências são semelhantes. Nesse caso, os volumes 

finais nas duas unidades serão iguais. Na representação B, no entanto, 

observamos a existência de obstrução em uma das unidades funcionais. 

Se a freqüência respiratória aumentar, o ar terá uma maior facilidade para 

entrar na outra unidade não obstruída, ocasionando uma constante de 

tempo mais rápida. 

Figura 6 - Constante de tempo 

Fonte: Kopelman (1984) 

O conceito de componentes elásticos e resistivos envolvidos no 

modelo fisiológico do pulmão composto por duas unidades proporcionou, 

após derivação matemática, chegar ao conceito de constante de tempo, 

que, em resumo, é o produto da complacência pela resistência: 

CT = R x C 

Na qual 

C = complacência; 

R = resistência. 



Sua unidade é dada em segundo(s), pois: 

CmH 2 0 L 
——— χ ———— 

L/seg. C m H 2 0 

Em resumo, a constante de tempo indica com que velocidade um 

compartimento irá alterar o seu volume em função de uma dada mudança 

de pressão. Quando a constante de tempo for baixa, a alteração de volume 

se processará mais rapidamente, e, ao contrário, será longa quando se 

processar mais lentamente. N o adulto, a constante de tempo gira em torno 

de 0,2 segundo, admitindo a complacência de 0,21/cmH 2O e a resistência 

de 1 c m H 2 0 / l / s . N o RN, a constante de tempo costuma ser mais longa, 

uma vez que a resistência das vias periféricas é aproximadamente 

175 c m H 2 0 / l / s , e a complacência de 5 a 6 m l / c m H 2 O (Kopelman, 1984). 

MÉTODOS DE OBTENÇÃO DA RESISTÊNCIA 

PULMONAR Ε DO SISTEMA RESPIRATÓRIO 

A resistência do sistema respiratório é obtida indiretamente pela 

técnica de oclusões, na qual o cálculo da resistência baseia-se na obtenção 

da constante de tempo do sistema respiratório durante o relaxamento de 

uma expiração pós-oclusão. Nas oclusões em que esse relaxamento ocorre 

de forma adequada, a inclinação da reta observada no gráfico fluxo versus 

pressão equivale à constante de tempo do sistema respiratório. Considerando 

que ela é por definição o produto da complacência pela resistência, podemos 

obter a resistência do sistema dessa forma indireta. 

Assim, como já discutido para a complacência pulmonar, o cálculo 

da resistência dos pulmões pode ser obtido também pela técnica convencional 

ou pelo uso do computador, por meio da técnica de regressão linear. 



Λ F U N Ç Ã O P U L M O N A R N A P R Á T I C A C L Í N I C A 

INTRODUÇÃO Ε INDICAÇÕES 

A s medidas da função do p u l m ã o de RNs e lactentes e ram 

inicialmente mais voltadas para a pesquisa e para um melhor conhecimento 

da fisiologia respiratória nessa faixa etária. Posteriormente, passaram a 

contribuir mais para a atividade clínica do dia-a-dia. As dificuldades 

técnicas da coleta e da análise do dado obtido, entretanto, sempre foram 

fatores limitantes de seu uso na prática diária. 

O advento do microcomputador e o uso de equipamentos menos 

invasivos na coleta dos dados permitiram a realização da função pulmonar 

à beira do leito, proporcionando um maior interesse de sua utilização na 

clínica e fo rnecendo impor tan tes i n fo rmações no en tend imento 

da fisiopatologia dos problemas respiratórios (Bhutani et al., 1988). 

As principais aplicações clínicas das provas funcionais, tanto na fase aguda 

da doença quanto no ambulatório de seguimento são demonstrados no 

Quadro 3. A coleta do dado é simples, sendo necessário apenas que o RN 

ou o lactente esteja numa incubadora, posicionado em decúbito dorsal e 

em sono tranqüilo - NREM. 

