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RESUMO 

Introdução: A ultrassonografia (US) vem sendo utilizada para analisar a excursão ou 

mobilidade diafragmática por seus potenciais benefícios, principalmente, na 

população pediátrica. Porém, pouco se sabe sobre os valores de normalidade dessa 

mobilidade. Objetivo: Revisar a literatura acerca dos valores de normalidade da 

mobilidade diafragmática em crianças e adolescentes saudáveis. Método: Revisão de 

literatura de caráter descritivo com busca nas bases de dados SciELO, Cochrane 

Library, PubMed e BVS tendo delimitação até 10 anos de publicação. Resultados: 

Dos 459 estudos encontrados, 415 foram excluídos, restando apenas 3 estudos 

elegíveis relacionados ao tema. Nesses estudos 539 crianças e adolescentes foram 

avaliados, com média de 13,61 anos de idade, de ambos os sexos. Os valores da 

mobilidade diafragmática variaram de acordo com a idade e método de mensuração, 

sendo encontrados valores de 38,42 ± 5,62mm a 66,18 ± 6,50mm respiração profunda 

e de 6,4 ± 2,1mm a 13,1 ± 2,5mm em respiração tranquila. Conclusão: A US se 

mostrou uma ferramenta importante para a avaliação da excursão diafragmática 

durante a respiração tranquila e profunda. Mais estudos precisarão ser realizados na 

população pediátrica para que os valores de normalidade possam ser melhor 

estabelecidos e que sirvam de referência para o parecer cinético-funcional do 

músculo.  
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ABSTRACT  

Introduction: Ultrasound (US) has been used to analyze reflection or diaphragmatic 

mobility by its potential benefits, mainly in the pediatric population. However, little is 

known about this mobilitie's normality values. Objective: To review the literature on 

the normal values of diaphragmatic mobility in children and adolescents. Method: 

Descriptive literature review with a search in SciELO, Cochrane Library, PubMed and 

VHL databases, limited to 10 years of publication. Results: Of the 459 selected studies 



 
 

found, 415 were excluded, leaving only 3 studies related to the topic. In these studies, 

539 children and adolescents were estimated, with a mean age of 13.61 years, of both 

sexes. Diaphragmatic mobility values vary according to age and measurement 

method, with values ranging from 38.42 ± 5.62 mm to 66.18 ± 6.50 mm for deep 

breathing and 6.4 ± 2.1 mm to 13.1 ± 2.5 mm in quiet breathing. Conclusion: US 

proved to be an important tool tool for a smooth and in-depth assessment. More 

pediatric should be performed in the population so that normality values can be a better 

accurate reference and to serve for the diagnosis of the muscle. 
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INTRODUÇÃO 

O músculo diafragma é considerado um dos principais músculos da respiração, ele 

possui fibras musculares que quando se contraem aumentam o volume da cavidade 

torácica verticalmente, o que diminui a pressão intrapulmonar resultando na entrada 

de ar para os pulmões. E quando suas fibras relaxam, o volume torácico diminui, a 

pressão intrapulmonar aumenta e o ar sai dos pulmões, por isso, ele deve-se mover 

em sua plenitude. Seu movimento de contração e relaxamento durante a respiração é 

chamado de excursão ou mobilidade diafragmática (BOUSSUGES; GOLE; BLANC, 

2009).  

Na prática clínica a avaliação da mobilidade diafragmática é essencial para avaliar o 

grau de envolvimento muscular em doenças respiratórias e neuromusculares, pois 

quando a disfunção diafragmática é identificada, é possível elaborar estratégias 

terapêuticas mais direcionadas. Dentre as formas de avaliação da mobilidade 

diafragmática, existe a fluoroscopia, a tomografia axial computadorizada, a 

ressonância nuclear magnética, a radiografia de tórax e a ultrassonografia (US) 

(SANTANA et al., 2016; TOLEDO et al., 2003). Cada técnica tem suas 

particularidades, no entanto, a US, tem sido vastamente utilizada. 

