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PREFÁCIO 

 

A presente tese intitulada “Efeitos da Cirurgia Bariátrica e de um Programa de 

Reabilitação na Aptidão Cardiorrespiratória e Função Pulmonar em Mulheres 

Obesas”, foi elaborada de acordo com os preceitos do Programa de Pós-Graduação 

em Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, alinhadas às 

normas da Pró-Reitoria de Pós-Graduação desta Universidade. 

 Inicialmente, consta uma introdução que aborda conceitos gerais a respeito da 

obesidade, sua prevalência e possíveis repercussões promovidas pela mesma. Ainda 

na introdução, foram elucidados aspectos relacionados à cirurgia bariátrica como 

principal escolha de tratamento para a obesidade severa, assim como a aplicação de 

exames funcionais para avaliação da aptidão cardiorrespiratória e função pulmonar 

no pré-operatório e como acompanhamento clínico após a cirurgia. Destacou-se 

também a importância de programas de reabilitação cardiopulmonar e metabólica 

como terapia associada ao procedimento cirúrgico no tratamento da obesidade. A 

temática foi desenvolvida com base nas evidências científicas pertinentes e 

atualizadas que nortearam o estabelecimento das principais hipóteses e questões de 

estudo.  

Segue-se então os demais elementos da tese, que correspondem aos objetivos 

e detalhamento dos aspectos metodológicos dos diferentes estudos, os quais foram 

descritos em capítulos subsequentes. A fim de responder aos objetivos previamente 

delineados, nosso trabalho resultou na produção de três artigos científicos, foram eles: 

1) “Oxygen Uptake Efficiency Slope as a Useful Measure of Cardiorespiratory Fitness 

in Morbidly Obese Women”; 2) “Effects of a Physical Activity Program on 

Cardiorespiratory Fitness and Pulmonary Function in Obese Women after Bariatric 

Surgery: A Pilot Study”; 3) “Analysis of Cardiorespiratory and Metabolic Responses in 

Sedentary Obese Women after Weight Loss Induced Surgically”, que encontram-se 

expostos no tópico de “Resultados e Discussão”.  

Em seguida, constam as considerações finais, apontando as principais 

implicações dos achados deste trabalho, limitações, aprendizados e sugestões para 

futuras pesquisas. Por fim, encontram-se as referências bibliográficas utilizadas, além 

dos anexos e apêndices envolvidos nessa tese. 
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RESUMO 

 
Introdução: O número de indicações para cirurgia bariátrica (CB) tem crescido 

mundialmente, demonstrando ser uma medida útil no tratamento da obesidade 
severa, promovendo redução da morbimortalidade, melhora das alterações 

cardiorrespiratórias/metabólicas e maior qualidade de vida. Programas de reabilitação 
após a CB têm sido estimulados, sendo importante especialmente no controle das 
comorbidades e do reganho de peso corporal a longo prazo. Apesar disto, existem 

poucas evidências relacionadas aos efeitos da CB, com ou sem reabilitação, na 
aptidão cardiorrespiratória (ACR), medida esta que impacta fortemente na mortalidade 

e no controle do peso. Nesse contexto, se faz necessário o acompanhamento da 
capacidade funcional e a implementação de programas de reabilitação no pós-
operatório (PO) de CB, visto que a perda de peso isolada parece não aumentar a ACR 
em indivíduos que permanecem sedentários após a cirurgia. Objetivos: Avaliar os 

efeitos da CB e de um programa estruturado de reabilitação cardiopulmonar e 

metabólica (aplicado no PO) na ACR e função pulmonar em mulheres obesas, e 
compará-las a um grupo controle. Métodos: A pesquisa foi dividida em duas etapas. 

Inicialmente, foi realizado um estudo de follow-up constando de avaliação 

antropométrica, espirométrica e cardiorrespiratória/funcional (Teste de Esforço 
Cardiopulmonar-TECP) em 34 obesas antes e após a CB, dos quais resultaram dois 

artigos. Na segunda etapa, realizamos um ensaio clínico não randomizado e simples 
cego, envolvendo 12 mulheres adultas obesas (grau II e III) candidatas à CB, que 
foram divididas em grupo controle-GC (n=6) e grupo intervenção-GI (n=6). Todas as 

pacientes foram avaliadas no pré-operatório, terceiro (3MPO) e sexto mês de PO 
(6MPO), quanto aos mesmos parâmetros da primeira etapa. O GI participou de um 
programa específico de reabilitação supervisionada, que constou de exercícios 

aeróbios e resistidos durante 12 semanas e com início no 3MPO. Já o GC recebeu 
apenas orientações gerais. Assim, foram produzidos no total três artigos científicos, 

onde a estratégia estatística variou conforme a metodologia de cada estudo. Foi 
considerado um nível de significância estabelecido em p<0,05. Resultados: Após a 

CB, todas as pacientes avaliadas apresentaram redução significativa (p<0,001) nas 

comorbidades (hipertensão e diabetes) e medidas antropométricas, além de melhora 
na função pulmonar (p<0,05). Porém, apenas as obesas que participaram do protocolo 

de treinamento físico evoluíram com aumento significativo (p<0,05) no VO2pico e na 
duração total do TECP, de 5,9 ml/kg/min (23,8%) e 4,9 minutos (42,9%), 
respectivamente. Após um período de 9,4±2,7 meses de PO, houve uma redução de 

0,398 L/min do VO2pico absoluto (p<0,001) nas pacientes que permaneceram 
sedentárias após a CB (n=34), sem diferenças no VO2pico relativo ao peso corporal 

(p=0,06). Observamos ainda moderada correlação (r= -0,52, p<0,05) entre ΔVO2pico e 
ΔCP-circunferência do pescoço. Conclusões: A ACR aumentou significativamente 

apenas no grupo de mulheres obesas que participaram de um programa estruturado 

de reabilitação após três meses de CB, apontando que a tolerância ao exercício e a 
capacidade aeróbia podem não aumentar nas mulheres que permanecem inativas 

após a cirurgia. No entanto, independente da prática de exercícios, a perda de peso 
corporal induzida cirurgicamente melhorou a função pulmonar e reduziu comorbidades 
importantes.  

 
Palavras-chave: aptidão cardiorrespiratória; cirurgia bariátrica; função pulmonar; 

obesidade; treinamento físico.  
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ABSTRACT 

 

Introduction: The number of indications for bariatric surgery (BS) has increased 

worldwide, proving to be a useful measure in the treatment of severe obesity, 
promoting reduction of morbimortality, improvement of cardiorespiratory / metabolic 
alterations and higher quality of life. Rehabilitation programs after BS have been 

stimulated, being especially important in controlling comorbidities and regaining body 
weight in the long term. Despite this, there is little evidence related to the effects of BS, 

with or without rehabilitation, on cardiorespiratory fitness (CRF), a measure that 
strongly impacts mortality and weight control. In this context, it is necessary to follow 
the functional capacity and the implementation of rehabilitation programs in the  

postoperative period (PO) of BS, since isolated weight loss does not seem to increase 
the CRF in individuals who remain sedentary after surgery. Objectives: To evaluate 

the effects of BS and a structured program of cardiopulmonary and metabolic 
rehabilitation (applied in the PO) on CRF and pulmonary function in obese women, and 
to compare them to a control group. Methods: The research was divided into two 

stages. Initially, a follow-up study consisting of anthropometric, spirometric and 
cardiorespiratory / functional evaluation (Cardiopulmonary Exercise Testing-CPX) was 

performed in 34 obese women before and after BS, of which two articles resulted. In 
the second stage, we performed a non-randomized, simple blind trial involving 12 
obese adult women (grade II and III) candidates for BS, who were divided into control-

CG group (n = 6) and intervention group-IG (n = 6). All patients were evaluated in the 
preoperative, third (3MPO) and sixth month of PO (6MPO), regarding the same 

parameters of the first stage. The IG participated in a specific rehabilitation program 
which consisted of aerobic and resistance exercises for 12 weeks and starting at 
3MPO. The CG received only general guidelines. Thus, a total of three scientific 

articles were produced, where the statistical strategy varied according to the 
methodology of each study. A significance level was set at p <0.05. Results: After BS, 

all the patients evaluated had a significant reduction (p <0.001) in comorbidities 
(hypertension and diabetes) and anthropometric measurements, in addition to an 
improvement in pulmonary function (p <0.05). However, only those obese who 

participated in the physical training protocol presented a significant increase (p <0.05) 
in VO2peak and in the total duration of CPX, of 5.9 ml / kg / min (23.8%) and 4.9 minutes 

(42.9%), respectively. After a period of 9.4 ± 2.7 months of PO, there was a reduction 
of absolute VO2peak (p <0.001) in patients who remained sedentary after BS (n = 34), 
with no differences in relative VO2peak to body weight (p = 0.06). We also observed a 

moderate correlation (r = -0.52, p <0.05) between ΔVO2peak and ΔNC-neck 
circumference. Conclusions: The CRF increased significantly only in the group of 

obese women who participated in a structured rehabilitation program after three 
months of CB, indicating that exercise tolerance and aerobic capacity may not increase 
in women who remain inactive after surgery. However, regardless of exercise practice, 

weight loss induced surgically improved pulmonary function and reduced major 
comorbidities. 

