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Resumo 

Introdução: A obesidade leva a alteração dos volumes e capacidades 

pulmonares devido ao acúmulo de adiposidade no tórax e abdome. Poucos 

estudos mostram que a perda de peso induzida cirurgicamente melhora a 

função pulmonar. Entretanto apesar do elevado número de cirurgias bariátricas 

sendo realizadas, ainda é necessário o entendimento da melhora da função 

pulmonar em relação ao padrão de adiposidade. Objetivos: Avaliar a evolução 

da função pulmonar após a perda de peso corporal induzida pela cirurgia 

bariátrica, considerando medidas espirométricas, de força e endurance 

muscular respiratória. Metodologia: Estudo observacional, descritivo de 

seguimento, realizado no Hospital Universitário Onofre Lopes no período de 

fevereiro de 2009 a dezembro de 2010. Foram feitas avaliações 

antropométrica, espirométricas, medidas de pressões respiratórias. 

Resultados: Foram avaliados 39 sujeitos, com média de idade de 35,9 (±10,9) 

anos, predominantemente por mulheres (76,3%) onde o peso médio passou de 

124,8 (±17,5) Kg para 88,8 (±14,28) Kg no pós-operatório, a média do IMC 

passou de 47,9 (±5,6) Kg/m² para 34,3 (±4,75) Kg/m². Houve aumento 

significativo na CVF 3,63(±0,94) para 4,01 (±1,03), VEF1 de 3,03(±0,72) para 

3,39(±0,85), a razão FEF 25-75% foi de 3,41 (±0,72) para 3,82 (±0,94), o PFE de 

6,56 (±1,47) para 7,81 (±1,69), o VRE passou de 0,35 (±0,39) para 0,66 

(±0,38), a VVM aumentou de 103,43 (±22,21) para 137,27(± 29,84) para 

p<0,01. Os valores de PIMáx e PEMáx não apresentaram diferença 

significativa no pré e pós-operatório. Foi observado que para cada quilograma 

de peso perdido houve aumento estatisticamente significativo de 0,06 na CVF e 

1,02 na VVM. Isso também se observa com relação ao IMC e a circunferência 

do pescoço. Para cada Kg/m² reduzido do IMC, os indivíduos apresentam 

melhora de 0,03 na CVF e de 2,74 na VVM e para cada centímetro reduzido na 

circunferência do pescoço observa-se aumento de 0,06 na CVF e de 5,98 na 

VVM. Conclusão: A perda de peso induzida pela cirurgia bariátrica 

proporciona uma melhora significativa na função pulmonar. A redução de 

gordura ao redor do pescoço se mostra mais importante na geração de volume 

para o pulmão do que a redução do IMC. 

Palavras-Chaves: Obesidade, cirurgia bariátrica, função pulmonar. 

x 
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Abstract 

Background: Obesity leads to alteration of lung volumes and capacities due to 

accumulation of fat in the chest wall and abdomen. Few studies have shown 

that weight loss induced by surgery improves lung function. Our objective was 

to evaluate the anthropometric development, pulmonary function, respiratory 

muscle, strength and endurance after weight loss induced by bariatric surgery. 

Methods: We evaluated in pre and post operative period variables of weight, 

BMI, NC, WHR and spirometric and respiratory pressure. Results: 39 subjects 

were evaluated, with age mean 35.9 ± 10.9 years, predominantly by women 

(76.3%). The weight mean decreased from 124.8 ± 17.5 kg to 88.8 ± 14.28 kg 

in post operative. The mean BMI ranged from 47,9 ± 5,6 Kg/m² to 34,3 ± 4,75 

Kg/m². There was a significant increase in FVC from 3,63 ± 0,94 to 4,01±1,03, 

FEV1 from 3,03 ± 0,72 to 3,39 ± 0,85, FEF 25-75% from 3,41 ± 0,72 to 3,82 ± 

0,94, PEF from 6,56 ± 1,47 to 7,81 ± 1,69, ERV from 0,35 ± 0,39 to 0,66 ± 0,38, 

MVV ranged from 103,43 ± 22,21 to 137,27 ± 29,84, all of them to p<0,01. The 

MIP and MEP showed no significant difference in pre and post operative. It was 

noted that for every centimeter reduced in neck circumference, an increase of 

0.06 in FVC and 5.98 in MVV is observed. This is also observed in weight and 

BMI. Conclusion: We conclude that weight loss induced by bariatric surgery in 

obese provides a significant improvement in lung function and reduction of fat 

around the neck is more important in the generation of lung volume than the 

reduction of BMI. 

 

Key words: obesity, bariatric surgery, lung function. 
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1.1. Obesidade 

A obesidade é definida como uma enfermidade complexa e multifatorial 

decorrente do excesso de tecido adiposo, resultando da interação entre fatores 

sociais, comportamentais e culturais, podendo reduzir a qualidade de vida e 

levar a morte prematura. É considerada integrante do grupo de Doenças 

Crônicas Não-Transmissíveis (DCNT) 1. É a doença metabólica mais comum da 

atualidade, chegando à proporção de epidemia global. A obesidade do tipo 

mórbida é a que mais vem aumentando quando comparada aos outros graus 

de obesidade e embora alguns considerem esse termo pejorativo, a obesidade 

severa está sempre associada a problemas de saúde realmente mórbidos ou 

incapacitantes2. Segundo estimativa da Organização Mundial de Saúde 

(OMS)3, em 2015 cerca de 700 milhões de pessoas no mundo serão obesas. 

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE)4 em 2009, avaliou através das medidas antropométricas de 188 mil 

pessoas, o estado nutricional da população brasileira. O sobrepeso e a 

obesidade são encontrados com grande frequência, a partir dos cinco anos de 

idade, em todos os grupos de renda e em todas as regiões brasileiras. O 

estudo mostra também que o número de pessoas com excesso de peso 

aumentou em mais de um ponto percentual ao ano, magnitude idêntica à 

encontrada na população dos Estados Unidos da América, país 

tradicionalmente conhecido por índices elevados de obesidade em sua 

população. No Brasil, cerca de 40% da população está acima do peso, sendo 

que 10% são obesos e 28,5% apresentam sobrepeso.  

A obesidade é avaliada e classificada através do Índice de Massa Corporal 

(IMC) que é definido pela equação peso em quilogramas, dividido pelo 

quadrado da altura em metros (IMC = peso em kg/altura em m2). Considera-se 

um IMC entre 19 e 24,9 Kg/m2 como normopeso, valores entre 25 e 29,9 Kg/m2 

são considerados como sobrepeso. A classificação da obesidade é baseada no 

IMC e no risco de mortalidade associada.3 Dessa forma, um indivíduo é 

considerado portador de obesidade grau I quando o IMC encontra-se entre 30 

e 34,9 Kg/m2, grau II entre 35 e 39,9 Kg/m2 e acima de 40 Kg/m2 como 

obesidade grau III ou mórbida. 
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As doenças associadas à obesidade, também chamadas de comorbidades, 

estão relacionadas com o aumento da mortalidade, tais como, hipertensão 

arterial sistêmica (HAS), diabetes mellitus tipo II, apnéia obstrutiva do sono 

(SAOS), síndrome da hipoventilação, asma, doença pulmonar obstrutiva 

crônica (DPOC) e trombo embolismo pulmonar (TEP). Estudos clínicos e 

longitudinais associam a obesidade a diversos outros sintomas, tais como 

dispnéia aos esforços, intolerância ao exercício, sonolência diurna excessiva e 

depressão5. Associa-se ainda a obesidade outras patologias secundárias, tais 

como, cirrose hepática, incontinência urinária de estresse, refluxo 

gastroesofágico e vários tipos de câncer6. 

Atualmente outras medidas que tem sido usada para analisar e quantificar a 

distribuição da adiposidade. A medida antropométrica mais comumente usada 

é a relação cintura-quadril (RCQ) que a qualifica em central ou superior 

(atualmente chamada andróide e mais prevalente em homens) e periférica ou 

inferior (ginecóide, mais prevalente em mulheres). A RCQ maior ou igual a 0,95 

é classificada como gordura central e RCQ menor que 0,95, como gordura 

corporal periférica7,8. É amplamente aceito que indivíduos obesos mórbidos 

com distribuição de gordura central têm risco de vida aumentado devido à 

elevada prevalência de comorbidades associadas, tais como, diabetes mellitus, 

resistência a insulina, dislipidemias, HAS e doenças vasculares 9,10. Tem sido 

notado que a adiposidade central está mais associada ao aumento da 

mortalidade do que a periférica. As possíveis causas são que o tecido adiposo 

visceral é metabolicamente mais ativo do que o subcutâneo, causando um 

aumento na glicose sanguínea, diabetes mellitus tipo II e hiperinsulinemia. O 

aumento da secreção de insulina aumenta a reabsorção de sódio favorecendo 

consequentemente o desenvolvimento de hipertensão arterial6. É sabido que a 

obesidade induz a um estado de inflamação com liberação de mediadores 

inflamatórios como interleucina-6 e fator de necrose tumoral alfa e estes, por 

sua vez, exercem influência na homeostase da glicose, biologia celular e 

metabolismo das lipoproteínas.6  Além disso, outros fatores tais como, o 

aumento da pressão intra- abdominal, resultado da deposição de gordura 

visceral, geram e agravam outras doenças relacionadas à obesidade. A 

compressão da bexiga urinária e veias abdominais podem levar à incontinência 

urinária de estresse, doença venosa de estase, além de refluxo 
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gastroesofágico. Da mesma forma, a síndrome da hipoventilação pode se 

desenvolver como consequência ao aumento da pressão intra-abdominal que 

provoca a elevação do diafragma e restrição pulmonar.  