Pode ser uma técnica eficaz para análise do espessamento diafragmático e excursão 

ou mobilidade do músculo diafragma (SANTANA et al., 2016; SCANLAN, WILKINS 

STOLLER, 2007). Principalmente para a população pediátrica, visto que não utiliza 

radiação e é um método não invasivo. As avaliações podem acontecer à nível 



 
 

ambulatorial ou à beira do leito, na enfermaria, unidade de terapia intensiva (UTI) ou 

emergência (SANTANA et al., 2016). 

A avaliação da mobilidade diafragmática com a US é realizada no modo M, onde o 

diafragma aparece como uma única linha ecogênica espessa. Essa medida é 

relativamente fácil de ser obtida, pois durante a inspiração o diafragma se contrai, 

movendo-se em direção à sonda do ultrassom. Os valores normais relatados do 

movimento do diafragma durante a respiração tranquila e profunda podem variar de 

acordo com as características anatômicas, fisiológicas e antropométricas, 

posicionamento e condições de saúde do indivíduo avaliado (SANTANA et al., 2016). 

Os valores da mobilidade diafragmática diferem também com relação às formas de 

medição, visto que ela pode ser mensurada em momentos como: durante a respiração 

silenciosa e durante a respiração profunda em inspiração máxima (OPPERSMA et al., 

2017). Avaliar e conhecer os valores de normalidade da mobilidade do músculo 

diafragma é relevante para que o profissional possa monitorar o impacto de doenças 

respiratórias e neuromusculares na mecânica (JONES et al., 2017), quantificar 

benefícios de programas de reabilitação pulmonar direcionados ao treinamento 

diafragmático (YAMAGUTI et al., 2007), além da possibilidade de prevenção de 

disfunções diafragmáticas (TURTON et al., 2019), (GLAU, et al., 2018), (EL-HALABY 

H, et al., 2016).  Diante disso, o objetivo deste estudo foi revisar a literatura acerca 

dos valores de normalidade da mobilidade diafragmática em crianças e adolescentes 

saudáveis. 

 

MÉTODO 

Este estudo trata-se de uma revisão de literatura de caráter descritivo. Para iniciar as 

buscas dos estudos na literatura, definiu-se a pergunta norteadora, utilizando-se a 

estratégia da pergunta PICO: Qual(is) o(s) valor(es) de normalidade da mobilidade 

diafragmática em crianças e adolescentes? Em seguida, foi realizada a busca pelos 

descritores, no sistema DeCS (Descritores em Ciências da Saúde), no idioma inglês. 

Selecionou-se os descritores: Ultrasonography AND diaphragmatic evaluation OR 

Diaphragm AND Child AND Baby. Para sistematização da busca da base de dados, 

utilizou-se o programa Excel do Windows versão 2016.  

A pesquisa dos artigos foi feita em fevereiro e março de 2022, nas bases de dados 

SciELO (Scientific Electronic Library Online), Cochrane Library, PubMed (National 

Library of Medicine) e BVS (Biblioteca Virtual de Saúde). Sendo, na PubMed (National 



 
 

Library of Medicine) utilizados os filtros na língua inglesa: publication date: 10 years, 

species: humans, language: english, portuguese and spanish, sex: female and male, 

age: Child: birth-18 years, Infant: birth-23 months, Child: 6-12 years, Newborn: birth-1 

month, Infant: 1-23 months, Preschool Child: 2-5 years, Adolescent: 13-18 years. Nas 

outras bases de dados, não foram utilizados filtros. 

Foram incluídos artigos dos quais descreviam dados de bebês passados os 28 dias 

de nascidos até adolescência, considerada até 18 anos de idade de acordo com a 

Organização Mundial de Saúde (OMS). Os demais critérios de inclusão utilizados 

foram: em respiração espontânea, sem presença de patologias e cuja intervenção de 

avaliação aplicada tenha sido através da ultrassonografia para determinar valores de 

excursão diafragmática. Foram excluídos os estudos que envolveram animais, apenas 

indivíduos doentes, e que não abordavam a temática de forma geral, artigos em que 

os textos completos não se encontravam disponíveis, artigos de revisão de literatura, 

estudos que incluíam os neonatos (menores de 28 dias de vida) e os adultos. A busca 

foi delimitada a artigos com até 10 anos de publicação e considerou-se apenas as 

publicações nos idiomas em português, inglês e espanhol. 