 
Keywords: cardiorespiratory fitness; bariatric surgery; pulmonary function; obesity; 

physical training.  
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A obesidade representa uma enorme preocupação clínica da atualidade, 

necessitando mundialmente de investimentos imediatos na política de saúde para o 

seu controle. A Organização Mundial de Saúde (OMS)1, reconhece que a obesidade 

é uma doença crônica causada por uma complexa interação entre fatores genéticos, 

emocionais, ambientais ou de estilo de vida. A OMS alerta ainda, que maus hábitos 

de vida, tais como, aumento no consumo de alimentos altamente calóricos associado 

a uma diminuição dos níveis de atividade física, podem resultar em um desequilíbrio 

energético e levar ao ganho de peso corporal de forma excessiva e descontrolada1. 

Essas características decorrentes da obesidade geram um ciclo vicioso, de forma a 

acarretar aumento da morbimortalidade2,3, sendo necessário um tratamento contínuo 

ao longo da vida do indivíduo.  

A prevalência da obesidade tem aumentado rapidamente, mais do que duplicou 

em vários países do mundo desde 19802,4. Dados de 2014 da OMS5 mostraram que 

mais de 1,9 bilhão (39%) dos adultos com 18 anos ou mais encontravam-se acima do 

peso corporal (definido pelo índice de massa corporal - IMC, entre 25 e 29,9 Kg/m2). 

Destes, 600 milhões (13%) eram obesos (IMC > 30 Kg/m2). No Brasil, esses dados 

também são alarmantes, onde 17,1% e 24% dos homens e mulheres, 

respectivamente, apresentaram obesidade em 20145. Um robusto estudo publicado 

no periódico Lancet (2016)6, mostrou que caso essa tendência continue, estima-se 

que em 2025 a obesidade global atinja 18% em homens e ultrapasse 21% em 

mulheres, enquanto as formas mais graves (IMC > 40 Kg/m2, grau III) irá superar 6% 

em homens e 9% em mulheres. 

É inquestionável que a obesidade severa pode causar efeitos adversos sobre 

vários sistemas, entre eles o respiratório. Dentre as possíveis causas mais relatadas, 

pode-se destacar, alterações na troca gasosa, mecânica respiratória, resistência 

muscular e controle respiratório7,8. Também tem sido demonstrado que a obesidade 

pode reduzir a complacência da parede torácica, dificultando a mobilidade do 

diafragma e a expansibilidade toracoabdominal. Assim, o comprometimento da 

mecânica respiratória pode provocar alterações na função pulmonar, aumento do 

trabalho respiratório e redução de volumes pulmonares9-11.  

Os efeitos da obesidade sobre a capacidade pulmonar total (CPT) e capacidade 

vital (CV) são poucos significativos, enquanto a capacidade residual funcional (CRF) 

e o volume de reserva expiratório (VRE) podem encontrar-se diminuídos12,13, 
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especialmente para os maiores graus de obesidade. Evidências sugerem14-17 que a 

alta distribuição de gordura corporal no obeso, medida através da perimetria corporal 

(circunferência de pescoço - CP, cintura - CC e quadril - CQ), podem estar mais 

relacionadas com a redução de volumes pulmonares e alteração da troca gasosa do 

que o IMC propriamente dito, visto que a medida do IMC representando a massa 

corporal oferece apenas uma estimativa bruta de adiposidade. Observando apenas 

do ponto de vista mecânico, mais precisamente, os depósitos de gordura em torno de 

tórax e abdômen que estão diretamente associados com as medidas de CC, parecem 

contribuir para a elevação do diafragma, o que aumenta a resistência elástica e 

compromete a mecânica respiratória, bem como estruturas pulmonares.  

Embora ainda pouco explorada em obesos, a resistência dinâmica dos 

músculos respiratórios medida pela ventilação voluntária máxima (VVM) parece estar 

comprometida. Gonçalves et al. (2011)18 em um dos estudos pioneiros, avaliaram 39 

obesos mórbidos com ausência de doenças cardíacas ou respiratórias, mostrando 

uma VVM abaixo de 80% dos valores preditos. Tal achado foi associado a um ponto 

de corte referente a 43cm na medida de CP do obeso, sugerindo que a gordura ao 

redor do pescoço pode dificultar a sua capacidade de mobilizar fluxo respiratório 

comparando com medidas de adiposidade geral.  

Apesar desses resultados, O’Donnell et al. (2012)19 em uma revisão, relataram 

que o trabalho respiratório na obesidade moderada pode estar aumentado 3-4 vezes 

e isto, por sua vez, pode servir como estímulo intrínseco para treinar os músculos 

respiratórios que trabalham continuamente para vencer as resistências da caixa 

torácica e abdômen. Desse modo, a força muscular respiratória estática desses 

indivíduos pode se manter preservada ou até mesmo aumentada, apesar da mecânica 

restritiva decorrente da obesidade. 

Outros mecanismos também têm sido apontados como desencadeadores de 

alterações pulmonares/respiratórias no obeso, como por exemplo, a ampla 

associação da asma com a obesidade. Em uma meta-análise reportada por Beuther 

e Sutherland (2007)20, a razão de chances (odds ratio) em se adquirir asma após um 

ano de follow-up em obesos versus indivíduos com peso normal, foi 1,92 (p<0,001). 

Embora exista forte evidência epidemiológica para uma associação entre obesidade 

e asma, os mecanismos que liga estas duas condições permanecem pouco 

conhecidos.  
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Várias hipóteses têm sido propostas para explicar essa associação. Em 

primeiro lugar, o estilo de vida alimentar levado por essa população, que predispõe a 

presença de adipocitocinas pró-inflamatórias na circulação, nas quais, podem induzir 

uma inflamação nas vias áreas, e assim contribuir para hiperresponsividade 

brônquica21,22. Em segundo lugar, a pressão aumentada ao redor do tórax e abdômen 

decorrente do acúmulo de gordura exerce efeitos mecânicos sobre os pulmões, o que 

pode causar uma constricção na musculatura lisa das vias aéreas com uma elevada 

hiperresponsividade brônquica22,23. No entanto, mais estudos são necessários para 

esclarecer melhor essas suposições.  

Sendo assim, avaliar a função pulmonar é de suma importância na obesidade, 

visto que o obeso está sujeito a apresentar diversas alterações respiratórias, nas 

quais, já foram relatadas anteriormente. E, além de ajudar a prevenir o risco de 

complicações pulmonares no pós-operatório de cirurgias torácicas e/ou 

abdominais24,25, a avaliação da função pulmonar nos norteia a propor medidas de 

intervenção fisioterapêutica para o obeso, tanto no preparo desse paciente para a 

cirurgia, assim como no período pós-cirúrgico, ou até mesmo como medida apenas 

de acompanhamento clínico.  

Associada à reduzida função ventilatória, uma das crescentes preocupações 

com a obesidade tem sido a diminuição da aptidão e função física. De acordo com o 

American College Sports of Medicine (ACSM)26, esses conceitos são distintos. A 

aptidão física é definida como a capacidade de realizar atividades diárias com vigor e 

agilidade, sem fadiga e com energia suficiente para desfrutar do lazer e para atender 

emergências imprevistas. A função física consiste na capacidade de um indivíduo para 

realizar as atividades físicas da vida diária, refletindo função e controle motor, aptidão 

e atividade física habitual26. Em decorrência do prejuízo acentuado na sua condição 

física, os obesos são muitas vezes incapazes de realizar atividades simples, como 

caminhar, levantar-se de uma cadeira e subir escadas27-29. Essa limitação irá gerar 

cada vez mais uma maior inatividade e sedentarismo, onde a baixa capacidade de 

exercício é conhecida por ser uma poderosa preditora de mortalidade, mais até 

mesmo do que as medidas de adiposidade nos obesos30-32.   

Em relação à análise da aptidão cardiorrespiratória, é consenso de que o 

melhor padrão para esta avaliação é através dos testes de exercício que nos fornecem 

medida direta do consumo máximo de oxigênio (VO2máx)33. Existem duas grandes 
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categorias de testes: máximos e submáximos, baseados na intensidade de exercício 

que o indivíduo alcança. Se o indivíduo chega a exaustão física (Escala de Borg 9-10, 

de 0-10), atinge valores preditos de frequência cardíaca (FC) e VO2 máximos ou uma 

razão de troca respiratória (RER) > 1,15, diz-se que o teste foi máximo33. E quando 

alcança valores abaixo de 80% da FC predita, por exemplo, submáximo. Para 

identificar a intensidade de exercício em pacientes com uso contínuo de drogas que 

atenuam a resposta cardíaca durante o exercício, preconiza-se utilizar outros 

marcadores fisiológicos, ou até mesmo, de percepção subjetiva de esforço.  

Testes máximos e submáximos têm sido bastante aplicados para avaliar a 

aptidão cardiorrespiratória do obeso34-36. A American Thoracic Society (ATS, 2003)33 

define o Teste de Esforço Cardiopulmonar (TECP), também conhecido por 

Ergoespirometria, como um teste máximo, considerado padrão ouro para avaliação 

da capacidade de exercício e aptidão cardiorrespiratória. O TECP é aplicado com o 

auxílio de sofisticados sistemas para análise dos gases expirados, com objetivo de 

avaliar as respostas fisiológicas dos sujeitos, sendo indicado tanto para indivíduos 

saudáveis quanto para pacientes com alguma disfunção, seja cardíaca e/ou 

respiratória, a fim de monitorar a resposta ao tratamento e investigar a causa da 

dispneia37,38.  