 Outras medidas de adiposidade têm merecido destaque principalmente 

quando se relaciona obesidade e distúrbios do sono. A circunferência do 

pescoço (CP) tem mostrado ser um importante preditor do desenvolvimento de 

distúrbios ventilatórios relacionados ao sono.  Segundo Shepherd e cols.11, 

indivíduos com SAOS, com IMC médio de 30 Kg/m2, apresentam circunferência 

do pescoço mais elevada quando comparados com sujeitos sem SAOS. Lee e 

cols.12 concluíram que obesos com circunferência do pescoço maior que 43 cm 

possuem forte associação com o índice de apnéia e hipopnéia (IAH) e diante 

disto esses indivíduos apresentam maior risco em desenvolver distúrbios 

respiratórios relacionados ao sono. Sobre isto, Rao e colaboradores13, em seu 

estudo avaliaram a incidência de SAOS em pacientes obesos mórbidos e o 

impacto da perda de peso após a cirurgia bariátrica sobre essa comorbidade e 

concluiu que a incidência é alta nesses sujeitos e que houve redução da apnéia 

e hipopnéia em 50%, com uma perda de 20 kg de peso ponderal após a 

cirurgia. Em recente estudo, Gonçalves e cols.14 avaliaram 39 sujeitos e 

concluíram que indivíduos com circunferência do pescoço maior ou igual a 43 

cm apresentam redução da endurance muscular respiratória. A presença e 

intensidade desses sintomas e comorbidades estão relacionadas ao grau e o 

tempo de instalação da obesidade e possivelmente geram implicações clínicas 

nos valores volumétricos e capacidade de gerar fluxo destes indivíduos.  

 

1.2. Função Pulmonar na Obesidade 

A função pulmonar, sob o ponto de vista mecânico, é consequência dos 

movimentos da caixa torácica, que por sua vez dependem da inter-relação das 

forças elásticas do conjunto pulmões/caixa torácica e as forças musculares que 

são aplicadas15. Quanto á função pulmonar na obesidade, esta está bem 

descrita na literatura e incluem: redução do Volume de Reserva Expiratório 

(VRE), aumento da resistência das pequenas vias aéreas, elevação da relação 

entre o Volume Residual (VR) e a Capacidade Pulmonar Total (CPT), redução 

da complacência pulmonar e torácica, redução da pressão arterial de oxigênio 

(PaO2) e aumento da diferença artério-alveolar de oxigênio (DA-aO2) 
8,15,16,17. 
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Os estudos relatam ainda que a obesidade moderada a severa pode provocar 

compressão da caixa torácica e elevação do diafragma, determinando 

alterações na função respiratória devido à deposição de tecido adiposo, mesmo 

quando os pulmões estão normais, causando aumento do esforço respiratório e 

comprometendo o sistema de transporte dos gases. Essas repercussões na 

função respiratória dos obesos são diretamente proporcionais ao grau da 

obesidade e estão diretamente relacionados com o tipo de distribuição da 

adiposidade. Jones e cols.18 associaram o IMC com os volumes pulmonares e 

constataram que o VRE e a Capacidade Residual Funcional (CRF) decrescem 

à medida que o IMC aumenta. Outro importante estudo mostrou a associação 

entre os marcadores de obesidade e função pulmonar e concluiu que a 

adiposidade abdominal se apresenta como melhor preditor da função pulmonar 

do que o peso e o IMC isoladamente19. Recentemente, Saliman e cols.20 

analisando 136 obesos mórbidos, determinaram uma redução de 0.29% da 

CPT para cada aumento de 1 kg/m2 no IMC mesmo sem alterações 

ventilatórias importantes nos valores espirométricos.   

Estudos brasileiros têm mostrado resultados semelhantes. Teixeira e 

cols.21 correlacionaram à prevalência de dispnéia em sujeitos obesos com 

graus II e III de obesidade e concluíram que a dispnéia é uma queixa frequente 

nesses indivíduos, aliado a uma expressiva redução do VRE e um aumento da 

DA-aO2. No que se refere à força muscular respiratória na obesidade, os 

estudos são raros, entretanto, mostram que pode estar normal ou reduzida 

sendo esta redução diretamente associada à obesidade severa22. Castello e 

cols.23 realizaram um estudo comparando a força muscular de mulheres com 

obesidade mórbida e com IMC normal e concluíram que os valores da Pressão 

inspiratória máxima (PIMáx) e Pressão expiratória máxima (PEMáx) em 

mulheres obesas tiveram redução de 76% e 67% dos valores preditos 

respectivamente. Tal diminuição parece ser mais evidente na posição supina 

em relação às posições sentada ou de pé. A desvantagem mecânica do 

diafragma aumenta significativamente, justificando assim a diminuição de 

pressão respiratória nesta posição24. A ventilação voluntária máxima (VVM) 

reflete a capacidade de gerar fluxo respiratório e, de certa forma, a resistência 

muscular respiratória. Esta medida diminui conforme aumenta o IMC25 e está 

relacionada com a redução da complacência da caixa torácica e baixos 
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volumes pulmonares. Estudos mostram que a redução da VVM na obesidade 

pode também estar relacionada a mudanças na estrutura das fibras 

musculares, ocorrendo dessa forma, a inversão de fibras musculares do tipo I 

em tipo II ou rapidamente fatigáveis em resposta à sobrecarga mecânica que o 

sistema respiratório tem que vencer durante o processo de ganho de peso 

corporal22. Um estudo experimental utilizando ratos obesos observou um 

aumento na área transeccional das fibras tipo I e II do diafragma desses 

animais concluindo ser esse um dos fatores que contribui para o aumento da 

geração de força e manutenção da ventilação, apesar da sobrecarga na caixa 

torácica26.  

 

1.3. Tratamento da Obesidade  

O tratamento conservador da obesidade é bastante complexo e envolve 

um trabalho de equipe multidisciplinar que engloba diversas abordagens, tais 

como orientação dietética, uso de fármacos e incentivo à prática de atividade 

física27. No entanto, esse tratamento pode resultar em redução de apenas 5 a 

10% do peso corporal, o qual, pode ser recuperado em um período inferior a 2 

anos em 95% dos pacientes27,28. A cirurgia bariátrica (CB), segundo a 

International Federation of Surgery for Obesity (IFSO), é indicada em casos de 

obesidade quando o IMC está acima de 40 Kg/m2 ou de 35 Kg/m2 que esteja 

associada à comorbidades importantes que representem risco de vida, além de 

insucessos do tratamento convencional por um mínimo de cinco anos em 

pacientes com evolução da obesidade27. Dessa forma, vem se estabelecendo 

como a única opção durável para o tratamento da obesidade29,30. 

Existem várias técnicas cirúrgicas no tratamento da obesidade e são 

classificadas em três grupos: cirurgias restritivas, desabsortivas e mistas31. O 

tratamento cirúrgico da obesidade justifica-se somente quando o risco de 

permanecer obeso exceder os riscos, a curto e longo prazo, da cirurgia 

bariátrica32,33. As contra-indicações do tratamento incluem casos em que o 

paciente não esteja plenamente de acordo com a cirurgia ou não seja capaz de 

suportar as mudanças que ocorrerão após a operação. Outras seriam a 

presenças de pneumopatias graves, insuficiência renal, lesão acentuada do 

miocárdio, cirrose hepática, usuários de drogas, compulsões alimentares e o 
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suporte social inadequado. Há algumas citações que consideram também há 

presença de distúrbios psiquiátricos34. 

1.4. Função Pulmonar e perda de peso 

Hoje, sabe-se que a cirurgia bariátrica é considerada uma ótima opção 

para resolução de comorbidades em curto prazo e diminuição do risco de 

mortalidade. Entretanto, a literatura ainda é escassa no que se refere ao 

acompanhamento da evolução espirométrica destes pacientes. Os estudos têm 

se resumido a avaliação da melhora das comorbidades, especialmente a 

SAOS, após a redução de peso corporal induzido cirurgicamente. Um estudo 

realizado por Santana e cols.35 onde indivíduos com obesidade mórbida grave 

(IMC>60 Kg/m2) apresentaram diminuição da função pulmonar e a perda de 

peso proporcionou melhora importante na função pulmonar, principalmente na 

capacidade vital forçada (CVF) e no volume expiratório final no 1º segundo 

(VEF1). Weiner e cols.36 avaliaram a função pulmonar de 21 indivíduos obesos 

antes e 6 meses após a gastroplastia. Antes da cirurgia, foi observado redução 

dos volumes pulmonares de CRF e CPT. Após 6 meses de acompanhamento 

observaram um aumento da CRF de 84 para 91,4%, a CPT aumentou de 85,6 

para 93,5% do valor predito, aumento da VRE, além de uma forte correlação 

entre a perda de peso e a melhora da endurance muscular respiratória.   