LINHAS DE PESQUISA 

N o s ú l t i m o s anos , o l a b o r a t ó r i o de função p u l m o n a r do 

Departamento de Neonatologia do IFF vem se dedicando a linhas de pesquisa 

que objetivam caracterizar alguns aspectos relevantes da fisiologia do 

pulmão do RN e estudar as repercussões do nascimento prematuro na 

função pulmonar. Inicialmente avaliamos três técnicas de análise da 

mecânica respiratória em RNs a termo assintomáticos, e comparamos os 

dados obtidos com os previamente publicados na literatura, certificando a 

qualidade do coletado no laboratório. 

A partir de então, selecionamos um grupo de prematuros não-

ventilados que apresentaram pouca sintomatologia respiratória durante a 

internação no berçário e realizamos provas funcionais respiratórias na 

primeira semana de vida, repetindo-as com quatro até oito semanas. Os 



resultados desse estudo demonstraram que os prematuros, no momento 

da alta hospitalar - mesmo sem doença respiratória prévia - apresentavam 

provas de função pulmonar alteradas, caracterizadas por resistência 

pulmonar elevada e complacência diminuída quando comparadas com provas 

de bebês nascidos a termo. Esses estudos sugerem, portanto, que o 

desenvolvimento do pulmão pode se processar de forma diferente quando 

o nascimento é prematuro. Certamente, esse poderia ser u m fator 

importante na etiopatogenia da Displasia Broncopulmonar. 

A seguir, De Mello (2003) se interessou em verificar a associação 

entre a avaliação funcional e estrutural do pulmão de prematuros menores 

que 1.500 g e a morbidade respiratória no primeiro ano de vida desses bebês. 

A avaliação funcional foi feita por meio da medida da mecânica pulmonar, 

realizada através das provas de função respiratória, e a avaliação estrutural 

foi obtida através de exame tomográfico do pulmão, realizado antes da 

alta hospitalar. 

Quadro 3 - Aplicações clínicas dos testes de função pulmonar neonatal 

AGUDO . avaliação diagnostica; 

. avaliação da mecânica ventilatória (Bhutani et al, 1988; 
Fisher et al., 1988); 
. verificar a eficácia de uma intervenção terapêutica 
(Couser et al., 1990; Davis et al., 1988); 
. avaliar a resolução de uma doença pulmonar aguda; 
. prognóstico de doença pulmonar crônica (Goldmann et 
al., 1983; Graff et al., 1986); 
. avaliar relação do fluxo e volume pulmonar com refluxo 
gastroesofágico. 

SEGUIMENTO . acompanhar o comportamento da DBP (Gerhardt et al., 
1987; Morray et al., 1982); 
. acompanhar outras doenças pulmonares; 
. avaliar a reatividade de vias aéreas (Greenspan, Abassi & 
Bhutani, 1989; Tapia et al., 1998); 
. avaliar padrões de ventilação alveolar; 
. avaliar padrões de mecânica da caixa torácica; 
. auxiliar na intervenção terapêutica e no desmame das 
medicações em uso (Rooklin et al, 1979; Wilkie & Bryan, 
1987). 



Após a alta, todos os prematuros receberam acompanhamento 

médico mensal no ambulatório de seguimento do IFF e foram avaliados 

quanto à presença de intercorrências respiratórias como pneumonias, 

síndrome obstrutiva de vias aéreas e reinternação hospitalar. De Mello 

(2003) encontrou u m elevado percentual de alterações na mecânica 

pulmonar e na tomografia de tórax entre os prematuros assintomáticos 

próximo à alta, e verificaram uma associação significativa entre três ou 

mais alterações tomográficas com complacência pulmonar baixa. Além 

disso, mais de 50% das crianças apresentaram morbidade respiratória no 

pr imeiro ano de vida, sendo a pneumonia neonatal e a assistência 

ventilatória os fatores de risco estatisticamente mais significativos. 

Os lactentes c o m quadro r e sp i r a tó r io mais g r a v e e ram 

freqüentemente encaminhados ao laboratório para uma avaliação funcional 

pulmonar, na tentativa de ajudá-los no manuseio das diversas medicações 

broncodilatadoras, diuréticas e ou antiinflamatórias que vinham utilizando. 