Para cada nível de atividade física desenvolvida durante o TECP, variáveis 

metabólicas (consumo de oxigênio - VO2; produção de gás carbônico - VCO2) e 

ventilatórias (ventilação pulmonar - VE; equivalente ventilatório de oxigênio - VE/VO2 

e de gás carbônico - VE/VCO2; RER, que representa a relação entre VCO2 e VO2; 

pressão parcial expirada de oxigênio e de dióxido de carbono - PetO2 e PetCO2, 

respectivamente), são monitoradas continuamente33,39. 

Indivíduos obesos podem apresentar valores significativamente menores de 

VO2, VCO2, VE e RER durante o TECP, enquanto a frequência respiratória encontra-

se significativamente aumentada, podendo causar dispneia e/ou fadiga precoce, além 

de baixa duração no tempo de teste40. Arena et al. (2014)41, em uma revisão, relataram 

que os obesos são mais propensos a demonstrarem uma série de alterações e 

respostas diminuídas durante o TECP, em consequência principalmente de sua 

composição corporal, que causará uma diminuição do fornecimento de oxigênio para 

os músculos durante a atividade. A marca característica é uma capacidade aeróbia 
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(corrigida pelo peso corporal – VO2 em ml/kg/min) muitas vezes reduzida, quando 

comparados a indivíduos eutróficos42-44.  

Enquanto a capacidade aeróbia pode ser influenciada por razões 

cardiovasculares, pulmonares e periféricas (baixa capacidade oxidativa do músculo 

esquelético)45,46, os indivíduos obesos também revelam anormalidades biomecânicas, 

ou seja, padrões de marcha alterados, ineficiência energética e/ou dor ortopédica41 

que podem também contribuir para uma resposta anormal no TECP47,48. 

Curiosamente, deJong et al. (2008)49 encontraram um maior percentual de indivíduos 

obesos que não conseguiram atingir uma RER > 1,10, que é considerado limite 

aceitável para caracterizar o máximo de esforço alcançado50.  

Além da análise de medidas metabólicas primárias já clinicamente 

estabelecidas, outras variáveis ventilatórias/metabólicas secundárias têm ganhado 

destaque na avaliação cardiorrespiratória. Em geral, são utilizadas para diagnosticar 

possíveis alterações pulmonares e/ou determinar a eficiência ventilatória. As duas 

expressões mais comuns são a curva de eficiência do consumo de oxigênio (OUES – 

oxygen uptake efficiency slope)51, definida como a relação entre o VO2 com a 

transformação logarítmica da VE, e a curva da produção da ventilação pelo dióxido de 

carbono (VE/VCO2slope). Originalmente proposto por Baba et al. (1996)51 como um 

índice submáximo de reserva funcional cardiorrespiratória, o OUES pode ser 

calculado a partir de dados de exercícios submáximos em pacientes que não  

conseguem realizar um teste máximo. 

Apesar do TECP ser considerado padrão ouro, testes de esforços 

submáximos podem ser considerados uma escolha alternativa quando se deseja 

avaliar a capacidade funcional, principalmente de indivíduos com grandes limitações 

que não conseguem manter o exercício. Em decorrência das dificuldades 

biomecânicas, dor nas articulações e comorbidades, a população obesa pode se 

beneficiar bastante com esses testes36,52. Pesquisas mostram51,53,54 que intensidades 

de exercícios em níveis submáximos não afetam significativamente os valores do 

OUES. Ou seja, este índice não é influenciado pela intensidade de exercício 

alcançada em um TECP, sendo importante para avaliar a capacidade aeróbia a partir 

de dados submáximos55, e que também tem sido utilizado para avaliar os efeitos de 

programas de reabilitação cardíaca56.  
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A avaliação cardiorrespiratória com a medida do OUES tem mostrado 

resultados animadores, revelando que se pode obter informações clínicas do estado 

funcional e da gravidade da doença, sem necessariamente expor o paciente a um 

esforço máximo57. O OUES tem sido estudado principalmente em indivíduos com 

doenças cardíacas53,58,59 e pulmonares60,61. Ainda não existem pesquisas do OUES 

como indicador de aptidão cardiorrespiratória na população obesa adulta, apenas dois 

estudos em crianças obesas62,63 foram realizados até o momento. Diante disso, torna-

se importante investigar a relação entre o OUES e as medidas tradicionais de função 

cardiorrespiratória em adultos obesos, e se tal parâmetro traduz as mesmas 

informações clínicas que o apontado para outras doenças.  

Pesquisas prévias64-66 têm demonstrado que baixos níveis de aptidão 

favorecem ao aumento da relação com o risco de morte, semelhante a condições 

relacionadas ao uso abusivo de tabaco, hipertensão arterial sistêmica (HAS) e/ou 

diabetes. Kavanagh et al. (2003)67 em um estudo observacional envolvendo 2.380 

mulheres com doença coronariana e encaminhadas para a reabilitação cardíaca, 

investigaram a importância de se avaliar o VO2 no pico do esforço (VO2pico) como 

poderoso prognóstico. Eles observaram que o incremento de 1,0 ml/kg/min do VO2 foi 

associado a uma redução de 10% na taxa de mortalidade, evidenciando que assim 

como em homens68, o prognóstico de mulheres com doença coronariana está 

fortemente ligado à sua capacidade de exercício, refletida através da análise do VO2. 

Estudos investigando a relação entre aptidão física (através da medida do VO2) 

e mortalidade em indivíduos com obesidade mórbida ainda são incipientes. 

Entretanto, Gallagher et al. (2005)69 ao compararem a aptidão cardiorrespiratória entre 

obesos mórbidos e pacientes com insuficiência cardíaca (Classe Funcional NYHA II-

IV) através de um teste de esforço máximo, observaram que os obesos alcançaram 

níveis de aptidão similares aos cardiopatas. Houve também uma relação inversa entre 

IMC e aptidão cardiorrespiratória, sugerindo que o comprometimento no VO2pico em 

pessoas com obesidade mórbida pode estar relacionado com o IMC e, possivelmente, 

a outros fatores que prejudiquem o desempenho cardíaco e, consequentemente, a 

capacidade de exercício. Estes resultados são consistentes com a mortalidade mais 

elevada na população obesa mórbida, ratificando a importância de se investigar 

cuidadosamente a função cardiopulmonar dos obesos e propor estratégias eficazes 

de tratamento.  
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Uma das principais medidas de controle a longo prazo da obesidade tem sido 

a redução de peso corporal induzida cirurgicamente. Neste aspecto, o número de 

indicações cirúrgicas tem aumentado cada vez mais, tornando a cirurgia bariátrica 

(CB) um poderoso e consistente recurso para o controle da obesidade grave, 

proporcionando aos pacientes uma melhor qualidade de vida relacionada à saúde e 

redução nos índices de mortalidade70-72.  

A CB demonstra claramente a melhora na relação da obesidade com as 

condições de comorbidades associadas, incluindo diabetes mellitus tipo 2 (DM2), 

HAS, função cardíaca, perfil lipídico, doenças do sono, doença articular degenerativa, 

estase venosa, infecções, refluxo gastroesofágico, infertilidade e complicações 

gestacionais73-75. Uma meta-análise desenvolvida por Buchwald et al. (2004)71, 

demonstrou que a manutenção da perda de 20 a 30kg após 10 anos de CB, associou-

se à redução de 76,8% na diabetes, resolução ou melhora de 78,5% na HAS e 85,7% 

na síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS). Além disso, a taxa de mortalidade 

caiu para menos de 1% em pacientes com obesidade mórbida e a dislipidemia 

melhorou em 70%.  

Esses achados foram confirmados por Maggard et al. (2005)76, evidenciando 

que a perda média de 61% do excesso de peso se relacionou com a melhora de DM2, 

HAS e SAOS em obesos submetidos à CB. Gloy et al. (2013)75, concluíram por meio 

de uma meta-análise apenas de estudos clínicos randomizados, que em comparação 

com o tratamento não-cirúrgico da obesidade, a CB proporcionou uma maior perda de 

peso corporal e maiores taxas de remissão de DM2 e síndrome metabólica. 

Entretanto, esses últimos resultados foram limitados a dois anos de follow-up e 

baseado em um pequeno número de estudos e indivíduos. 

A CB também pode estar associada a uma melhora significativa nos sintomas 

respiratórios e na função pulmonar17,77,78. Inicialmente, Santana e colaboradores 

(2006)79, por exemplo, relataram que indivíduos obesos mórbidos apresentaram 

melhora na capacidade vital forçada (CVF) e volume expiratório forçado no primeiro 

segundo (VEF1) após a CB, mais do que outros volumes pulmonares. De Souza et al. 