Estudos nacionais com pacientes obesos submetidos à cirurgia 

bariátrica são escassos e mostram dados controversos em relação aos dados 

respiratórios. Paisani e colaboradores37 avaliando 30 indivíduos no primeiro e 

terceiro dias de pós-operatório, observaram uma redução de 47% e 30% na 

capacidade vital, 18% e 12,5% no volume minuto, 28% e 21% no volume 

corrente, 51% e 26% na PIMáx e 39,5% e 26% na PEMáx, respectivamente. 

No quinto dia de pós-operatório todas as variáveis haviam aumentado de valor, 

no entanto não retornando aos valores do pré-operatório. Silva e cols.38 

avaliaram 50 pacientes submetidos a cirurgia bariátrica e não observaram 

melhora da função pulmonar em 14 e 30 dias após a cirurgia. Costa e cols.39 

compararam a função pulmonar de mulheres obesas e de mulheres com 

normopeso e constataram que não houve diferença significativa na CV, VC, 

CVF e VEF1, entretanto o grupo de obesas apresentou redução do VRE e da 

VVM. Complementando esses achados, outro estudo analisou 37 pacientes no 

pós-operatório imediato de gastroplastia por Y de Roux, um grupo por 
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celiotomia (GC n=17) um grupo por videolaparoscopia (GV n=20) e concluiu 

que em ambos os grupos houve redução dos valores espirométricos (38,5% 

CFV, 39,1% VEF1 e 37% do PEF no Grupo GC e de 38,3% de CVF, 35,5% de 

VEF1 e 41,5% de PEF, no Grupo GV40. Entende-se que parte dessa 

controvérsia esteja mais relacionada com o tempo transcorrido após a cirurgia 

do que com a perda de peso propriamente dita visto que, as cirurgias do 

compartimento superior do abdômen têm sobre a função pulmonar, efeitos 

semelhantes aos das cirurgias torácicas.  

Embora os efeitos da obesidade na função pulmonar já estejam bem 

descritos na literatura, especialmente no tocante as variáveis espirométricas, 

estudos da evolução da função pulmonar após a redução do peso e da gordura 

visceral e ao redor do tórax, são escassos. Num estudo recente, Xavier e 

cols.41 avaliaram a função pulmonar de 20 indivíduos obesos, seis meses após 

a cirurgia bariátrica e observando melhora significativa na frequência 

respiratória, VRE e CRF. Elementos da mecânica respiratória especialmente 

dos mecanismos de geração de fluxo respiratório tais como, forças musculares 

estáticas e dinâmicas ainda não foram estudadas. Alguns estudos abordam os 

aspectos pré-operatórios, entretanto há necessidade de um acompanhamento 

destes pacientes considerando principalmente a evolução da perda ponderal 

associada com a função respiratória. Estudos iniciais do serviço de tratamento 

da obesidade e doenças relacionadas do Hospital Universitário Onofre Lopes 

da cidade de Natal-RN (SCODE/ HUOL), considerado serviço de referência no 

estado do Rio Grande do Norte, têm apontado que os pacientes apresentam 

um alto índice de ronco e sonolência diurna o que é sugestivo de apnéia 

obstrutiva do sono e uma função pulmonar limítrofe dado pela espirometria14.  

Assim, o presente estudo pretende avaliar o comportamento 

espirométrico e de força muscular respiratória após a perda de peso dos 

pacientes submetidos à cirurgia bariátrica.  

 

 

 

 

 



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 
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2.1. Objetivo Geral 

 

- Avaliar a evolução da função pulmonar após a perda de peso corporal 

induzida pela cirurgia bariátrica, considerando medidas espirométricas, de força 

e endurance muscular respiratória. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

- Analisar os volumes pulmonares após a cirurgia bariátrica. 

- Analisar a força e endurance muscular após a cirurgia bariátrica. 

- Relacionar os volumes pulmonares com a perda de peso ponderal após a 

cirurgia. 

- Relacionar a força e endurance muscular com a perda de peso. 

- Relacionar os volumes pulmonares com as medidas de adiposidade relação 

cintura-quadril (RCQ) e circunferência do pescoço (CP). 
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3. METODOLOGIA 
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3.1. Tipo de Estudo 

A presente pesquisa caracteriza-se como sendo um estudo 

observacional, descritivo, de seguimento que objetiva avaliar a função 

pulmonar de indivíduos obesos que foram submetidos à cirurgia bariátrica.  

 

3.2. Amostra 

A amostra do estudo foi constituída de 40 indivíduos obesos que 

entraram no protocolo de pré-operatório e que foram submetidos à cirurgia 

bariátrica no Ambulatório de Tratamento da Obesidade e Doenças 

Relacionadas (SCODE), instalado no Hospital Universitário Onofre Lopes 

(HUOL) na cidade de Natal-RN.  

 

3.3. Critérios de Inclusão 

- Obesos portadores de Índice de Massa Corpórea (IMC) maior ou igual 

a 40 Kg/m² ou maior que 35 Kg/m² que apresentem comorbidades; 

- Não apresentar histórico de doenças relacionadas a situações 

respiratórias, cardíacas ou neoplásicas diagnosticadas pelos clínicos do 

serviço; 

- Não apresentar déficit neuropsicomotor ou cognitivo, estabelecida por 

diagnóstico médico, que o incapacite de responder aos questionários 

adequadamente.  

 

3.4. Critérios de Exclusão 

- Não ser capaz de realizar as provas de função pulmonar; 

- Solicitar a saída do estudo.  

 

 

3.5. Preceitos Éticos  

O projeto foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) sob nº 

192/08 da Universidade Federal do Rio Grande do Norte da Universidade 
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Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) de acordo com a resolução 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde. 

 

3.6. Instrumentos e procedimentos de coleta de dados 

 A avaliação dos sujeitos foi realizada no ambulatório de Tratamento da 

Obesidade e Doenças Relacionadas do referido hospital. Todos os voluntários 

foram esclarecidos previamente sobre os objetivos da pesquisa e, após 

assinarem um termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) (Apêndice 1), 

realizaram uma avaliação clínica e antropométrica e uma avaliação da função 

pulmonar. 

 

           3.6.1. Avaliação clínica 

 Foi realizada a avaliação inicial pré-operatória para exame clínico e 

físico, através da aplicação de uma ficha de avaliação (Apêndice 2) contendo 

dados quanto à identificação, antecedentes patológicos, hábitos de vida e 

condição clínica incluindo presença de comorbidades. A reavaliação pós-

operatória foi seguindo os mesmos procedimentos. 

 

3.6.2. Avaliação Antropométrica 

Foi realizada a partir da mensuração dos marcadores de obesidade: o 

Índice de Massa Corporal (IMC), medida de Circunferência do Pescoço (CP) e 

a Relação Cintura-Quadril (RCQ).  

 

- Índice de Massa Corporal (IMC): é definido pela equação matemática peso 

(quilograma) dividido pela altura (metro) ao quadrado. Desta forma, para o 

cálculo de IMC, os sujeitos foram pesados por meio de uma balança (marca 

Filizola (São Paulo, Brasil), analógica, com capacidade para 1000 kg), fazendo 

uso de roupas leves, sem acessórios ou calçados. Posteriormente, foram 

aferidas as medições da estatura (m) em uma coluna métrica (adaptada à 

balança). Após a obtenção do valor do IMC, a obesidade foi classificada em 

graus distintos (obesidade grau I entre 30 e 34,9 Kg/m²; grau II entre 35 e 39,9 

Kg/m²; grau III a partir de 40 Kg/m²).  
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- Circunferência do Pescoço: foi realizada, com o indivíduo em posição ereta, 

através de uma fita métrica ao redor do nível da cartilagem crico-tireoidea.(fig. 1) 

                                Fig. 1. Circunferência do pescoço 

 

- Relação Cintura-quadril (RCQ): o indivíduo foi posicionado em posição ereta e 

foi utilizada uma fita métrica para medir o comprimento da área de maior 

circunferência do abdome (fig.2) e do quadril a nível do trocanter maior do 

fêmur (Fig.3). A partir dessa relação, o tipo de distribuição de gordura corporal 

foi classificado em superior para valores de RCQ maior ou igual a 0,95 e inferior 

para valores de RCQ menor que 0,95. Todos os dados foram colhidos por uma 

única examinadora e registrados em ficha de avaliação (Apêndice 2).   