Devido à escassez de estudos que avaliassem apenas crianças e adolescentes 

saudáveis, também foram inclusos artigos que abordavam pacientes com patologias 

associadas, porém foram utilizados apenas os valores referentes aos grupos 

controles/SHAM presentes nestes estudos.  

Para seleção dos artigos, inicialmente, foram lidos os títulos e resumos selecionando 

aqueles que descreviam que realizaram avaliação da mobilidade diafragmática 

através do US, e que nos resultados apresentavam valores de saudáveis. Em seguida, 

elencou-se os artigos para leitura na íntegra, sendo incluídos apenas os que 

respeitavam todos os critérios propostos.  

 

RESULTADOS  

A busca nas bases de dados identificou 459 artigos, após a exclusão dos estudos 

removidos por duplicidade, permaneceram 450 artigos para leitura dos títulos e 

resumos, assim sendo, 415 estudos foram excluídos por não preencherem os critérios 

de elegibilidade, restando apenas 3 estudos elegíveis relacionados ao tema desta 

revisão que foram EL-HALABY et al., TENÓRIO, L. H. S., et al  e BENETT S., et al 

(Figura 1).  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bennett+S&cauthor_id=31125702


 
 

Nos 3 artigos incluídos nesta revisão, 539 crianças e adolescentes foram avaliados 

com idades entre 1 mês de vida e 24 anos de idade, média de 13,61 anos de idade, 

de ambos os sexos, onde a mobilidade diafragmática variou de 6,4 ± 2,1 mm a 13,1 ± 

2,5 mm em respiração espontânea tranquila e de 38,42 ± 5,62 mm a 66,18±6,50 mm 

na respiração profunda. Resultados positivos significativos foram descritos nas 

correlações entre a excursão diafragmática direita e esquerda com dados 

antropométricos (idade e altura) e não houve estatisticamente diferenças significativas 

quanto ao sexo e a excursão diafragmática. A discriminação detalhada de cada artigo 

incluído encontra-se nas tabelas 1 e 2. 

Figura 1. 

Fluxograma das fases de identificação, triagem e seleção dos estudos. 

 

Fonte: Autores (2022) 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1. Características dos estudos selecionados quanto ao tipo de estudo, 

amostra e idades dos participantes. 

AUTOR/ANO TIPO DE ESTUDO AMOSTRA IDADES 

EL-HALABY et 
al., 2016 

Estudo transversal 
observacional  

400 participantes 
saudáveis 

Faixa etária entre 
1 mês e 16 anos 

TENÓRIO, L. H. 
S., et al / 2018 

Estudo transversal 
e exploratório 

73 participantes 
Faixa etária entre 

12 e 24 anos 

BENETT, S., et 
al., / 2019 

Estudo quantitativo 54 participantes 
Faixa etária entre 

8 e 18 anos 

Fonte: Autores (2022)

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bennett+S&cauthor_id=31125702


 

 

Tabela 2. Características dos estudos selecionados quanto aos autores, objetivos, métodos e resultados. 

AUTOR/ 
ANO 

OBJETIVOS MÉTODOS RESULTADOS 

EL-HALABY 
et al., 2016 

Determinar valores de referência 
para excursão e espessura 
diafragmática, avaliados por 
ultrassonografia em lactentes e 
crianças saudáveis, e identificar 
correlações entre eles e medidas 
antropométricas, idade e sexo. 

Aparelho de US utilizado: Xario; 
Toshiba Medical Systems Co, Ltd, 
Tóquio, Japão, com transdutor linear de 
10–5 MHz para bebês e um transdutor 
convexo de 5–1 MHz para crianças e 
adolescentes.  
 
Mensuração da mobilidade 
diafragmática:  
Os exames foram realizados com 
participantes em decúbito dorsal durante 
a respiração tranquila, excluindo 
respiração profunda, choro, participantes 
com obstrução nasal, rinorréia ou tosse, 
e participantes com dor abdominal. 
Foram divididos em 4 grupos de acordo 
com a idade (grupo 1, 1 mês a 2 anos; 
grupo 2, 2–6 anos; grupo 3, 6-12 anos; e 
grupo 4, 12-16 anos). 
 