(2010)80 ao avaliarem 61 mulheres obesas mórbidas candidatas a CB, concluíram que 

esta melhora pode persistir pelo menos um ano após a perda acentuada de peso, com 

exceção do VRE e da VVM, que aumentaram apenas no sexto mês de pós-operatório, 

porém, não mantiveram com 1 ano.  
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Alguns estudos34,81 têm demonstrado a utilização do TECP na avaliação de 

indivíduos obesos candidatos à CB, tanto para avaliação pré e pós-operatória e como 

preditor de complicações após a cirurgia, quanto para analisar efeitos de programas 

de treinamento físico no pós-cirúrgico82. Em uma recente revisão, Steele et al. (2015)29 

evidenciaram apenas seis estudos observacionais que avaliaram a funcionalidade 

física de obesos adultos antes e após a CB por meio de testes de esforço máximo, e 

apenas quatro utilizaram medida direta de gases. Contudo, a heterogeneidade dos 

estudos impediu que conclusões detalhadas fossem discutidas. Uma série de 

limitações metodológicas foram consideradas, tais como: curto período de 

acompanhamento, amostras reduzidas e diferentes protocolos utilizados.  

Um dos grandes interesses desta tese foi estimular a prática de exercícios 

através da reabilitação cardiopulmonar e metabólica após a CB, onde vários 

benefícios já têm sido relatados83-86. Steele et al. (2015)29 sugerem que intervenções 

no período pós-operatório com foco na função e aptidão física, provavelmente terão 

benefício significativo. Indivíduos fisicamente ativos após a cirurgia podem perder 

mais peso e apresentarem uma melhor saúde geral e qualidade de vida87, em 

comparação com aqueles que ficam inativos. Embora a redução do peso corporal 

decorrente da CB auxilie na melhora da função cardiovascular, isso não pode ser 

adotado para a capacidade oxidativa da musculatura esquelética. Pois, sabe-se que 

a perda de peso por si só, não melhora o conteúdo mitocondrial, nem tão pouco o tipo 

de fibra do músculo esquelético em indivíduos que não praticam atividade física de 

forma regular88. Logo, pressupomos que não há razão para assumir que a capacidade 

aeróbia vai melhorar após a cirurgia bariátrica, em obesos que permanecem 

sedentários.  

Teoria essa evidenciada recentemente em um amplo ensaio clínico controlado 

e randomizado desenvolvido por Coen et al. (2015)86, onde os autores concluíram que 

o exercício sobreposto a perda de peso induzida pela CB aumentou a aptidão 

cardiorrespiratória (VO2pico), melhorou a respiração mitocondrial, induziu o 

remodelamento da cardiolipina, reduziu esfingolipídeos e proporcionou melhorias 

adicionais na sensibilidade à insulina, em comparação a um grupo que não se 

exercitou. Portanto, um melhor entendimento no desempenho da atividade física de 

indivíduos que se submetem à CB ajudará a promover o desenvolvimento de 

programas de reabilitação eficazes no pós-cirúrgico.  
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Fonseca-Junior et al. (2013)89 em uma revisão sistemática, investigaram os 

efeitos relacionados aos programas de exercícios físicos no tratamento clínico e 

cirúrgico de obesos mórbidos. Dos treze estudos analisados, apenas três82,90,91 foram 

realizados no pós-operatório de CB, e destes, apenas um com foco nas variáveis 

ventilatórias e metabólicas avaliadas através de teste incremental com análise de 

gases. Stegen et al. (2009)82, por exemplo, em um estudo controlado e não 

randomizado envolvendo 15 obesos (n=7, grupo controle; n=8, grupo experimental), 

relataram que um programa de treinamento físico com duração de 12 semanas e 

aplicado após um mês da CB, foi seguro e deve ser promovido, ocasionando aumento 

da resistência muscular, capacidade aeróbia e capacidade funcional.  

Castello et al. (2011)90, em um estudo clínico controlado e randomizado 

envolvendo 21 mulheres obesas (n=10, grupo controle; n=11, grupo treinamento), 

avaliaram o efeito de um programa de 12 semanas de exercícios aeróbios em 

mulheres obesas, também com início após um mês da CB. Seus resultados 

mostraram o impacto positivo na variabilidade da FC e na capacidade funcional 

avaliada por meio do Teste de Caminhada de 6 Minutos (TC6M), concluindo que 

houve uma melhora da modulação autonômica cardíaca e capacidade funcional após 

4 meses de cirurgia em ambos os grupos. Shah et al. (2011)91 analisaram os efeitos 

de um programa de exercícios de alto volume, semi-supervisionado, em 28 indivíduos 

(n=8, grupo controle; n=20, grupo exercício) no pós-operatório de CB, porém, o foco 

principal desse estudo foi no gasto energético, em marcadores sanguíneos e medidas 

antropométricas. 

 Destaca-se nesses três estudos, aspectos metodológicos a considerar. 

Primeiramente, o início precoce do programa de exercícios no primeiro mês de pós-

operatório, período que coincide com maior perda de massa magra corporal e ajuste 

nutricional92,93. Em segundo lugar, a aplicação de protocolos semi-supervisionados, 

os quais impedem que tenhamos o fidedigno controle do nível de atividade física 

realizado. Por último, muitos resultados também derivam de estudos avaliando a 

capacidade funcional ou física de forma indireta (questionários, testes de campo 

funcionais ou auto-registro), meios que apresentam conclusões inapropriadas em 

relação a real resposta fisiológica do exercício nesta população. Dessa forma, apesar 

das evidências apontadas, ainda são necessários estudos para basear a conduta e 

tomada de decisão na reabilitação desses pacientes. 
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 Em uma revisão sistemática, Baillot et al. (2014)85 apontaram os mesmos três 

estudos de intervenção expostos por Fonseca-Junior et al. (2013)89, que avaliaram o 

efeito da atividade física após a CB, todavia, mais uma vez a heterogeneidade 

metodológica e qualidade dos estudos os impediram de observar níveis de evidências 

satisfatórios. Uma outra revisão sistemática com meta-análise, publicada por Egberts 

et al. (2012)94 incluindo 17 artigos observacionais, demonstrou que os pacientes que 

realizaram exercícios após a CB evoluíram com uma maior perda de peso.  

Apesar desses achados, mais ensaios clínicos randomizados e controlados 

são necessários para examinar melhor esta relação e definir com mais clareza o 

potencial da atividade física em fornecer benefícios adicionais à saúde após a CB, e 

evitar também o reganho de peso. Sabe-se que o reganho de peso é sem dúvida um 

desafio enfrentado pelos cirurgiões e por toda a equipe multiprofissional no 

seguimento a longo prazo de pacientes submetidos à CB95. O peso eliminado pode 

ser recuperado se não forem feitas mudanças no estilo de vida, nos hábitos diários e 

nas práticas dietéticas.  

Magro et al. (2008)96 em um estudo prospectivo longitudinal com 

acompanhamento de 5 anos (n=782), relataram reganho ponderal em cerca de 50% 

dos pacientes no prazo de 24 meses após a cirurgia de bypass gástrico. Dalcanale et 

al. (2010)97 observaram que da sua amostra de 75 pacientes submetidos à CB, 30,6% 

apresentaram reganho moderado de peso. Beleli et al. (2011)98 em estudo semelhante 

com 410 obesos (83,4% mulheres) que realizaram bypass gástrico, observaram que 

26,0% dos pacientes evoluíram com reganho de peso no período estudado. 

Resultados estes que se assemelharam aos achados de Bastos et al. (2013)95. Essa 

recuperação do peso após a CB comprova o conceito de que obesidade é uma doença 

crônica, progressiva, que não tem cura e necessita de tratamento específico e 

acompanhamento contínuo99. 

Diante desse cenário, é importante destacar que apesar da possibilidade em 

utilizar o TECP no pré e pós-operatório de CB, esta alternativa tem sido pouco 

explorada. Provavelmente, a pouca disponibilidade de equipamentos, profissionais e 

centros qualificados, podem justificar a reduzida quantidade de pesquisas nesta área. 

Desta forma, ainda existe uma lacuna a respeito dos efeitos da CB na aptidão 

cardiorrespiratória, ou seja, o quanto a perda de peso induzida cirurgicamente afetará 

na função cardiopulmonar de mulheres obesas que permanecem inativas. As 
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pesquisas publicadas até o momento apresentam uma ampla variabilidade no que diz 

respeito ao tamanho e gênero da amostra, ergômetro, protocolo de TECP utilizado e 

tempo de follow-up. Em associação, muitos desses estudos não controlaram a prática 

(ou não) de atividade física dos indivíduos no pós-operatório, fator este que pode ser 

considerado um grande influenciador dos resultados.  

Assim, um dos principais objetivos deste estudo foi mapear as condições 

cardiorrespiratórias e funcionais em uma amostra de mulheres obesas antes e após a 

CB. Dado a perda de gordura ao redor do tórax e abdômen, é possível que os 

pacientes possam apresentar uma melhor resposta ventilatória durante o exercício. 