 Fig. 2. Circunferência da cintura                Fig. 3. Circunferência do quadril 
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           3.6.3. Avaliação da Função Pulmonar e de Forças Musculares Estáticas 

e Endurance Respiratória 

- Prova de função pulmonar (Espirometria): O procedimento técnico, os critérios 

de aceitabilidade, reprodutibilidade, valores de referência e interpretativos, bem 

como a padronização e equipamento seguiram as recomendações da American 

Thoracic Society42.  Antes da execução dos testes, o paciente foi instruído sobre 

todos os procedimentos. O teste foi realizado com o paciente na posição 

sentada, usando um clipe nasal. A seguir, foi solicitado para o paciente respirar 

através de um bucal de papelão descartável colocado entre os seus dentes e 

assegurando para que não houvesse vazamentos durante a respiração. Em 

seguida, foi solicitado que ele realizasse uma inspiração máxima (próximo à 

capacidade pulmonar total - CPT) seguida de uma expiração máxima (próximo 

ao volume residual - VR). Foram realizados, no máximo, oito testes, com um 

intervalo de 30 segundos entre cada avaliação. Foram considerados os três 

melhores resultados, sendo que a variabilidade entre eles seja inferior a 5%. 

Foram analisados os dados referentes à curva de expiração forçada (VEF1, CVF, 

o Pico de Fluxo Expiratório – PFE, Fluxo Expiratório Forçado 25-75% - FEF25-

75%), bem como a medida do Volume de Reserva Expiratório (VRE). Os valores 

brutos e percentuais foram considerados de acordo com equação predita para a 

população brasileira43 e o equipamento utilizado foi um DATOSPIR® 120 

(Sibelmed®, Barcelona, Espanha) (Fig.4) calibrado diariamente. 

- Ciclo Ventilatório: O de volume corrente (VC), tempos inspiratório (TI) e 

expiratório (TE) foram medidas a partir de um ciclo ventilatório de repouso no 

espirômetro. Para tal, foram orientado ao paciente respirar tranquilamente com o 

espirômetro acoplado a boca do sujeito durante um minuto com os olhos 

fechados.  

- Ventilação Voluntária Máxima (VVM): Foi avaliada de forma direta utilizando-se 

o espirômetro (acima citado) calibrado diariamente. O teste foi realizado com o 

paciente na posição sentada usando um clipe nasal e o indivíduo foi instruído a 

permanecer por 15 segundos inspirando profundo e expirando forte, o mais 

rápido quanto possível. Foram considerados os valores brutos de acordo com os 

limites de normalidade para a população brasileira44. 
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             Fig. 4. Espirômetro                                        Fig. 5. Manovacuômetro 

 

- Pressões respiratórias estáticas máximas: Para análise das forças 

musculares respiratórias, foi utilizado um manuvacuômetro digital MicroRPM® 

(MICRO Medical®, Rocjester Kent, UK)( Fig. 5), sendo mensuradas a pressões 

estáticas máxima inspiratória (PIMáx) e expiratória (PEMáx). Os testes foram 

realizados segundo critério de reprodutibilidade e aceitação da ATS42.  A medida 

PIMáx e PEMáx, foi feita a partir da CPT e VR respectivamente. Para cada 

avaliação, foi considerado o valor máximo obtido em ao menos cinco provas, 

com três manobras aceitáveis (sem vazamentos e com duração de pelo menos 

dois segundos), sendo anotada a pressão mais elevada alcançada após o 

primeiro segundo, havendo entre as manobras aceitáveis pelo menos duas 

manobras reprodutíveis (com valores que não difiram entre si por mais de 10% 

do valor mais elevado) e foram considerados os valores brutos de acordo com os 

limites de normalidade para a população brasileira44. 

 

 

3.7. Análise dos Dados  

Para realizar a análise descritiva e inferencial dos dados foi utilizado o 

software Statistic 9.0 com uma atribuição de 5% de significância. 

 Para a análise da distribuição normal dos dados, foi utilizado o teste de 

Kolmogorov-Smirnov. Após verificar a distribuição normal dos dados, foi 

realizada uma análise descritiva dos dados coletados na avaliação clínica e das 

variáveis respiratórias retratadas através do cálculo de médias e desvio-padrão 

e ilustrados em tabelas. Os testes de inferência foram analisados através do 

teste t de Student pareado, para verificar a relação das variáveis respiratórias 

(CVF, VEF1, PFE, FEF25-75%, VRE, VC, VVM, PIMáx, PEMáx) e 
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antropométricas (peso, CP, RCQ), antes e depois da cirurgia. Foi feita a análise 

de correlação de Pearson para verificar a correlação entre as tais medidas. Foi 

utilizado ANOVA fatorial considerando os fatores IMC, CP e peso corporal para 

as medidas de VVM e CVF. Nesta analise foi considerada a relação entre as 

unidades perdidas em cada conjunto de fatores. 
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4. RESULTADOS 
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Nesse capítulo os resultados e discussões serão apresentados em 

formato de artigo intitulado  EFEITOS DA PERDA DE PESO INDUZIDA PELA 

CIRURGIA BARIÁTRICA SOBRE A FUNÇÃO RESPIRATÓRIA, cuja 

submissão será realizada ao periódico “Obesity Surgery”. Neste sentido, a 

versão apresentada nesta dissertação em português, será posteriormente 

traduzida e adaptada às normas de publicação do citado periódico. 
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Resumo 

Introdução: A obesidade altera os volumes e capacidades pulmonares devido 

ao acúmulo de adiposidade na região torácica e abdominal. As alterações 

pulmonares decorrentes da perda de peso através da cirurgia bariátrica (CB) 

ainda são pouco descrita. Objetivo: Avaliar a evolução antropométrica, de 

função pulmonar, força e endurance muscular respiratória após a perda de 

peso induzida pela CB. Métodos: Avaliamos os parâmetros antropométricos: 

índice de massa corporal (IMC), circunferência de cintura (CC), circunferência 

de quadril (CQ), relação cintura-quadril (RCQ) e circunferência de pescoço 

(CP) e função pulmonar em 39 sujeitos (29 mulheres), idade 35,9±10,9 anos, 

sem doenças respiratórias e/ou cardíacas, antes e após a CB por Y de Roux. 

Resultados: Após a CB (10,8±7,7 meses), houve alterações no peso corporal 

de 124,8±17,5 Kg vs 88,8±14,3 Kg, IMC de 47,9±5,6 Kg/m² vs 34,3±4,75 Kg/m² 

e CP de 43,5±3,9 vs 37,2±2,7. Na função pulmonar, observamos aumento 

significativo (p<0,01) na CVF 3,6±0,94 vs 4,01±1,03, VEF1 de 3,03±0,7 vs 

3,4±0,85, FEF25-75% de 3,41±0,72 vs 3,82±0,94, PFE de 6,56±1,47 vs 

7,81±1,69, VRE de 0,35±0,4 vs 0,66±0,38 e VVM de 103,4±22,21 vs 

137,27±29,84. As pressões respiratórias máximas não se modificaram após a 

CB. Observamos que para cada cm reduzido na CP, há um aumento de 0,06 

na CVF e de 5,98 na VVM. Isso também se observa com relação ao peso e ao 

IMC. Conclusão: A perda de peso induzida pela CB proporciona melhora 

significativa na função pulmonar e a redução de gordura ao redor do pescoço é 

mais importante na geração de volume pulmonar do que a redução do IMC. 

 

Palavras-chave: obesidade, cirurgia bariátrica, função pulmonar. 
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Abstract  

Background: Obesity leads to alteration of lung volumes and capacities due to 

accumulation of fat in the chest and abdomen. Few studies have shown that 

weight loss induced by surgery improves lung function. Our objective was to 

evaluate the anthropometric development, pulmonary function, respiratory 

muscle, strength and endurance after weight loss induced by bariatric surgery. 

Methods: We evaluated in pre and post operative period variables of weight, 

BMI, NC, WHR and spirometric and respiratory pressure. Results: 39 people 

were evaluated, with age mean 35.9 ± 10.9 years, predominantly by women 

(76.3%). The mean weight decreased from 124.8 ± 17.5 kg to 88.8 ± 14.28 kg 

in post operative. The mean BMI ranged from 47,9±5,6 Kg/m² to 34,3±4,75 

Kg/m². There was a significant increase in FVC from 3,63±0,94 to 4,01±1,03, 

FEV1 from 3,03±0,72 to 3,39±0,85, FEF 25-75% from 3,41±0,72 to 3,82±0,94, 

EPF from 6,56±1,47 to 7,81±1,69, ERV from 0,35±0,39 to 0,66±0,38, MVV 

ranged from 103,43±22,21 to 137,27± 29,84, all of them to p<0,01. The MIP 

and MEP showed no significant difference in pre and post operative. It was 

noted that for every centimeter reduced in neck circumference, a increase of 

0.06 in FVC and 5.98 in MVV is observed. This is also observed in weight and 

BMI. Conclusion: We conclude that weight loss induced by bariatric surgery in 

obese provides a significant improvement in lung function and reduction of fat 

around the neck is more important in the generation of lung volume than the 

reduction of BMI. 