A l é m disso, atualmente recebemos múltiplos encaminhamentos 

solicitando o, teste de broncodilatação com 1 puff de Salbutamol de 100 

mcg nos bebês que apresentam resistência pulmonar durante o período de 

internação hospitalar, visando a avaliar a resposta terapêutica e o benefício 

de seu uso no acompanhamento ambulatorial de crianças com Doença 

Pulmonar Crônica. 

Nesse mesmo ano de 2002, resolvemos avaliar a resposta ao teste 

de broncodilatação com Salbutamol em pacientes que apresentaram 

aumento de mais de 50% da resistência pulmonar total (RPT) nas provas 

de função respiratória realizadas no berçário e no ambulatór io de 

seguimento. 

O teste de broncodilatação consistia na administração de 1 puff de 

Salbutamol 100 mcg via Aerocâmara, com a repetição da função pulmonar 

no intervalo de 15 a 30 minutos. Nos resultados preliminares não foram 

observadas alterações significativas nos valores de complacência pulmonar 

e nas relações V t / T i e Ti /Tto t após a broncodilatação. Contudo, em 11 dos 

18 pacientes houve melhora na RPT, com queda média da resistência de 

32,7cmH20/ml/s . Em contrapartida, nos lactentes que apresentaram piora 



da RPT, esse aumento da resistência se deu de maneira mais discreta, 

variando apenas 7,14 c m H 2 0 / m l / s . Esse estudo, embora preliminar, 

demonstra a necessidade da realização do teste de broncodilatação nesses 

pacientes, visando a avaliar o benefício do uso do broncodilatador em cada 

um deles. 

Atualmente, o laboratório está trabalhando nessa mesma linha de 

investigação relacionada ao uso de drogas, iniciando um projeto de pesquisa 

voltado à avaliação do uso de corticoterapia inalatória em bebês com 

displasia broncopulmonar dependentes de cateter nasal de oxigênio. Outra 

importante linha de investigação em andamento se caracteriza por pretender 

conhecer melhor nossa população de pretermos nascidos menores de 1.500 

g, não só no momento da alta hospitalar, como já foi feito anteriormente, 

mas durante seu período de internação. 

N o momento, estamos coletando dados de forma longitudinal, 

med indo a complacênc ia e a resistência do sistema resp i ra tór io 

semanalmente, desde o nascimento de bebês menores que 1.500 g até o 

momento da sua alta hospitalar, tentando verificar como se comporta, do 

ponto de vista mecânico, o desenvolvimento do pulmão nesse período e se 

existe alguma correlação entre os dados da mecânica respiratória colhidos 

precocemente e a história natural da Displasia Broncopulmonar. 

NOSSA EXPERIÊNCIA CLÍNICA 

O laboratório hoje funciona com três médicos, um fisioterapeuta e 

duas fonoaudiólogas. Realiza exames semanais, cuja demanda se caracteriza 

pelo atendimento aos pacientes do próprio instituto, aos pacientes 

provenientes da rede pública municipal e estadual e atendendo também a 

alguns setores da rede privada. Os pacientes são encaminhados por 

pediatras, neonatologistas, pneumologistas e fisioterapeutas. Estamos 

capacitados a realizar exames desde prematuros < 1.000 g, feitos à beira 

de leito, até lactentes com cerca de nove a dez meses, pesando não mais 

que 8 kg. Os nossos dados de referência estão demonstrados na última 

linha do Quadro 1 - apresentado no início do capítulo - e estão de acordo 

com os verificados na literatura. 



O Departamento de Neonatologia do IFF realiza hoje, como rotina, 

provas de função pulmonar em todo prematuro internado com o diagnóstico 

de Broncodisplasia e em todos os RNs que foram dependentes de oxigênio 

até pouco antes da alta hospitalar. Posteriormente, caso o corpo clínico do 

ambulatório de seguimento julgue necessário, a prova é repetida ao longo 

do primeiro ano de vida. 

Adquir imos experiência clínica ao longo dos últimos dez anos. 