Critérios de elegibilidade dos 
participantes saudáveis: Ambos os 
sexos, dentro da faixa etária e sem 
patologias respiratórias e ou abdominais. 

Valores de referência para 
excursão e espessura 
diafragmática foram 
determinados em diferentes 
faixas etárias de lactentes e 
crianças saudáveis.  
Não houve diferenças 
significativas em relação ao sexo.  
 
Excursão diafragmática direita 
(mm):  
Grupo 1: 6,4 ± 2,1 (3,0–12,6) 
Grupo 2: 10,0 ± 2,3 (5,7–16,5) 
Grupo 3: 11,6 ± 2,7 (5,7–19,0) 
Grupo 4: 13,1 ± 2,5 (8,5–19,5) 
 
Excursão diafragmática 
esquerda (mm): 
Grupo 1: 6,6 ± 1,7 (3,5–11) 
Grupo 2: 9,5 ± 2,0 (5,0–15,7) 
Grupo 3: 10,6 ± 2,6 (5,9–18,8) 
Grupo 4: 11,9 ± 2,2 (8,1–17,1) 
 



 

 

TENÓRIO, L. 
H. S., et al / 

2018 

 
Avaliar a mobilidade e espessura 
diafragmática em respiração 
espontânea de crianças e 
adolescentes sobrepeso/obesos-
asmáticos e comparar com 
saudáveis pareados, além de, 
verificar o contexto de citocinas, 
leptina, função pulmonar e da 
força e resistência muscular 
respiratória associadas a esta 
condição.  

Aparelho de US utilizado: Sonoace R3, 
Samsung Medison, Coréia do Sul, no 
modo M com transdutor convexo 
(3.5MHz) posicionado na linha axilar 
média direita abaixo da margem costal da 
caixa torácica, direcionado cranialmente. 
 
Mensuração da mobilidade 
diafragmática: Com os voluntários 
deitados e tórax apoiado numa inclinação 
de 45º. Os participantes foram orientados 
a respirar de maneira profunda e rápida 
ao nível da capacidade pulmonar total 
sendo utilizada a média de cinco medidas 
obtidas com diferença menor de 10% 
entre elas.  
 
Critérios de elegibilidade dos 
participantes saudáveis (GC): Ambos 
os sexos sem sintomas respiratórios, 
sem doenças congênitas e genéticas 
neurológicas. Com percentil maior que 
5% e menor que 85%.  

Dados apresentados em média ± 
desvio padrão do grupo controle:  
Mobilidade Diafragmática (mm) 

56,14±11,02 
 
Efeito do sexo na mobilidade 
diafragmática:  

Feminino: 56,07±10,02 
Masculino: 66,18±6,50 

 

BENETT S., et 
al., / 2019 

 
 
 
Comparar a função diafragmática, 
medida por ultrassonografia, força 
muscular respiratória, função e 
expansão torácica, entre crianças 
com PC em diferentes gravidades 
de comprometimento do 
desempenho motor e controles 
saudáveis. Isso revelará se há 

Aparelho de US utilizado: LOGIQ V2, 
GE Healthcare, Chicago, Illinois, EUA, no 
modo M, com um transdutor convexo de 
4 MHz, programado para uma 
profundidade de 17 cm com uma taxa de 
varredura de 14s por tela.  
 
Mensuração da mobilidade 
diafragmática: Deitados de costas com 
um travesseiro sob o pescoço e os 
joelhos para apoio, com a cabeça erguida 

Valores utilizados de grupo 
controle saudáveis:  

 Mobilidade 
diafragmática direita 
(mm): 

57,75 ± 6,37 

 Mobilidade 
diafragmática esquerda 
(mm): 

38,42 ± 5,62 
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bennett+S&cauthor_id=31125702


 

 

diminuição do movimento 
diafragmático em crianças com PC 
e diferentes gravidades do 
comprometimento motor.  
 

 

em um ângulo de 45°. A sonda de US foi 
colocada abaixo do rebordo costal direito 
ao longo da linha médio-clavicular na 
área subcostal anterior, e entre as linhas 
anterior esquerda e axilar média na área 
subcostal. Os movimentos 
diafragmáticos foram medidos em ambos 
os lados e registrados durante seis ciclos 
de respiração profunda por participante e 
tentativa. 
 