 

Key words: obesity, bariatric surgery, lung function. 
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Introdução 

A obesidade é definida como uma enfermidade complexa e multifatorial 

decorrente do excesso de tecido adiposo, resultando da interação entre fatores 

sociais, comportamentais e culturais, podendo reduzir a qualidade de vida e 

levar a morte prematura. É a doença metabólica mais comum da atualidade, 

chegando à proporção de epidemia global. Segundo estimativa da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) [1], em 2015 cerca de 700 milhões de pessoas no 

mundo serão obesas. No Brasil, cerca de 40% da população está acima do 

peso, sendo que 10% são obesos e 28,5% apresentam sobrepeso [2]. As 

doenças associadas à obesidade, também chamadas de comorbidades, estão 

relacionadas com o aumento da mortalidade, tais como, hipertensão arterial 

sistêmica (HAS), diabetes mellitus tipo II, apnéia obstrutiva do sono (SAOS), 

síndrome da hipoventilação, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica 

(DPOC), trombo embolismo pulmonar (TEP). Estudos clínicos e longitudinais 

associam a obesidade a diversos outros sintomas, tais como dispnéia aos 

esforços, intolerância ao exercício, sonolência diurna excessiva e depressão[3]. 

Associa-se ainda a obesidade outras patologias secundárias, tais como, cirrose 

hepática, incontinência urinária de estresse, refluxo gastroesofágico e vários 

tipos de câncer[4]. É sabido que a obesidade induz a um estado de inflamação 

com liberação de mediadores inflamatórios como interleucina-6 e fator de 

necrose tumoral alfa e estes, por sua vez, exercem influência na homeostase 

da glicose, biologia celular e metabolismo das lipoproteínas[4]. É amplamente 

aceito que indivíduos obesos mórbidos com distribuição de gordura superior 

têm risco de vida aumentado devido à elevada prevalência de comorbidades 

associadas, tais como, diabetes mellitus, resistência a insulina, dislipidemias, 

HAS e doenças vasculares[5,6]. Outras medidas de adiposidade têm merecido 

destaque principalmente quando se relaciona obesidade e distúrbios do sono  

Quanto á função pulmonar na obesidade, esta está bem descrita na 

literatura e incluem: redução do Volume de Reserva Expiratório (VRE), 

aumento da resistência das pequenas vias aéreas, elevação da relação entre o 

Volume Residual (VR) e a Capacidade Pulmonar Total (CPT), redução da 

complacência pulmonar e torácica, redução da pressão arterial de oxigênio 

(PaO2) e aumento da diferença artério-alveolar de oxigênio (DA-aO2)[7-10]. Os 

estudos relatam ainda que a obesidade moderada a severa pode provocar 
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compressão da caixa torácica e elevação do diafragma, determinando 

alterações na função respiratória devido à deposição de tecido adiposo, mesmo 

quando os pulmões estão normais, causando aumento do esforço respiratório e 

comprometendo o sistema de transporte dos gases. Jones e cols.[11] 

associaram o IMC com os volumes pulmonares e constataram que o VRE e a 

Capacidade Residual Funcional (CRF) decrescem à medida que o IMC 

aumenta. Recentemente, Saliman e cols.[12] analisando 136 obesos mórbidos, 

determinaram uma redução de 0.29% da CPT para cada aumento de 1 kg/m2 

no IMC mesmo sem alterações ventilatórias importantes nos valores 

espirométricos.  

Hoje sabe-se que a cirurgia bariátrica é considerada uma ótima opção 

para resolução de comorbidades a curto prazo e diminuição do risco de 

mortalidade. Entretanto, a literatura ainda é escassa no que se refere ao 

acompanhamento da evolução espirométrica destes pacientes. Os estudos têm 

se resumido a avaliação da melhora das comorbidades, especialmente a 

SAOS, após a redução de peso corporal induzido cirurgicamente. Um estudo 

realizado por Santana e cols.[13] onde indivíduos com obesidade mórbida 

grave (IMC> 60 Kg/m2) apresentaram diminuição da função pulmonar e a perda 

de peso proporcionou melhora importante na função pulmonar, principalmente 

na CVF e no volume expiratório final no 1º segundo (VEF1). Weiner e cols.[14] 

avaliaram a função pulmonar de 21 indivíduos obesos antes e 6 meses após a 

gastroplastia. Antes da cirurgia, foi observado redução dos volumes 

pulmonares de CRF e CPT. Após 6 meses de acompanhamento  observaram 

um aumento da CRF de 84 para 91,4%, a CPT aumentou de 85,6 para 93,5%,  

aumento da VRE, além de  uma forte correlação entre a perda de peso e a 

melhora da endurance muscular respiratória. Num estudo recente, Xavier e 

cols.[15] avaliaram a função pulmonar de 20 indivíduos obesos, seis meses 

após a cirurgia bariátrica e observando melhora significativa na frequência 

respiratória, VRE e CRF. Alguns estudos abordam os aspectos pré-operatórios, 

entretanto há necessidade de um acompanhamento destes pacientes 

considerando principalmente a evolução da perda ponderal associada com a 

função respiratória.  
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Assim, o presente estudo pretende avaliar o comportamento 

espirométrico e de força muscular respiratória após a perda de peso dos 

pacientes submetidos à cirurgia bariátrica. 

 

 

Materiais e métodos 

Sujeitos 

A amostra do estudo foi constituída de 40 indivíduos obesos que 

entraram no protocolo de pré-operatório e que foram submetidos à cirurgia 

bariátrica no Ambulatório de Tratamento da Obesidade e Doenças 

Relacionadas (SCODE), instalado no Hospital Universitário Onofre Lopes 

(HUOL) na cidade de Natal-RN.  

Foram incluídos obesos de ambos os sexos, portadores de Índice de 

Massa Corpórea (IMC) maior ou igual a 40 Kg/m² ou maior que 35 Kg/m² que 

apresentem comorbidades, sem histórico de doenças relacionadas a situações 

respiratórias, cardíacas ou neoplásicas diagnosticadas pelos clínicos do serviço 

e sem déficit neuropsicomotor ou cognitivo, estabelecida por diagnóstico 

médico, que o incapacite de responder aos questionários adequadamente.  

Todos os participantes assinaram previamente o termo de 

consentimento livre e esclarecido aprovado pelo comitê de ética e pesquisa da 

instituição com o parecer nº 192/08 da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) de acordo com 

a resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. 

  

Avaliação clínica antropométrica 

 Foi realizada a avaliação inicial pré-operatória para exame clínico e 

físico, através da aplicação de uma ficha de avaliação contendo dados quanto 

à identificação, antecedentes patológicos, hábitos de vida e condição clínica 

incluindo presença de comorbidades. A reavaliação pós-operatória foi seguindo 

os mesmos procedimentos. Foram tomadas as medidas antropométricas, IMC, 

circunferência do pescoço (CP), relação cintura/quadril (RCQ) determinando 

desta forma o tipo de distribuição de gordura corporal, se adiposidade 

abdominal (RCQ > 0.95) ou periférica (RCQ < 0.95)  
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Prova de Função Pulmonar (Espirometria) 

O teste foi realizado com o paciente na posição sentada, usando um clipe 

nasal. A seguir, foi solicitado para o paciente respirar através de um bucal de 

papelão descartável colocado entre os seus dentes e assegurando para que não 

houvesse vazamentos durante a respiração. Em seguida, foi solicitado que ele 

realizasse uma inspiração máxima (próximo à capacidade pulmonar total - CPT) 

seguida de uma expiração máxima (próximo ao volume residual - VR). Foram 

realizados, no máximo, oito testes em cada paciente e considerados os três 

melhores, sendo que a variabilidade entre eles seja inferior a 5%. Foram 

analisados os dados referentes à curva de expiração forçada (Volume 

Expiratório Forçado do 1º segundo - VEF1, a Capacidade Vital Forçada - CVF, o 

Pico de Fluxo Expiratório – PFE, Fluxo Expiratório Forçado 25-75% - FEF25-

75%), bem como a medida do Volume de Reserva Expiratório (VRE). Os valores 

brutos e percentuais foram considerados de acordo com equação predita para a 

população brasileira[16]  e o equipamento utilizado foi um DATOSPIR® 120 

(Sibelmed®, Barcelona, Espanha) calibrado diariamente. O procedimento 

técnico, os critérios de aceitabilidade, reprodutibilidade, valores de referência e 

interpretativos, bem como a padronização e equipamento seguiram as 

recomendações da American Thoracic Society[17]. A ventilação voluntária 

máxima (VVM) foi avaliada de forma direta utilizando-se o espirômetro (acima 

citado) calibrado diariamente. O teste foi realizado com o paciente na posição 

sentada usando um clipe nasal e o indivíduo foi instruído a permanecer por 15 

segundos inspirando profundo e expirando forte, o mais rápido quanto possível. 

Foram considerados os valores brutos de acordo com os limites de normalidade 

para a população brasileira[18].  

Para análise das forças musculares respiratórias, foi utilizado um 

manuvacuômetro digital MicroRPM® (MICRO Medical®, Rocjester Kent, UK), 

sendo mensuradas a pressões estáticas máxima inspiratória (PImáx) e 

expiratória (PEmáx). Os testes foram realizados segundo critério de 

reprodutibilidade e aceitação da ATS[17].  A medida PIMáx e PEMáx, foi feita a 

partir da CPT e VR respectivamente. Para cada avaliação, foi considerado o 

valor máximo obtido em ao menos cinco provas, com três manobras aceitáveis 

(sem vazamentos e com duração de pelo menos dois segundos), sendo anotada 

a pressão mais elevada alcançada após o primeiro segundo, havendo entre as 
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manobras aceitáveis pelo menos duas manobras reprodutíveis (com valores que 

não difiram entre si por mais de 10% do valor mais elevado) e foram 

considerados os valores brutos de acordo com os limites de normalidade para a 

população brasileira[18]. 