Por outro lado, a perda de massa muscular esquelética até 1 ano de cirurgia pode 

definir a aptidão cardiorrespiratória aquém do esperado, visto que o músculo 

esquelético participa como via primária na extração e consumo de oxigênio. Nesse 

contexto, faz-necessário propor estratégias para estimular a realização de programas 

de reabilitação cardiopulmonar e metabólica, com o objetivo de avaliar seus efeitos na 

aptidão cardiorrespiratória (através do TECP) e função pulmonar de mulheres obesas 

após a CB, podendo assim, ser mais um fator benéfico para perda de peso e melhora 

da função cardiopulmonar e capacidade funcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 OBJETIVOS 
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2.1 Objetivo Geral 

 Avaliar os efeitos da cirurgia bariátrica e de um programa de reabilitação na 

aptidão cardiorrespiratória e função pulmonar de mulheres obesas após a 

cirurgia, e compará-las a um grupo controle. 

 

2.2  Objetivos Específicos 

 Analisar o OUES máximo e submáximos como parâmetro de aptidão 

cardiorrespiratória em mulheres obesas mórbidas candidatas à cirurgia 

bariátrica e investigar a sua relação com medidas tradicionais de função 

cardiopulmonar (como por exemplo o VO2pico), e se tal medida traduz as 

mesmas informações clínicas que o apontado para outras doenças; 

 Avaliar o impacto de um programa específico e estruturado de 12 semanas de 

reabilitação cardiopulmonar e metabólica envolvendo treino aeróbio e resistido 

(com início após três meses de cirurgia bariátrica), no VO2pico, limiar ventilatório 

anaeróbio, eficiência ventilatória e tolerância ao exercício; 

 Analisar as respostas clínicas, metabólicas e cardiorrespiratórias de mulheres 

obesas sedentárias antes e após a cirurgia bariátrica.  
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3 HIPÓTESES 
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Conforme os objetivos específicos delineados para este estudo, pode-se 

considerar as seguintes hipóteses para análise: 

 O OUES pode ser uma medida útil de aptidão cardiorrespiratória em mulheres 

obesas mórbidas candidatas à cirurgia bariátrica, apresentando forte 

correlação com o VO2pico; 

 Um programa de treinamento aeróbio e resistido aplicado a um grupo de 

mulheres após a cirurgia bariátrica, surtirá efeitos positivos sobre a aptidão 

cardiorrespiratória com maior aumento na capacidade aeróbia e duração do 

TECP, quando comparadas ao grupo controle; 

 A perda de peso por si só em decorrência da cirurgia bariátrica em mulheres 

sedentárias, provocará redução nas medidas antropométricas e melhora da 

função pulmonar, porém, o VO2pico (ml/kg/min) e a tolerância ao exercício 

(duração total do TECP) poderão não aumentar significativamente. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 
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4.1 Delineamento do estudo 

 A primeira etapa do estudo foi do tipo observacional, que resultou no artigo 1 

(transversal) e artigo 3 (coorte prospectivo). A segunda fase correspondeu a um 

ensaio clínico não randomizado e simples cego (artigo 2).  

 

4.2 Local de realização  

 O estudo foi realizado na Unidade de Reabilitação Cardíaca e Metabólica 

(CORE), nas dependências do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, localizado na cidade de 

Natal/RN.  

 

4.3  Período do estudo 

Pesquisa apresentou duração total de quatro anos, com início das coletas em 

setembro/2014 e término em maio/2016.  

 

4.4 Participantes 

 Mulheres adultas obesas selecionadas através do Serviço de Cirurgia da 

Obesidade e Doenças Relacionadas (SCODE) do HUOL/UFRN e que aguardavam a 

realização da cirurgia bariátrica, foram elegíveis para o estudo. Foram incluídas 

apenas as pacientes que apresentaram os critérios previamente estabelecidos.  

 

4.5  Amostragem  

A amostra do estudo foi resultante de um processo de amostragem do tipo não-

probabilístico. O cálculo do número amostral foi realizado por meio da seguinte 

fórmula100: 
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Onde:  

n - tamanho da amostra (para cada subgrupo); Zα/2 - valor do erro α, usualmente: 

1,96 (5%); Zβ - valor do erro β, usualmente: 0,84 (20%); d – diferença mínima entre 

as médias; Sa e Sb – desvio padrão da variável em cada grupo.  

Para a realização do cálculo, foi utilizado a variável desfecho-primário “VO2pico 

(ml/kg/min)”, obtida através do TECP realizado no nosso estudo piloto envolvendo 12 

mulheres obesas no pré-operatório de cirurgia bariátrica, onde apresentaram os 

seguintes desvio padrões para a variável em análise: 4,1ml/kg/min (grupo controle) e 

3,6ml/kg/min (grupo intervenção). Para detectar uma diferença mínima equivalente a 

5,9ml/kg/min no VO2pico após a cirurgia, foi necessária uma amostra de 7 participantes 

por grupo. Com um acréscimo de 15% referente a possíveis perdas amostrais, o “n” 

final será de 8 indivíduos por grupo.  

 

4.6  Critérios de inclusão 

 Pacientes que faziam parte do SCODE-HUOL/UFRN e que apresentavam 

liberação do cirurgião responsável para a realização das intervenções 

propostas na pesquisa; 

 Gênero feminino; 

 Faixa etária entre 20 e 59 anos; 

 Programação cirúrgica para bypass gástrico ou gastrectomia vertical;  

 Obter grau de obesidade tipo II ou III, ou seja, IMC > 35Kg/m2;  

 Apresentar relação VEF1/CVF > 0,7 obtidos na espirometria; 

 Assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

4.7 Critérios de exclusão  

 Alterações cognitivas e/ou neurológicas que interferissem nas técnicas a serem 

instruídas; 

 Presença de limitações ortopédicas graves e/ou uso de dispositivos auxiliares; 

 Pacientes com diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC); 

asma não controlada; insuficiência renal crônica dialítica e/ou doenças 

cardiovasculares, tais como: angina instável, doença cardíaca valvular, 
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arritmias agudas, infarto agudo do miocárdio, doença arterial coronariana, HAS 

e/ou diabetes mellitus não controlada; 

 Presença de marcapasso cardíaco; 

 Uso de beta-bloqueador; 

 Pacientes que apresentassem as contraindicações para a realização do TECP 

estabelecidas pela ATS (2003)33; 

 Reintervenção cirúrgica.  

 

4.8 Aspectos éticos 

As pacientes foram avaliadas consecutivamente após a aprovação do Comitê 

de Ética em Pesquisa para Seres Humanos da UFRN (Anexo I) e assinatura do TCLE 

(Apêndice A). Foram respeitados e assegurados o anonimato e a privacidade de todas 

as pacientes durante a pesquisa, como rege a Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde - CNS. O estudo foi cadastrado na plataforma virtual Registro 

Brasileiro de Ensaios Clínicos – ReBEC (http://www.ensaiosclinicos.gov.br/) e, por 

conseguinte, aprovado com o seguinte número de registro: RBR – 7m2756.  

 

4.9 Procedimentos de avaliação 

Inicialmente, todas as pacientes foram avaliadas dentro do prazo de até 60 dias 

antes da cirurgia. Foi utilizada uma ficha de avaliação fisioterapêutica (Apêndice B), 

na qual, constaram as seguintes informações: identificação, antecedentes patológicos 

e familiares, hábitos de vida, qualidade do sono, presença de dor, medicações 

utilizadas, cirurgias anteriores, medidas antropométricas e resultados dos exames 

realizados.  

Após o procedimento cirúrgico, o estudo foi dividido em duas etapas: 1) as 

pacientes foram reavaliadas apenas em um único período (6 a 14 meses após a 

cirurgia); 2) com três meses de pós-operatório (3MPO), as participantes foram 

reavaliadas e obtiveram o poder de livre escolha entre dois grupos: grupo controle 

(GC) e grupo intervenção (GI), sendo novamente avaliadas no sexto mês de pós-

operatório (6MPO) por um avaliador cego, totalizando três períodos de avaliação. Em 

todos os momentos determinados, as pacientes foram submetidas à avaliação 
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fisioterapêutica citada anteriormente, incluindo também a análise da função pulmonar 

e aptidão cardiorrespiratória.  

 

a) Variáveis antropométricas 

Foram verificadas medidas antropométricas de adiposidade geral (peso, altura 

e IMC) e periférica (CP, CC e CQ), para assim serem calculados o índice de 

adiposidade corporal (IAC) e a relação cintura-quadril (RCQ), a fim de determinar a 

distribuição da adiposidade (central ou periférica). Através da medida de CQ e da 

estatura do sujeito, foi feita a análise do [IAC= ((CQ)/(altura x altura)) – 18] que para 

Bergman et al. (2011)101, reflete o percentual de adiposidade corporal. Através das 

medidas de CC e CQ, foi calculada a RCQ. Valores de RCQ >0,90 em homens e >0,85 

em mulheres indicaram uma distribuição de gordura corporal predominantemente 

abdominal, valores abaixo destes refletiram uma distribuição de gordura corporal 

periférica1. 

Para realizar essas medidas foram utilizados uma balança digital, estadiômetro 

e fita métrica, com as pacientes sem sapatos e utilizando roupas leves. O cálculo do 

IMC foi obtido através da razão entre o peso e o quadrado da altura (kg/m²). Obesas 

que apresentaram IMC entre 35,0-39,9kg/m² foram classificadas como grau II e 

aquelas com IMC > 40,0kg/m², grau III ou mórbida, de acordo com os padrões 

estabelecidos pela OMS (2000)1. A CP foi medida com a paciente em posição 

ortostática com a cabeça posicionada no plano horizontal de Frankfurt, e a fita métrica 

foi posicionada imediatamente abaixo da proeminência da laringe e perpendicular ao 

eixo longo do pescoço, no nível da cartilagem da tireóide102. Já a CC foi medida no 

maior perímetro abdominal entre a última costela e a crista ilíaca, segundo 

recomendações da OMS1. Foi tomada a medida da CQ no seu maior diâmetro com a 

fita métrica, passando sobre os trocânteres maiores103.  