Critérios de elegibilidade dos 
participantes saudáveis (GC): 
Ausência de diagnóstico de disfunção 
diafragmática, como lesão do nervo 
frênico em seu histórico médico, 
nenhuma deformidade da parede 
torácica, como escoliose, cifose do 
exame físico pelo pesquisador e índice 
de massa corporal normal (18,5-22,99 kg 
m-2). 

Foram recrutadas 18 crianças com PC 
não ambulatorial (NACP), 18 com PC 
ambulatorial (ACP) e 18 ao grupo 
controle saudáveis (HC).  

 Resultados também 
mostraram diminuição da 
PImáx, PEmáx, CVF, 
CVF%, VEF1 e VEF1% 
nas crianças com PC, em 
comparação com 
controles saudáveis. 

Legenda: PC: Paralisia Cerebral; ONU: Organização das Nações Unidas; NACP: Paralisia Cerebral não ambulatorial; ACP: Paralisia 

Cerebral ambulatorial; HC: Controles Saudáveis; Controle Saudável (GC); Força muscular respiratória (RMS); Força muscular (FP); 

Expansão torácica (CE); PImáx: Pressão inspiratória máxima; PEmáx: Pressão Expiratória máxima; CVF: Capacidade vital forçada; 

VEF1: Volume expiratório forçado em primeiro segundo; DM: Mobilidade Diafragmática.  

Fonte: Autores (2022)



 

 

DISCUSSÃO 

O diafragma é o principal músculo da respiração e age de forma contínua e ininterrupta 

para mantê-la. Muitas patologias podem causar disfunção diafragmática, que é 

geralmente subdiagnosticada na prática clínica em virtude de sua apresentação 

inespecífica (SANTANA, P. V., et al. 2016).  

De acordo com um estudo de descrição técnica da US aplicado em 278 crianças a 

mobilidade diafragmática pode ser classificada como: a) normal, quando o movimento 

diafragmático o aproxima do transdutor durante a inspiração, apresentando uma 

excursão maior que 4 mm; b) diminuído, caso a excursão tenha amplitude ≤ 4mm; c) 

paradoxal, caso a imagem detecte o afastamento do diafragma do transdutor durante 

a inspiração ou d) ausente, caso o rastreamento diafragmático mostre uma linha 

plana. Ambos os movimentos ausente e paradoxal indicam paralisia diafragmática 

(OESTREICH, A., 2006). O estudo apresentou somente a experiência e as técnicas 

de aplicação utilizadas, mas não relatou valores determinados.  

O valor da mobilidade diafragmática na população pediátrica variou em diferentes 

faixas etárias em crianças saudáveis, assim como, de acordo com o método de 

mensuração, sendo encontrados valores de 38,42 ± 5,62mm a 66,18 ± 6,50mm 

respiração profunda e de 6,4 ± 2,1mm a 13,1 ± 2,5mm em respiração tranquila (EL-

HALABY et al., 2016; TENÓRIO, L. H. S., et al 2018; BENETT S., et al.,2019). Devido 

à escassez de estudos com crianças e adolescentes saudáveis, foram extraídos 

dados de estudos que apresentavam grupo de crianças e adolescentes saudáveis 

para comparação com doentes. Sendo assim, os valores dos saudáveis foram 

descritos e explorados nessa revisão como base para valores de normalidade (valores 

referentes aos grupos controles/SHAM).  

Nos estudos revisados, a mobilidade diafragmática foi avaliada em respiração 

profunda e em respiração espontânea tranquila e apresentadas em média ± desvio 

padrão no grupo controle. Quando separados por sexo, observou-se que o sexo 

feminino tende a apresentar valores menores quanto à excursão diafragmática e 

espessura quando comparados ao sexo masculino, mas não houve diferença 

estatisticamente significativa (TENÓRIO, L. H. S., et al 2018). O autor apresentou 

valores de normalidade em crianças e adolescentes com idade entre 14-24 anos. 