 

Análise estatística 

Para realizar a análise descritiva e inferencial dos dados foi utilizado o 

software Statistic 9.0 com uma atribuição de 5% de significância. 

 Para a análise da distribuição normal dos dados, foi utilizado o teste de 

Kolmogorov-Smirnov. Após verificar a distribuição normal dos dados, foi 

realizada uma análise descritiva dos dados coletados na avaliação clínica e das 

variáveis respiratórias retratados através do cálculo de médias e desvio-padrão 

e ilustrados em tabelas. Os testes de inferência foram analisados através do 

teste t de student pareado, para verificar a relação das variáveis respiratórias 

(CVF, VEF1, PFE, FEF25-75%, VRE, VC, VVM, PIMáx, PEMáx) e 

antropométricas (peso, CP, RCQ), antes e depois da cirurgia. Foi feita a análise 

de correlação de Pearson para verificar a correlação entre as tais medidas.  Foi 

utilizado ANOVA fatorial considerando os fatores IMC, CP e peso corporal para 

as medidas de VVM e CVF. Nesta analise foi considerada a relação entre as 

unidades perdidas em cada conjunto de fatores. 

 

 

Resultados 

Foram avaliados 40 sujeitos obesos submetidos à cirurgia bariátrica por 

Y de Roux entre fevereiro de 2009 e dezembro de 2010, sendo a média de 

tempo de 10,8 (±7,7) meses no pós-operatório. Um indivíduo desistiu de 

participar no final do estudo sendo assim excluído da amostra. A amostra foi 

composta por 39 sujeitos, com média de idade de 35,9 (±10,9) anos, 

predominantemente por mulheres (76,3%). Os pacientes apresentaram 

alterações nos valores antropométricos após a cirurgia bariátrica, havendo uma 

redução significativa no peso de 124,8 (±17,5) Kg para 88,8 (±14,28) Kg, e no 

IMC de 47,9 (±5,6) Kg/m² para 34,3 (±4,75) Kg/m² bem como resolução das 

principais comorbidades (Tabela1).  
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Com relação à função pulmonar, nossos achados mostram melhora 

significativa em alguns parâmetros. A CVF no pré-operatório apresentou, em 

média, 97,94 (±13,89) do valor predito para população brasileira [16], sendo a 

razão VEF1/CVF considerada dentro dos padrões de normalidade. Após a 

cirurgia bariátrica, houve aumento estatisticamente significativo nos valores de 

CVF, VEF1, FEF 25-75% e VRE (p<0,01), sendo que a razão VEF1/CVF 

permaneceu inalterada.  

A força muscular respiratória estática representada pelas medidas de 

PIMáx e PEMáx apresentou valores normais no pré-operatorio quando 

comparadas aos valores normais para população brasileira[18], sem alterações 

após a cirurgia bariátrica. No entanto, a endurance muscular respiratória, 

analisada através da medida da VVM, apresentou um aumento significativo 

estatisticamente, conforme demonstrado na tabela 2.  

Nossos achados não mostram correlações fortes entre as variáveis 

respiratórias e antropométricas estudadas. Quando analisada através do teste 

estatístico ANOVA intra-grupos de medidas antropométricas, foi observado que 

para cada quilograma de peso perdido houve aumento estatisticamente 

significativo de 0,06 na CVF e 1,02 na VVM. Isso também se observa com 

relação ao IMC e a circunferência do pescoço (tabela 3), ou seja, para cada 

Kg/m² reduzido, os indivíduos apresentam melhora de 0,03 na CVF e de 2,74 

na VVM e para cada centímetro reduzido na circunferência do pescoço 

observa-se aumento de 0,06 na CVF e de 5,98 na VVM. Para correção das 

unidades, visto que a VVM apresenta valores maiores do que os valores de 

CVF, utilizamos um logaritmo para análise dos resultados. (gráfico 1). 

  

Discussão 

Esse estudo se propôs a avaliar a evolução da função pulmonar de 

indivíduos obesos após a perda de peso corporal induzida pela cirurgia 

bariátrica. Foi considerada a evolução das medidas espirométricas, de força e 

endurance muscular respiratória relacionando a perda de medidas 

antropométricas. Nossos achados, como esperado, mostram que a função 

respiratória melhora significantemente após a perda de peso em médio prazo. 

Entretanto, um dos principais achados deste estudo, sendo este inédito na 
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literatura, aponta para uma melhora da endurance respiratória com a redução 

da adiposidade ao redor do pescoço.  

A cirurgia bariátrica vem se estabelecendo como um método efetivo e 

durável no tratamento da obesidade. A redução do volume gástrico proporciona 

redução significativa do peso corporal a curto e médio prazo, relativa 

manutenção da perda e redução no uso de medicações para controle das 

comorbidades associadas [19,20]. Além disso, estudos demonstram uma 

melhora na qualidade de vida nestes indivíduos. Estudo recente [15] mostrou 

que 70% dos pacientes apresentam melhora na auto-estima relatando 

incremento de 50% nas relações sociais e 60% demonstraram muito mais 

disposição para o trabalho. Nossos resultados mostram uma redução de 29% 

do peso corporal, com redução de 28% nos valores de IMC numa média de 

tempo de 10,8 meses. Esses achados se assemelham ao estudo de Xavier e 

cols.[15] que relataram perda de peso de 26,3% e redução no IMC de 26,6% 

em 6 meses de pós-operatório. Da mesma forma, nossos resultados vãos de 

encontro aos relatados na meta analise de Buchwald e cols.[19] onde avaliando 

136 estudos clínicos, demostraram uma redução de percentual de peso perdido 

de 61,2% em média. Podemos dizer que apesar dos nossos resultados 

acompanharem esses achados, a perda de peso encontrada no nosso estudo 

foi mais discreta, entretanto, não é referido na análise a média de tempo 

transcorrido da cirurgia bariátrica.  

No que diz respeito à melhora ou resolução das comorbidades, dos 25 

pacientes do nosso estudo que apresentavam hipertensão arterial com 

diagnóstico clínico e uso controlado de medicação na fase de pré-operatório, 

após a redução do peso corporal, foi observada somente 5 pacientes que ainda 

apresentavam necessidade do uso contínuo da mediação hipertensiva, porém 

com dosagens reduzidas. A diabetes tipo II que estava presente em 10 

pacientes no pré-operatório, foi identificada somente em 1 paciente no pós 

operatório, em uso da medicação de controle. Esses achados corroboram com 

os achados de Sjöström e cols.[21] que compararam os efeitos da cirurgia 

bariátrica versus o tratamento convencional para resolução de comorbidades, 

observando uma redução nas taxas de incidência da diabetes tipo II, 

hipertensão arterial e hipertrigliceridemia no grupo tratado cirurgicamente. Isso 

poderia ser explicado pela redução do tecido adiposo que, por sua vez, reduziu 
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a produção de mediadores inflamatórios envolvidos na gênese dessas 

doenças.   

A obesidade isoladamente pode induzir a distúrbio restritivo na função 

respiratória devido à redução da complacência da caixa torácica. A mecânica 

ventilatória está alterada no obeso mórbido devido ao acúmulo de tecido 

adiposo subcutâneo ao redor da caixa torácica e da cavidade abdominal o que 

causa compressão do diafragma e redução da sua mobilidade, o que determina 

consequente aumento da resistência elástica e redução da distensibilidade das 

estruturas extrapulmonares e do diafragma no final da expiração. A maior 

expressão volumétrica disto se traduz pela redução do VRE e CRF [8].  

Como previamente demonstrado [22,13], nossos resultados mostram 

que no pré-operatório os valores de CVF e VEF1 estão nos limites inferiores de 

normalidade, porém com uma razão VEF1/CVF normal. Após a perda de peso, 

tanto a CVF quanto a VEF1, tiveram aumento significativo de aproximadamente 

0,5 e 0,4 litros, respectivamente, concordando com os achados de Santana e 

cols.[13]. A melhora nos parâmetros espirométricos de CVF, VRE, FEF25-75% e 

do PFE podem ser traduzidas como um aumento na capacidade do indivíduo 

mobilizar um maior volume de ar nas vias aéreas, gerando um maior fluxo pela 

abertura de vias aérea de pequeno a médio calibre, devido à redução da 

adiposidade ao redor do tórax favorecendo, desse modo, a mobilidade da caixa 

torácica. Estudos prévios têm mostrado que a principal mudança ocorre no 

VRE com a perda de peso [7,14,15,23]. Acreditamos que, apesar de não haver 

padrão restritivo confirmado pela espirometria no pré-operatório, apenas a 

presença do limite inferior na relação VEF1/CVF, a melhora de tais limites e 

principalmente do VRE após a perda de peso leva-nos a crer que tal redução 

descomprime as estruturas torácicas traduzindo em maior liberdade mecânica 

e distensibilidade torácica.   