 

b) Função pulmonar 

A avaliação da função pulmonar foi realizada conforme o padrão de aceitação 

e reprodutibilidade orientado pela ATS/ERS (2006)104. A espirometria foi realizada 

para obtenção da CVF, VEF1, VEF1/CVF, pico de fluxo expiratório (PFE), fluxo 

expiratório forçado nos primeiros 25-75% (FEF25-75%) e VVM. Além disso, foram 
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realizadas medidas de volume corrente (VC) e VRE. Utilizamos um espirômetro da 

marca DATOSPIR 120 C (SIBELMED, Barcelona, Spain) Software (W20) (Figura 1) 

certificado pela ATS e previamente calibrado. 

Todas as pacientes receberam as devidas orientações um dia antes do teste, 

como: não realizar refeições pesadas, não ingerir chá ou café preto seis horas antes 

do teste, não fumar ou ingerir álcool 2 horas antes do teste. Todas utilizaram clipes 

nasais e bocais descartáveis, adotaram postura sentada, coluna ereta e cabeça em 

posição neutra (Figura 2). Antes do início do teste, as pacientes foram questionadas 

quanto à presença de alterações respiratórias (gripe, resfriado ou pneumonia) nas 

últimas 3 semanas, e na presença de alguma destas, o teste foi remarcado. Para 

adoção das variáveis de interesse (CVF, VEF1, PFE, VVM), foram realizados um 

máximo de 8 manobras com no mínimo 3 aceitáveis, registrando assim, o melhor valor 

encontrado. Para análise de predição das variáveis referentes a função pulmonar, 

utilizamos as equações propostas por Pereira et al. (2007)105.  

 

 

Figura 1. Espirômetro DATOSPIR 120 C. 
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Figura 2. Avaliação da função pulmonar através da Espirometria.  

 

c) Aptidão cardiorrespiratória 

Foi aplicado o TECP para análise da aptidão cardiorrespiratória, o qual, seguiu 

a normatização de segurança, monitoração, realização e interpretação dos dados 

preconizados pela ATS em 200333. As variáveis metabólicas/ventilatórias de interesse 

coletadas para monitorar a capacidade funcional máxima das obesas durante o 

esforço, foram as seguintes: VO2, VCO2, VE, PetO2 e PetCO2. Variáveis derivadas, 

tais como: RER, VE/VO2 e VE/VCO2, também foram analisadas continuamente. O 

TECP foi realizado em esteira ergométrica (Centurion 300, Micromed), nas 

dependências do CORE-HUOL/UFRN com a ajuda de uma médica cardiologista, 

utilizando um analisador de gases por sistema de telemetria Ergo-Spirometrie-System 

(Cortex Metamax3B Biophysik, Germany) (Figura 3), cuja função é avaliar e analisar 

os gases expirados através de sistema metabólico breath by breath. 

Para realização do TECP, foi necessário um período de aquecimento sempre 

ao ligar o equipamento de aproximadamente 30 minutos. Posteriormente, foi realizada 

a calibração do aparelho, que consistiu nas leituras de pressão, ar ambiente, mistura 

gasosa do cilindro e turbina de fluxo, sendo esta última feita com uma seringa de 

volume (3 litros). A calibração completa do equipamento foi realizada somente uma 

única vez, sendo necessário, entre um teste e outro, apenas uma nova leitura do ar 

ambiente. Somente os casos onde a leitura do ar ambiente não foi realizada com 

sucesso é que a calibração completa foi novamente realizada. Foi utilizado o protocolo 
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em Rampa106 (com incremento de velocidade e inclinação a cada 30 segundos) até o 

limite tolerável pela paciente, onde todos os indivíduos foram submetidos a um 

período de treino antes do exercício de aproximadamente 2 minutos. A recuperação 

ativa foi realizada sem inclinação e com velocidade inicial de 50% da máxima 

alcançada e redução de 10% da velocidade a cada 30 segundos, até a parada total 

da esteira.  

Antes do início da prova, as pacientes foram orientadas quanto à realização e 

interrupção do teste, assim como em relação ao uso correto da escala de percepção 

subjetiva de esforço (Escala de Borg) (Anexo II). Durante todo o teste, uma máscara 

facial acoplada a uma turbina de fluxo foi inserida na paciente, onde foram tomadas 

as medidas dos gases inspirados e expirados a cada segundo. Os dados coletados 

no sistema de análise de gases foram transmitidos em tempo real para a tela de uma 

televisão, onde foram observadas as variações gráficas e absolutas das variáveis 

fisiológicas tomadas a partir do esforço do paciente. Em outra tela, foi transmitida a 

FC e o traçado eletrocardiográfico (ECG), monitorado através do software ErgoPC 

Elite versão 3.4 em sincronia com o analisador de gases (Figura 4). A cada dois 

minutos de teste foi registrada a pressão arterial (PA), saturação periférica de oxigênio 

(SpO2) e a sensação subjetiva de dispneia e fadiga de membros inferiores medidas 

pela Escala de Borg.  

Os critérios para interrupção dos testes foram rigorosamente seguidos de 

acordo com a padronização da ATS 200333. Caso ocorresse algum evento adverso 

durante o TECP ou necessitasse ser interrompido por algum motivo (tontura, mal-

estar, queda brusca de SpO2, cianose, dor no peito ou outro sintoma), a paciente 

receberia os cuidados necessários para sua recuperação, visto que o exame foi 

realizado em ambiente hospitalar, dispondo assim, de uma equipe médica de 

prontidão para qualquer eventualidade.  

Após o término do TECP, todas as variáveis de interesse foram exportadas 

para uma planilha do Excel, onde foram analisadas e registradas em quatro diferentes 

momentos (repouso, limiar anaeróbio ventilatório - LAV, pico do esforço e recuperação 

ativa do sujeito). Para determinação do LAV, utilizamos o método ventilatório através 

da análise gráfica realizada pelo consenso entre 2 avaliadores das curvas do VE/VO2, 

VE/VCO2 e/ou PetO2 e PetCO2, considerando o início do limiar o ponto de inflexão no 

gráfico VE/VO2 e/ou PetO2 enquanto o VE/VCO2 e/ou PetCO2 permanecem 
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constantes, além da utilização do método V-slope107,108. Em caso de não concordância 

entre os 2 avaliadores, um terceiro avaliador definiu o LAV. O VO2pico foi expresso 

como o valor médio do VO2 atingindo durante os últimos 10 segundos de teste. 

Utilizou-se as equações propostas por Wasserman et al. (2005)107 para análise de 

predição dos valores de VO2pico. 

 

 

Figura 3. Sistema de análise de gases Cortex Metamax3B. 

 

Figura 4. Sistema de análise de gases Cortex Metamax3B durante o TECP. 
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4.10 Procedimentos de intervenção 

As participantes que fizeram parte do GC receberam apenas orientações gerais 

quanto a importância da realização de atividade física, que foram transmitidas três 

meses após a cirurgia. Já as pacientes do GI receberam assistência de fisioterapia 

através de um programa de reabilitação envolvendo força muscular e treino aeróbio, 

dando início no 3MPO, com intervalo mínimo de 48 horas após a realização dos 

procedimentos de avaliação. As sessões foram realizadas individualmente com 

supervisão de uma fisioterapeuta, nas dependências do CORE. Durante as sessões 

de treinamento, todas as pacientes foram monitorizadas quanto à FC através de um 

frequencímetro e a PA, SpO2 e escala de percepção subjetiva de esforço foram 

obtidas no início, meio e término de cada sessão. A ficha de reabilitação encontra-se 

no Apêndice C e o protocolo aplicado segue abaixo:  

 O protocolo foi realizado três vezes por semana durante 12 semanas (36 

sessões), onde cada sessão de treinamento apresentou duração 

aproximadamente de 60 minutos, incluindo: 1) Alongamento dinâmico seguido 

de aquecimento cardiovascular em esteira com velocidade 3km/h (5 minutos); 

2) treino aeróbio na esteira (30 minutos); 3) treinamento de força muscular (20 

minutos); 4) alongamento final de membros superiores e inferiores (5 minutos).  

 Treino aeróbio: as três primeiras semanas foram de adaptação (monitoração 

contínua do ECG) e em seguida, intercalamos momentos de moderada 

intensidade (40-60% da frequência cardíaca de reserva - FCR durante 3 

minutos) e alta intensidade (85%-90% FCR durante 1-2 minutos 

aproximadamente). Foi incluído 2 minutos finais para recuperação ativa com 

velocidade da esteira equivalente a 3km/h (Apêndice D). A FCR110 foi calculada 

pela diferença entre a FCpico e FCrepouso obtidas no TECP, para em seguida 

determinarmos a variação da FC alvo de acordo com a intensidade desejada.  