Embora no nosso método seja considerado a faixa etária de adolescentes até 18 anos 

segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), os valores foram inclusos na 

revisão já que existe uma definição da Organização das Nações Unidas (ONU), que 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bennett+S&cauthor_id=31125702


 

 

estabelece adolescentes com idade até os 24 anos de acordo com o Departamento 

de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas (UNDESA, 2008).  

Segundo Bennett, S. et al., 2019, encontrou correlação entre as medidas de 

mobilidade do diafragma e teste de função pulmonar. Foram correlações 

estatisticamente significativas e moderadas entre a mobilidade diafragmática direita e 

esquerda e capacidade vital forçada (CVF), volume expiratório em primeiro segundo 

(VEF1), percentual da capacidade vital forçada (CVF%) e percentual do volume 

expiratório em primeiro segundo (VEF1%). Os valores utilizados de grupo controle 

saudáveis da mobilidade diafragmática direita foram 57,75 ± 6,37 mm e mobilidade 

diafragmática esquerda 38,42 ± 5,62 mm; os movimentos diafragmáticos foram 

medidos e registrados durante seis ciclos de respiração profunda por participante e 

tentativa.  

Diferentes estudos já foram desenvolvidos focando na avaliação da cinética 

diafragmática em diversas populações, com e sem patologias. Entretanto, foi 

encontrado apenas um estudo (EL-HALABY et al., 2016) que apresentou valores de 

normalidade diafragmática em crianças e adolescentes saudáveis. Além disso, foram 

traçadas curvas de percentil para o diafragma direito, e encontradas correlações 

significativas entre a medida ultrassonográfica e dados antropométricos. 

Esses dados sugeriram que as correlações entre as medidas da mobilidade 

diafragmática e dados antropométricos estão presentes em apenas bebês e 

desaparecem com o avançar da idade. Eles concluíram que a massa diafragmática 

em recém-nascidos a termo saudáveis é proporcional ao tamanho. Por outro lado, em 

um estudo com adultos, (BOUSSUGES et al, 2009), encontraram correlações fracas 

entre a excursão diafragmática e peso corporal e altura, mas sem correlação 

significativa com a idade (EL-HALABY et al., 2016). 

Os valores de normalidade podem variar diante de vários aspectos, tais como: posição 

do paciente, modo de técnica, colocação dos cursores, tipo de respiração durante a 

medição, dados antropométricos, sexo, e até mesmo inconstância na forma que as 

medidas foram obtidas. Atualmente, a avaliação da musculatura respiratória tem 

ganhado importância na prática clínica e assim tem-se aprimorado. Novos recursos 

têm sido apresentados na literatura e o fisioterapeuta ganha espaço no seu uso para 

aprimorar a avaliação e melhor planejamento da sua assistência (LLOYD et al., 2006). 

A avaliação quantitativa da mobilidade diafragmática por meio do ultrassom vem 

permitindo ao clínico medir a eficácia de qualquer regime de tratamento e fazer 



 

 

alterações se os resultados mostraram que houve melhora suficiente, garantindo 

assim a aplicação das intervenções mais adequadas (BENNETT, S. et al., 2019). 

Contudo, conhecer a mobilidade diafragmática do paciente auxilia no direcionamento 

do tratamento e, consequentemente, nos benefícios gerados. Sendo assim, os valores 

encontrados são clinicamente importantes, pois diante de pequenas mudanças no 

movimento do principal músculo da respiração que é o diafragma, pode refletir na 

ventilação pulmonar e na realização das atividades de vida diária.  

 

CONCLUSÃO 

Conclui-se que os valores da mobilidade diafragmática na população pediátrica de 

saudáveis variaram de acordo com a idade e método de mensuração, sendo 

encontrados valores de 38,42 ± 5,62mm a 66,18 ± 6,50 mm respiração profunda e de 

6,4 ± 2,1mm a 13,1 ± 2,5mm em respiração tranquila. No entanto, estudos sobre 

valores de normalidade da mobilidade diafragmática na população pediátrica de 

saudáveis são escassos, por isso, mais estudos precisarão ser realizados para que 

os valores de normalidade possam ser estabelecidos e padronizados como referência 

para que futuras intervenções possam ser realizadas. 
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