No que se refere à força muscular estática, não foi encontrada uma 

diferença significativa entre os valores no pré e pós-operatório das pressões 

respiratórias máximas inspiratórias e expiratórias, sendo estas consideradas 

dentro dos limites de normalidade[18]. Nossos pacientes não apresentaram 

fraqueza muscular respiratória prévia sendo que esta não foi alterada após da 

cirurgia bariátrica. Isso se explicaria pelo fato da adiposidade torácica e 

abdominal reduzir a complacência da parede torácica, provocando sobrecarga 
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muscular. Esta, por sua vez, causa uma adaptação muscular. Desse modo, a 

força muscular estática pode estar normal na obesidade [24,25] como 

encontrada no nosso estudo. De acordo com o estudo de Wadström e cols. [26] 

onde os autores avaliaram os pacientes num período médio de tempo de 78 

dias, foi reportada uma perda de 18% do peso corporal e uma melhora 

significativa nos volumes pulmonares sem incremento na força muscular 

respiratória. Por sua vez, Weiner e cols.[14] observaram melhora significante 

na força muscular respiratória após seis meses de pós-operatório de cirurgia 

bariátrica. Embora a diferença da média de tempo do nosso estudo ser 

aproximada, a discrepância entre os nossos achados e os de Weiner e 

cols.[14] poderia ser explicada pelo tipo de composição corporal dos indivíduos, 

estado nutricional e o tipo de dieta hipocalórica utilizado no protocolo de pós-

operatório dos diferentes estudos, do qual não tivemos controle. É sabido que 

as dietas de baixa caloria, especialmente a hipoprotéica, estão associadas à 

diminuição do glicogênio muscular, necessário ao trabalho e resistência na 

geração de força [27].  

No que se refere à ventilação voluntária máxima (VVM) após a perda de 

peso, os estudos são escassos e limítam-se a citar a redução dessa medida na 

obesidade. Um único estudo mostra que a redução do peso correlaciona-se 

negativamente com a endurance muscular respiratória [14]. Nossos resultados 

apontam um aumento mais expressivo dessa medida do que a CVF e VRE 

isoladamente, mostrando que a capacidade de gerar fluxo por minuto foi mais 

expressiva do que os valores isolados de ganho de volume pulmonar após a 

perda de peso. Apesar de não haver mudança nas pressões respiratórias 

estáticas, a capacidade de resistência dos músculos respiratórios foi 

incrementada significativamente, o que poderia ser explicada pela redução da 

gordura ao redor do tórax, gerando uma redução da demanda energética pelos 

músculos respiratórios. Dessa forma, o gasto energético diminui devido ao 

aumento dos volumes pulmonares e da complacência pulmonar, reduzido 

assim à fadiga e melhorando a resistência dessa musculatura. Essa melhora 

na resistência da musculatura por sua vez, garante maior geração de fluxo para 

os pulmões. 

O achado mais interessante do nosso trabalho foi a relação entre a VVM 

e a medida de circunferência do pescoço. Com já citado anteriormente, a 
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ventilação voluntária máxima é uma medida que expressa a resistência 

muscular respiratória e é influenciada não só pelos músculos respiratórios, mas 

também pela complacência torácica e pulmonar que entre outros aspectos, 

resulta diretamente dos volumes pulmonares. Recentemente, foi relatado pela 

primeira vez por Gonçalves e cols.[28] que a circunferência do pescoço é uma 

medida de fácil obtenção no ambulatório e seu aumento acima de 43 cm, está 

associada a redução da endurance muscular respiratória no obeso. Quando 

analisamos a relação do aumento de ventilação pulmonar sobre redução de 

peso corporal, de IMC e de circunferência do pescoço, observamos que para 

cada cm de redução da circunferência do pescoço, observa-se aumento de 

aproximadamente 6 litros/min na VVM. Estes valores são mais expressivos 

para as relações entre 1 litro de ar por minuto, do que por 1kg perdido ou 

1kg/m2 perdidos. Também são mais expressivos do que para a relação de CVF 

e tais relações antropométricas. Considerando a CVF, seu aumento seria de 

apenas 0,06 litros por centímetro perdido no pescoço. Isso leva-nos a crer que 

é na redução da adiposidade localizada no pescoço, que se observa maior 

geração de fluxo para os pulmões, antes da redução da adiposidade ao redor 

do tórax. Isto provavelmente contribui para a maior redução dos eventos de 

ronco nos pacientes após a perda de peso. Além disso, Dixon e cols. [29] 

estudando várias medidas clínicas simples que apontam a presença e 

gravidade da SAOS encontraram que, independente de outras variáveis, a 

circunferência do pescoço é a melhor medida preditiva para o risco de 

desenvolvimento da SAOS.  Outro estudo recente, utilizando ressonância 

magnética, mostrou que e a adiposidade ao redor do pescoço está associada a 

uma diminuição da região orofaríngea durante a inspiração, situação esta que 

está relacionada com o colapso das vias aéreas superiores e com a 

fisiopatologia da apnéia obstrutiva do sono [30]. Podemos então deduzir que 

quando esses indivíduos perdem peso, consequentemente há a liberação das 

vias aéreas superiores, facilitando a passagem do ar. Assim, nossos dados 

confirmam a importância de se avaliar a circunferência do pescoço nesses 

indivíduos, tanto no pré-operatório, monitorando os riscos de SAOS, quanto na 

avaliação da função pulmonar após a perda de peso induzida cirurgicamente.  

           Com relação às limitações do nosso estudo consideramos que a 

variação do tempo transcorrido de pós-operatório poderia ser um fator de 
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confusão dos dados. Entretanto, os poucos estudos que conseguem controlar a 

variável tempo, não conseguiram afirmar em qual período após a cirurgia 

bariátrica ocorre à estabilização dos volumes pulmonares ou do peso corporal 

e ainda, se com o reganho de peso haveria novamente comprometimento da 

função pulmonar. Pesquisas que acompanhem a evolução da função pulmonar 

a longo prazo, são necessárias pra elucidar tais dúvidas. 

           Em conclusão, nossos resultados mostram que a perda de peso 

induzida pela cirurgia bariátrica, em pacientes com obesidade mórbida, 

proporciona uma melhora significativa na função pulmonar, principalmente na 

geração de fluxo ventilatório para os pulmões e que, a redução de gordura ao 

redor do pescoço é mais importante nesta geração de fluxo do que a redução 

do próprio IMC. 
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Tabela1 
 

Tabela 1: Variáveis antropométricas antes e após a cirurgia bariátrica 

Variável, n 39 pacientes Homem (10) Mulher (29) 

 Pré-
operatório 

Pós-operatório Pré-
operatório 

Pós-operatório Pré-operatório Pós-operatório 

Idade (anos) 35,92 ± 10,99 37,12 ± 11,15 31,70 ± 9,51 33,00 ± 9,62 37,38 ± 11,24 38,55 ± 11,44 

Peso (kg) 124,87 ± 
17,48 

88,82 ± 14,28* 142,53 ± 
15,08 

101,04 ± 12,25* 120,24 ± 14,95 84,61 ± 12,55* 

Altura (m) 1,61 ± 0,07 1,60 ± 0,07 1,71 ± 0,03 1,70 ± 0,04 1,58 ± 0,06 1,57 ± 0,05 

IMC (Kg/m²) 47,98 ± 5,67 34,32 ± 4,75* 48,38 ± 5,95 34,81 ± 3,91* 47,85 ± 5,68 34,16 ± 5,07* 

CP (cm) 43,55 ± 3,91 37,26 ± 2,74* 47,35 ± 2,49 40,65 ± 1,43* 42,24 ± 3,45 36,10 ± 2,01* 

CC (cm) 134,29 ± 
12,14 

103,25 ± 
11,90* 

138,05 ± 
13,28 

105,60 ± 11,99* 134,05 ± 10,38 102,45 ± 11,97* 

CQ (cm) 140,63 ± 
12,71 

115,55 ± 9,80* 142,52 ± 
15,30 

115,10 ± 6,15* 139,98 ± 11,93 115,71 ± 10,87* 

RCQ (cm) 0,953 ± 0,08 0,883 ± 0,06* 0,97 ± 0,07 0,91 ± 0,07* 0,95 ± 0,08 0,87 ± 0,05* 

Comorbidades       

HAS (%) 66,7% (n=26) 12,8% (n=5)* 60% (n=6) 10% (n=1) 69% (n=20) 13,8% (n=4) 

DM tipo II (%) 25,6% (n=10) 2,6% (n=1)* 10% (n=1) 0% 31% (n=9) 3,4% (n=1) 
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Valores expressos em media ± desvio padrão; frequência de aparecimento. CP: circunferência do pescoço; CC: circunferência de cintura; CQ:       
circunferência de quadril; RCQ: relação cintura-quadril; HAS: hipertensão arterial sistêmica; DM: diabetes mellitus tipo II.   * p < 0,05  

 

Tabela 2: Valores espirométricos e das pressões respiratórias máximas antes e após a cirurgia bariátrica. 