Eventualmente, sugerimos ao clínico alguma ajuda terapêutica, como 

veremos a seguir: 

P A C I E N T E S I N T E R N A D O S N O B E R Ç Á R I O 

São internados no berçário os prematuros com diagnóstico de 

broncodisplasia (BDP) já estabelecido, dependentes de oxigênio e já em uso 

de diuréticos - nos casos de broncodisplasias leves e moderadas, que 

apresentam resistência normal ou próxima do normal e complacência 

diminuída - , sugerimos o uso de corticóide inalatório: 1 puff de Fluticasona 

ou 1 puff de Beclometasona 50 mcg a cada 12 horas. O uso de corticóide 

inalatório é ainda bastante controverso. Segundo revisão sistemática da 

literatura (Cochrane), ainda não existem evidências que suportem essa 

indicação com precisão, provavelmente devido à falta de estudos de grande 

porte nesse sentido. O sucesso no uso dos corticóides inalatórios na asma 

brônquica suscitaram diversos trabalhos visando a obter algum benefício 

também na BDP. Porém, até o presente momento, a maioria desses estudos 

foi realizada na prevenção da doença, e a droga foi administrada 

precocemente nas primeiras duas semanas de vida. 

O estudo mais clássico foi o de Shah et al. (2002), verificando que o 

uso precoce de beclometasona não foi capaz de prevenir a doença. Ele 

conseguiu diminuir a necessidade do uso de esteróides sistêmicos. 

Atualmente, porém, a prática clínica tem demonstrado seu benefício no 

desmame dos bebês dependentes de < 1 li tro/min. de cateter nasal, já com 

a doença instalada. N o v o s estudos estão se iniciando nesse sentido. 

Futuramente, deveremos ter alguma perspectiva para esses casos. 



Nos casos moderados e graves, com resistência muito aumentada e 

complacência diminuída, sugerimos o uso de Salbutamol (1 puff de 

100 mcg 3 a 4 vezes ao dia) nos pacientes que apresentarem teste de 

broncodilatação positivo. Após revisão cuidadosa da literatura, pudemos 

verificar que o uso de broncodilatadores nessa faixa etária - que até então 

não era muito valorizada pelo clínico - passa a ter, recentemente, um 

papel muito mais significativo no tratamento dos bebês com Displasia 

Broncopulmonar (Palta et al., 1998; Rylander et al., 1996). Contudo, sua 

resposta terapêutica ainda merece ser melhor caracterizada. 

P A C I E N T E S E X T E R N O S 

Pacientes externos são aqueles com o diagnóstico de Broncodisplasia 

Pulmonar estabelecido e em uso de diuréticos e ou broncodilatadores - esse 

tipo de paciente geralmente é encaminhado pelo seu médico assistente, 

que solicita a prova funcional respiratória na tentativa de obter um subsídio 

complementar ao quadro clínico e ajudar no desmame medicamentoso. 

Nos casos em que observamos melhora parcial da complacência 

pulmonar em relação ao exame anterior, sugerimos diminuir cerca de 50% 

dos diuréticos (Hidroclorotiazida e Espironolactona) e, se necessário, repetir 

a prova no intervalo de três meses. 

Nos casos em que há melhora significativa da resistência pulmonar 

para valores menores que 50 cmH 2 O/ l / s , ausência de esforço respiratório 

e inexistência de distorção da caixa torácica caracterizado por assincronismo 

tóraco-abdominal , sugerimos a retirada do broncodilatador com o 

acompanhamento clínico necessário. 

Vale ressaltar, ainda, alguns aspectos de extrema importância que 

eventualmente observamos no laboratório: pacientes com obstrução nasal 

decorrente de processos virais são orientados a não realizarem a prova 

respiratória até que melhorem, pois observamos aumento expressivo da 

resistência pulmonar total devido à obstrução da via aérea superior. Quando 

a realização do exame for imprescindível, é fundamental a aspiração prévia 

cuidadosa das narinas para reduzir o componente resistivo do trato 

respiratório alto. Outro ponto relevante é a indicação de fisioterapia 



respiratória em pacientes que apresentem quantidade significativa de 

secreção em toda a via aérea, e ainda naqueles em que observamos 

assincronismos entre o tórax e o abdome, que certamente se beneficiarão 

desta terapia. 
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