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Introdução. A manovacuometria tem sido amplamente utilizada para avaliação da força muscular respiratória, a par-
tir das medidas das pressões respiratórias máximas. No entanto, não há dados na literatura que avaliem a relação das 
pressões respiratórias obtidas pela manovacuometria digital com os valores preditos por equações baseadas na medida 
analógica. Objetivos. Comparar as pressões respiratórias máximas obtidas pela manovacuometria digital com os 
valores propostos por duas equações de predição, baseadas no método analógico, e avaliar a associação entre os va-
lores obtidos e os preditos. Método. Estudo transversal com 98 voluntários saudáveis, entre 18 e 60 anos de idade, 
de ambos os sexos, não obesos, na cidade de Santa Maria (RS), entre outubro de 2014 e maio de 2015. O projeto foi 
aprovado pelo comitê de ética em pesquisa local (CAAE: 34935314.4.0000.5346), conforme a Resolução 466/2012 do 
Conselho Nacional de Saúde, e todos os sujeitos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A pressão 
inspiratória (PImax) e a expiratória máxima (PEmax) foram avaliadas por um manovacuômetro digital (MVD-300 v.1.1. 
Microhard System. Globalmed. Porto Alegre. Brasil), conforme recomendado pela American Thoracic Society e Euro-
pean Respiratory Society (ATS/ERS). Os valores obtidos de PImax e PEmax foram comparados com os preditos pelas 
equações de Neder et al, 1999, e Costa et al, 2010. A distribuição dos dados foi avaliada pelo teste de Kolmogorov-
Smirnov, as comparações ocorreram pelo teste t de Student não-pareado, bicaudal, e as associações foram testadas 
pelo coeficiente de correlação de Pearson, considerando-se o nível de significância de 5% (p<0,05). Resultados. A  
PEmáx diferiu na comparação com os preditos por Neder et al. (p=0,017) e Costa et al. (p=0,034). Não houve diferença 
entre os valores de PImax e os preditos por Neder et al. e Costa et al. Os valores da PImáx se correlacionaram com os 
preditos por Neder et al. (p<0,001; r=0,61) e  Costa et al. (p<0,001; r=0,58). Também houve correlação entre a PEmáx 
e os preditos por Neder et al. (p<0,001; r=0,59) e Costa et al. (p<0,001; r=0,58). Conclusão. A PEmax obtida pelo 
método digital diferiu dos valores preditos. Este achado sugere que as equações propostas, ambas baseadas em me-
didas analógicas, não são válidas para predizer a força dos músculos expiratórios. A maioria das associações entre os 
valores obtidos e os preditos foi classificada como regular, o que reforça a inviabilidade de utilizar estas equações como 
referência para medidas obtidas com a manovacuometria digital.
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