 Treino de força muscular: foram utilizados halteres, faixas elásticas e caneleiras 

de diversas resistências para exercícios de membros superiores - MMSS (flexo-

extensão de cotovelo, desenvolvimento de ombro, abdução de ombro, remada 

baixa, flexão de braço com apoio) e membros inferiores - MMII (agachamento, 

abdução de quadril, flexo-extensão de joelho, avanço, panturrilha), sendo 

realizados de forma alternada, ou seja, um dia MMSS e outro MMII. A carga do 

exercício resistido foi baseada no teste de uma repetição máxima (1RM), onde 
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utilizamos uma intensidade equivalente a 60-80% de 1RM, com três séries de 

12-18 repetições. O ajuste da carga e/ou número de repetições foi realizado 

semanalmente, conforme a tolerância das pacientes.  

 

A figura abaixo resume as etapas de avaliação e intervenção do nosso estudo. 

 

 

Figura 5. Fluxograma do estudo. 1- Primeira etapa do estudo; 2- Segunda etapa do 

estudo. TECP, teste de esforço cardiopulmonar; 3MPO, três meses de pós-

operatório; 6MPO, seis meses de pós-operatório; PO, pós-operatório. 
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Figura 6. Paciente do GI realizando treino aeróbio e de força muscular. 

 

4.11 Análise dos dados e estratégia estatística 

As variáveis coletadas foram armazenadas em um banco de dados e 

analisadas através do software Statistica 10.0 (StatSoft, USA). A hipótese de 

normalidade foi testada para todas as variáveis de interesse obtidas, que foram 

submetidas inicialmente ao Teste de Normalidade Kolmogorov-Smirnov (K-S). A 

análise descritiva dos dados foi apresentada em média e desvio padrão para as 

variáveis quantitativas, e tabelas de frequências foram geradas para variáveis 

qualitativas. Foi considerado um nível de significância de 5% para todas as análises. 

As demais análises estatísticas variaram de acordo com o objetivo inicialmente 

proposto em cada artigo, e serão descritas a seguir.  

Para o primeiro artigo, por exemplo, o OUES foi resultante da análise de 

regressão linear a partir da seguinte equação: VO2= a x log10VE + b, onde a constante 

“a” corresponde ao valor do OUES e “b” é o intercepto. O OUES também foi calculado 

a partir de dados obtidos nos primeiros 50% (OUES50%) e 75% (OUES75%) da duração 

total do TECP, e também relativo ao peso corporal (OUES/kg). Coeficientes de 

correlação de Pearson foram calculados para testar a possibilidade e magnitude de 
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associação entre as intensidades de OUES (OUES50%, OUES75% e OUES100%) e 

variáveis ventilatórias/metabólicas do TECP, medidas antropométricas e função 

pulmonar. Análise de regressão linear simples foi uti lizada para investigar a relação 

entre os valores de OUES entre si e com as variáveis que foram significativas no 

modelo de correlação inicial. A fim de verificar a existência de diferenças significativas 

entre as médias do OUES nos três variados níveis de exercício (fator), realizou-se a 

análise de variância (ANOVA one-way). A análise de covariância (ANCOVA) foi 

utilizada para testar o efeito da idade e RCQ como potenciais confundidores do OUES 

final. Com o objetivo de testar o nível de concordância entre o OUES máximo (100%) 

e submáximo (75%) foi utilizado o Bland-Altman (software SPSS 20.0). 

Já no segundo artigo, a média das variáveis contínuas e categóricas entre os 

grupos estudados antes da cirurgia, foram comparadas através do Independent 

Sample t-Test e Mann-Whitney U Test, respectivamente. Por meio da ANOVA de 

medidas repetidas, foi testada a hipótese de diferença entre as variâncias das médias 

referente às variáveis de interesse, considerando os fatores tempo (pré-operatório, 

3MPO e 6MPO) e grupo (GC e GI), analisando também a interação entre esses 

fatores. A identificação de tais diferenças, quando presente, foi analisada pelo Tukey 

Post-hoc Test.  

No terceiro e último artigo, utilizamos o Teste de Wilcoxon e o Test T pareado 

para comparar a média das variáveis categóricas e contínuas, respectivamente, em 

relação ao tempo (pré e pós-operatório). Calculamos também a diferença (delta-Δ) 

entre pós-operatório e pré-operatório das principais variáveis de interesse, e através 

do coeficiente de correlação de Pearson testamos a possibilidade e força de 

associação entre variáveis antropométricas e cardiorrespiratórias do TECP, além dos 

seus respectivos deltas. A análise de regressão linear foi utilizada para investigar as 

relações das variáveis que foram significativas no modelo de correlação inicial, ou 

seja, o quanto uma variável influenciou na outra. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Os resultados e discussão serão descritos na forma de três artigos científicos 

produzidos nesta tese. Para responder ao primeiro objetivo específico, elaboramos o 

artigo intitulado “Oxygen Uptake Efficiency Slope as a Useful Measure of 

Cardiorespiratory Fitness in Morbidly Obese Women”, que foi submetido no mês de 

outubro/2016 ao periódico “PLOS ONE” (Fator de impacto: 3.234/Qualis A2, área 21 

da Capes) e após serem feitas as correções solicitadas pelos revisores, foi reenviado 

novamente em 12/01/2017 e aceito para publicação em 13/02/2017 (Anexo III).  

O segundo artigo: “Effects of a Physical Activity Program on Cardiorespiratory 

Fitness and Pulmonary Function in Obese Women after Bariatric Surgery: A Pilot 

Study”, foi submetido em dezembro de 2016 na “Obesity Surgery” (Fator de impacto: 

3.747/Qualis B1, área 21 da Capes), sendo aceito para publicação em 13/01/2017, 

porém, com mínimas pendências que já foram revisadas e submetidas (21/01/2017). 

Em 31/01/2017 recebemos da revista o aceite final (Anexo III), onde o artigo encontra-

se atualmente em processo de publicação.  

O terceiro e último artigo produzido: “Analysis of Cardiorespiratory and 

Metabolic Responses in Sedentary Obese Women after Weight Loss Induced 

Surgically”, pretendemos submetê-lo também ao periódico “Obesity Surgery” (Fator 

de impacto: 3.747/Qualis B1, área 21) após ser traduzido para língua inglesa. É 

importante destacar que todos os artigos estão expostos de acordo com a formatação 

solicitada pelas respectivas revistas.   
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Abstract 

Cardiopulmonary assessment through oxygen uptake efficiency slope (OUES) data has shown 

encouraging results, revealing that we can obtain important clinical information about 

functional status. Until now, the use of OUES has not been established as a measure of 

cardiorespiratory capacity in an obese adult population, only in cardiac and pulmonary diseases 

or pediatric patients. The aim of this study was to characterize submaximal and maximal levels 

of OUES in a sample of morbidly obese women and analyze its relationship with traditiona l 

measures of cardiorespiratory fitness, anthropometry and pulmonary function. Thirty-three 

morbidly obese women (age 39.1 ± 9.2 years) performed Cardiopulmonary Exercise Testing 

(CPX) on a treadmill using the ramp protocol. In addition, anthropometric measurements and 

pulmonary function were also evaluated. Maximal and submaximal OUES were measured, 

being calculated from data obtained in the first 50% (OUES50%) and 75% (OUES75%) of total 

CPX duration. In one-way ANOVA analysis, OUES did not significantly differ between the 

three different exercise intensities, as observed through a Bland-Altman concordance of 58.9 

mL/min/log(L/min) between OUES75% and OUES100%, and 0.49 mL/kg/min/log(l/min) between 

OUES/kg75% and OUES/kg100%. A strong positive correlation between the maximal (r=0.79) 

and submaximal (r=0.81) OUES/kg with oxygen consumption at peak exercise (VO2peak) and 

ventilatory anaerobic threshold (VO2VAT) was observed, and a moderate negative correlation 

with hip circumference (r=-0.46) and body adiposity index (r=-0.50) was also verified. There 

was no significant difference between maximal and submaximal OUES, showing strong 

correlations with each other and oxygen consumption (peak and VAT). These results indicate 

that OUES can be a useful parameter which could be used as a cardiopulmonary fitness index 

in subjects with severe limitations to perform CPX, as for morbidly obese women.  

Key words: cardiopulmonary exercise testing; cardiorespiratory fitness; oxygen uptake 

efficiency slope; obesity.  



50 
 

 

Introduction 

Cardiopulmonary Exercise Testing (CPX) has been widely applied to assess the 

cardiopulmonary fitness of morbidly obese individuals [1-3]. Similar to other clinica l 

incapacitating conditions, the obese are more susceptible to develop several alterations and 

diminished response during CPX [4,5]. The main finding is reduced oxygen consumption 

relative to body weight at exercise peak (VO2peak, mL/kg/min) when compared to lean 

individuals [6,7]. This low capacity for exercise can be influenced by cardiovascular, 

pulmonary or peripheral reasons [8,9]. Furthermore, individuals with extreme obesity can 

present energy inefficiencies and biomechanical abnormalities, mainly due to alterated walking 

pattern and/or orthopedic pain which can limit their maximal physical effort [10,11]; in turn, it 

contributes to abnormal response with early interruption of CPX [5].  

