
Força Muscular Inspiratória Relacionadas aos Sintomas da Doença do Refluxo Gastroe-
sofágico

Daniela Gardano Bucharles Mont’Alverne1, Juliete Vaz Ferreira1, Miguel Ângelo Nobre e Souza3

1. Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil.
2. Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil.
3. Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil 

*e-mail:daniela.gardano@hotmail.com

Introdução: A DRGE é uma doença comum em países ocidentais, sendo muito alta a sua frequência, o que acar-
reta em um uso substancial de recursos de saúde. O diagragma é um músculo estriado esquelético que fornece um 
componente extrínseco à barreira gastroesofágico. Objetivo: Avaliar a correlação entre a força dos músculos ins-
piratórios e a frequência dos sintomas da DRGE. Metodologia: Estudo epidemiológico, transversal, descritivo e 
analítico, com abordagem quantitativa, aprovado pelo comitê de ética parecer 1.063.130/2015. Foram aplicados dois 
questionários específicos para DRGE, o questionário de sintomas na doença do refluxo gastroesofágico (QS-DRGE) e 
o de qualidade de vida relacionada à saúde na DRGE (HBQOL). Foi mensurado também a força muscular inspiratória 
(PImax) com manovacuômetro digital. Para comparar os valores encontrados na PImáx com os de normalidade, foi 
aplicado a formula sugerida por Kunikoshita. Para a análise das variáveis os indivíduos foram alocados em dois gru-
pos: grupo A (sintomas típicos da DRGE) e grupo B (demais). As variáveis categóricas foram analisadas pelo teste 
qui-quadrado e as numéricas pelos testes paramétricos. As correlações foram realizadas pelo testes de Person. 
Resultados: Foram avaliados 57 voluntários e alocados em dois grupos, sendo 29 (50,9%) no grupo A (sintomas 
típicos) e 28 (49,1%) no grupo B (sem sintomas). Quando comparados os dois grupos foram encontradas diferenças 
estatisticamente significante entre a idade (p<0,0001), altura (p=0,038), no QS-DRGE e no QV-DRGE (p<0,001). Já 
com relação à Pimáx, não foi evidenciado diferença estatística entre os grupos. Entretanto, quando comparado os 
valores encontrados da Pimax dos participantes com o esperado para o sexo e idade, foi evidenciado uma redução 
estatisticamente significante de 60,3% no grupo A e de 54,2% no grupo B (p<0,0001). Com relação aos sintomas, os 
mais evidenciados foram soluço e pirose, ambos com 21,4% no grupo A e pirose e regurgitação com 82,8% e 79,3% 
respectivamente no grupo B. Quando comparados os dois grupos não foram evidenciadas diferenças estatísticas en-
tre eles. Conclusão: A força muscular inspiratória mensurada por meio da Pimáx não apresentou diferença entre o 
grupo sintomático e o assintomático e não se correlacionou com nenhum dos demais sintomas avaliados. Foi eviden-
ciada uma redução significativa da PImáx dos participantes, independente do grupo quando comparados aos valores 
preditos. Os pacientes sintomáticos (grupo A) apresentam piores escores no questionário de sintomas na doença do 
refluxo gastroesofágico e no questionário de qualidade de vida relacionada à saúde na DRGE quando comparado ao 
grupo assintomático (grupo B).

Descritores: Força Muscular, Azia, Refluxo Gastroesofágico.
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