Parâmetro 

espirométricos 

Pré-operatório Pós-operatório Valor de p 

CVF (L) 3,63 ± 0,94 4,01 ± 1,03* p<0,001 

CVF (% predito) 97,94 ± 13,89 106,41 ± 13,56* p<0,001 

VEF1(L) 3,03 ± 0,72 3,39 ± 0,85* p<0,001 

VEF1 (% predito) 97,05 ± 10,95 109,35 ± 12,72* p<0,001 

VEF1/CVF 84,41 ± 3,57 84,71 ± 3,91 NS 

FEF25-75% 3,41 ± 0,72 3,82 ± 0,94* p<0,001 

PFE (l/s) 6,56 ± 1,47 7,81 ± 1,69* p<0,001 

VC (L) 1,20 ± 0,60 1,05 ± 0.45 NS 

VRE (L) 0,35 ± 0,39 0,66 ± 0,38* p<0,001 

VVM (L) 103,43 ± 22,21 137,27 ± 29,84* p<0,001 

PImax (cmH2O) 95,69 ± 37,08 97,48 ± 31,41 NS 

PEmax (cmH2O) 102,10 ± 32,36 102,30 ± 33,07 NS 
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CVF: capacidade vital forçada; VEF1: volume expiratório forçado no 1º segundo; FEF25-75%: fluxo expiratório forçado; PEF: pico de fluxo 
expiratório; VC: volume corrente; VRE: volume de reserva expiratória; VVM: ventilação voluntária máxima; PImáx: pressão inspiratória 

máxima; PEmáx: pressão expiratória máxima. Valores expressos em media ± desvio padrão *p < 0,01.  NS=Não significativo. 

 

Tabela 3: Relação entre medidas antropométricas perdidas e variáveis respiratórias no pós-operatório dos indivíduos 

Variável Pré-Operatório 
(39) 

Pós-Operatório 
(39) 

Diferença entre 
1Kg perdido e 

1L/m VVM 
aumentada 

VVM/Peso (L/m/Kg) 0,81+0,2 1,53 + 0,3* 1,02+0,16† 

VVM/IMC (L/m/Kg) 2,08+0,67 3,96 + 1,1* 2,74+0,44† 

VVM/CP (L/m/cm) 1,01+0,5 3,58+0,7* 5,98+0,75†  

CVF/Peso (L/Kg) 0,02+0,01 0,045+ 0,012* 0,06+0,02ᵝ 

CVF/IMC (L/m/Kgm2) 0,06+0,03 0,11+ 0,03* 0,03+0,06ᵝ 

CVF/CP (L/cm) 0,07+0,03 0,10+ 0,02* 0,06+0,09ᵝ
 

VVM/Peso= Ventilação Voluntária Máxima; IMC= Índice de Massa Corporal; CP= Circunferência do Pescoço; CVF = Capacidade Vital Forçada. 
 Dados expressos em média+desvio padrão. * p<0,0001.  ᵝ, † p=0,001 (Anova) intra grupo de medidas antropométricas. 
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Gráfico 1:  Representação gráfica do aumento da VVM e CVF para cada unidade perdida do peso corporal, IMC e CP. 
 
 

Aumento da VVM e CVF a cada unidade perdida de peso corporal de IMC e de circunferência do

pescoço. 
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            Nossos resultados mostram que a perda de peso induzida pela cirurgia 

bariátrica, em pacientes com obesidade mórbida, proporciona uma melhora 

significativa na função pulmonar, principalmente na geração de fluxo 

ventilatório para os pulmões e que, a redução de gordura ao redor do pescoço 

é mais importante nesta geração de fluxo do que a redução do próprio IMC. 

Diante de todos os achados acreditamos que a abordagem do paciente obeso 

deve seguir uma criteriosa avaliação no que diz respeito aos vários sistemas e 

que a circunferência do pescoço é um marcador antropométrico que está 

relacionado com a função pulmonar.  
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Apêndice 1 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

TÍTULO DA PESQUISA: “EFEITOS DA CIRURGIA BARIÁTRICA NA FUNÇÃO 

RESPIRATÓRIA” 

 

INVESTIGADORAS: Mda. Cledna da Rocha Barreto de Freitas 

    (Tel.: 8855-0890   E-mail: cledna.barreto@hotmail.com.br)   

  Orientadora: Profª. Dra. Selma Bruno da Silva 

   (Tel.: 9981-7854   E-mail: selmabruno@ccs.ufrn.br) 

 

OBJETIVOS DO ESTUDO: O (a) senhor (a) está sendo convidado (a) a 

participar, voluntariamente, de uma pesquisa que tem como objetivo avaliar a 

função respiratória após a perda de peso dos pacientes submetidos à cirurgia 

bariátrica, considerando as medidas antropométricas, espirométricas e de força 

muscular respiratória, relacionando com o percentual de perda de peso e a 

redução da adiposidade central. 

 

PROCEDIMENTOS:  

- Inicialmente será feita uma entrevista para preenchimento de uma ficha 

de avaliação, composta de dados pessoais, antecedentes patológicos, hábitos 

de vida, medidas antropométricas (peso, altura, circunferência do pescoço e 

cintura, IMC e RCQ); 

- Realização da prova de função pulmonar, respirando através de um 

bocal em um aparelho chamado espirômetro; 

mailto:selmabruno@ccs.ufrn.br
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- Realização da manovacuometria para verificar as medidas das 

pressões respiratórias. Durante esses testes os voluntários estarão em posição 

sentada e com nariz fechado por um clip nasal. 

 

RISCOS: Não haverá riscos, pois todos os testes são de natureza não invasiva, 

ou seja, não serão realizados testes que envolvam cortes, penetração de 

instrumentos e coletas de sangue. E em caso de dano ao participante, o 

mesmo será indenizado. 

 

BENEFÍCIOS: Nesta pesquisa todos os participantes receberão orientações 

antes da cirurgia, possíveis dificuldades após a cirurgia, importância da tosse e 

exercícios para respiração. Além disso, todos os participantes serão 

acompanhados pela equipe de Fisioterapia para melhorar a função pulmonar e 

evitar complicações pós-operatórias.  

 

CONFIDENCIALIDADE DA PESQUISA: Os resultados da pesquisa serão 

divulgados sem a identificação dos indivíduos e serão cumpridas as exigências 

da Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde que trata sobre a 

bioética.  

 

Eu_____________________________________________________________ 

declaro estar ciente e informado (a) sobre os procedimentos de realização da 

pesquisa, conforme explicados acima,  e aceito participar voluntariamente da 

mesma. 

Assinatura______________________________________ Data: ___/ ___/ ___ 
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Apêndice 2 

 

 

 

 

 
PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO               Data da avaliação: __/__/____ 

Nome:_________________________________________________________________ 

Data de nascimento: __/__/____                  Idade:____anos 

Endereço:______________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Telefone p/ contato: ______________________________________________________ 

Sexo: □ M       □ F 

Estado Civil:  □ Casado □ Solteiro  □ Divorciado  □ Viúvo  □ Outros  

Escolaridade: □ Analfabeto  □ 1°grau  □ 2°grau  □ 3°grau 

□ Completo  □ Incompleto 

Profissão: _____________________ 

Antecedentes Hábitos de Vida Quadro Álgico 

 Patológicos Familiares 

□ HAS  

□ DM 

□ D.Cardiovas. 

□ Dislipidemia 

□ Resist. à Insulina 

□ DPOC  

□ Asma 

□ Asma na infância 

□ Labilid. Emocional 

□ Dificuldade de 

concentração 

□ AVE 

 

□ HAS 

□ DM 

□ D.Cardiovas. 

□ Dislipidemia 

□ Resist. à Insulina □ 

DPOC 

□ Asma  

□ Câncer 

□ AVE 

 

□ Etilista 

□ Sedentário 

□ Fumante 

□ Ex-fumante 

Anos de fumo: ___. 

Cigarros/dia: ____. 

□ ausência de dor 

□ dor 

Local? 

__________ 

Piora com o q? 

_______________

_ 

D. Osteoarticulares 

 

 

□ Escoliose 

□ Artrite 

□ Artrose 

□ Lupus Eritematoso 

□ Outras _________ 

 

 

Ciclo Menstrual:  □ Regular   □ Irregular □ Ausente  

Medicação:  □ Sim  □ Não          Qual/ Tempo de Uso?_________________________ 

MMII : □ Varizes  □ Microvarizes □ Edemas □ Erisipela ______________  

Cirurgias Anteriores? □ Sim □ Não Qual?______________________________ 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 

Peso (Kg): 

 
Graus da Obesidade: 

□ I (30-34,9) 

□ II (35-39,9) 

□ III (40-44,9) 

□ IV ou Mórbida(>45) 

Circunferência Cintura (cm): 

Altura (m): Circunferência Quadril (cm): 

 

IMC (Kg/m²): RCQ: 

 

PESQUISA: “EFEITOS DA PERDA DE PESO 

INDUZIDA PELA CIRURGIA BARIÁTRICA 

SOBRE A FUNÇÃO RESPIRATÓRIA” 

 

PESQUISADORES: 

Orientadora: Profª Dra. Selma Sousa Bruno 

Mestranda: Cledna R. Barreto de Freitas 
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