In addition to the primary clinically and scientifically accepted key variables, other 

additional variables based on emerging scientific evidence have been gaining acceptance in 

cardiorespiratory assessment during CPX. Considering this, oxygen uptake efficiency slope 

(OUES) was first proposed by Baba et al. (1996) [12] as a submaximal index of 

cardiopulmonary functional reserve. OUES is derived from the relationship between oxygen 

consumption (VO2, mL/min; plotted on the y axis) and the log transformation of minute 

ventilation (VE, L/min; x axis). Thus, it is a metric that expresses the ventilatory requirement 

for a given VO2. OUES has been extensively assessed and correlated with VO2peak in cardiac 

diseases [13-15], indicating it as a valid index for exercise tolerance. A consistent body of 

literature [14,16-18] has demonstrated that exercise intensity (submaximal or maximal) does 

not affect OUES values, thus being a reason for the expressive use of this index in clinica l 

conditions which prevent patients from being able to perform an entire CPX.  

OUES has been extensively applied in heart [13,14,19] or pulmonary disease  

[18,20,21], or both [22], and has revealed significantly lower OUES according to the disease 
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severity. Reference equations for OUES have been proposed [23,24], however until now the 

use of OUES has not been established as a measure of cardiorespiratory fitness in an obese 

adult population. Only two studies have been conducted with OUES in obese, albeit using a 

pediatric sample [25,26]. The cardiopulmonary condition through OUES data have 

demonstrated clinical promise, revealing that we can obtain important clinical information 

using OUES about functional status and disease severity without necessarily exposing the 

patient to maximal physical effort [14,16,27].  

Thus, the main aim of this study was to characterize submaximal and maximal OUES 

in morbidly obese women; secondly, to analyse the relationship among OUES and the 

traditional measures of cardiorespiratory fitness, anthropometry and pulmonary function, and 

lastly to understand if these results produce the same clinical information in other populations. 

Taking into account that morbidly obese individuals have extreme physical limitations and 

cannot sustain exercise at maximal level and due to a lack of data in this specific population, 

we hypothesized that OUES can be potentially useful to assess functional capacity in these 

subjects.  

 

Materials and Methods 

Subjects and procedures 

All obese signed an informed consent before start the research procedure. With Human 

Research Ethics Committee approval from the Federal University of Rio Grande do Norte-

UFRN (488.283), signature of free informed consent term and trial registration number (RBR-

7m2756) in ReBEC, we prospectively assessed the anthropometry, pulmonary function and 

aerobic capacity as a preoperative routine of bariatric surgery in the Cardiopulmonary 

Rehabilitation and Metabolic Unit of University Hospital-UH/UFRN. Thirty-three morbidly 

obese women (mean±SD age of 39.1±9.2years; weight 117.7±16.6kg; height 158.1±6.2cm) 
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were selected by convenience from Obesity Surgery and Related Disease Service of the UH 

and met the inclusion criteria of the study, being: adult females (age range between 20 and 59 

years), and having body mass index (BMI) ≥ 40kg/m2. Women with orthopedic limitations, 

chronic renal failure requiring dialysis, diagnosed pulmonary or cardiovascular diseases were 

excluded. 

 

Outcome measures  

Anthropometric measures of general (weight, height) and peripheral adiposity (neck –

NC, waist – WC, and hip – HC circumferences) were taken to calculate BMI, body adiposity 

index (BAI) [28] and waist-to-hip ratio (WHR). Spirometric function [29] was assessed 

according to acceptability and reproducibility of the American Thoracic Society (ATS) (2006) 

[30], using a previously calibrated DATOSPIR 120 C spirometer (SIBELMED, Barcelona, 

Spain W20).  

Symptom-limited CPX was performed on a treadmill (Centurion 300, Micromed) using 

a breath-by-breath gas analyzer (Cortex Metamax3B Biophysik, Germany). Ramp protocol [31] 

up to the tolerable limit for the patient was implemented and the subjects were continuous ly 

monitored by electrocardiographic 12-lead tracing (ErgoPC Elite 3.4). Blood pressure 

measurements, peripheral O2 saturation and perceived exertion using the Borg Scale were 

recorded every 2 minutes. Metabolic/ventilatory variables (VO2; carbon dioxide production, 

VCO2 and VE-minute ventilation) were measured continuously. Derived variables such as 

respiratory exchange ratio (RER) and ventilatory equivalent for oxygen (VE/VO2) and carbon 

dioxide (VE/VCO2) were also analyzed, as well as VE/VCO2slope and partial pressures of 

expired oxygen (PetO2) and carbon dioxide (PetCO2). VO2peak was expressed as the highest 

VO2 reached during the last 10 seconds of the test. Ventilatory anaerobic threshold (VAT) was 

determined through VE/VO2 and VE/VCO2 curves, considering the beginning of the turning 
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point boundary in the VE/VO2 graph, as the VE/VCO2 remained constant, or by using the V-

slope method [32]. Each test was preceded by daily calibration of the apparatus. The criteria for 

CPX interruption were strictly followed in accordance with the standardization of ATS (2003) 

[33]. We used the equations proposed by Wasserman et al. (2005) [34] to analyze the predicted 

VO2peak values. 

OUES resulted from linear regression analysis from the following equation:  

VO2 = a x log10VE + b 

which the constant "a" is the value of OUES, which represents the rate of increase in VO 2 in 

response to a given increase in VE, and "b" is the intercept (Fig 1). In order to assess its 

usefulness as a cardiopulmonary index derived from a submaximal exercise test, OUES was 

also calculated from data obtained in the first 50% (OUES50%) and 75% (OUES75%) of the total 

CPX duration. The prediction equation used for OUES values was recently proposed by Buys 

et al. (2015) [35]. As body weight directly affects the relative VO2 values reached, and OUES 

results from a regression analysis involving VO2, we also calculated OUES relative to body 

weight (OUES/kg). 
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Fig 1. The relationship between VO2 and VE during cardiopulmonary exercise 

testing in a single 36-year old morbidly obese woman. A, Linear x-axis. B, Semilog x-axis 

(OUES). VO2, oxygen consumption; VE, minute ventilation; OUES, oxygen uptake efficiency 

slope; SEE, standard error. 
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Statistical Analysis 

Were estimated power and sample size based on effect magnitude among OUES/mL 

100% and 75% from a previous pilot study (n=10 obese woman). It was necessary 36 women 

to detect 30.6ml of difference considering α (two sided, 0,05%) and β (error type I) of 20%.  

Unless otherwise specified, the data were presented as mean and standard deviation. 

Pearson correlation coefficients were calculated to test the possibility and magnitude of 

association between the three intensities of OUES (50%, 75%, 100%) and CPX 

respiratory/metabolic parameters, anthropometric measurements and pulmonary function. 

Linear regression analysis was used to investigate the relationships of OUES values with each 

other and the variables that were significant in the initial correlation model, meaning as a 

variable influencing the other. In order to verify the existence of significant differences between 

the OUES means and the three different levels of exercise (factor), an analysis of variance (one-

way ANOVA) was performed. ANCOVA was performed to test effect of age and WHR as 

potential confounding on final OUES. Bland-Altman plot (SPSS for Windows, Version 20.0, 

Chicago, IL, USA) was used to assess the level of agreement between maximal and submaximal 

OUES (including confidence interval-CI) and other analyzes were performed using the 

Statistica version 10.0 software (StatSoft, USA). A level of p<0.05 was considered to be 

statistically significant. 

 

Results 

In total, 45 morbidly obese women were recruited; however, 12 were excluded for the 

following reasons: chronic renal failure requiring dialysis, n=2; uncontrolled arrhythmias, n=2; 

orthopedic impairments, n=5; and asthma, n=3. Thus, 33 patients remained (mean±SD age = 

39.1±9.2years; height= 158.1±6.2cm; BMI= 47.1±5.8kg/m2), with their clinical and 

anthropometric characteristics and pulmomary function shown in Table 1. Self-reported 
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dyspnea was the main cause of interrupting CPX, corresponding to 60.6% of the sample, 

followed by fatigue of the lower limbs (30.3%), maximum heart rate-HRmax>predicted (6.1%) 

and systolic blood pressure>220mmHg associated with hemodynamic repercussions (3.0%).  

 

Table 1. Clinical and anthropometric characteristics and pulmonary 

function of study population. 

 Morbidly Obese Women (n=33) 

Variables  
     Age (years) 39.1 ± 9.2 

     Hypertension   20 (60.6%) 
     Type 2 Diabetes 8 (24.2%) 

     Ex-smoker 9 (27.3%) 
     Weight (kg) 117.7 ± 16.6 

     Height (cm) 158.1 ± 6.2 

     BMI (kg/m2) 47.1 ± 5.8 
     NC (cm) 39.1 ± 2.9 

     WC (cm) 125.6 ± 11.2 
     HC (cm) 140.7 ± 13.1 

     BAI (%) 52.9 ± 7.1 
     WHR 0.89 ± 0.08 

     BSA (m2) 2.13 ± 0.16 
     FVC (L) 2.88 ± 0.46 

     %predicted FVC 85.2 ± 8.9 
     FEV1 (L) 2.50 ± 0.45 

     %predicted FEV1 88.7 ± 10.6 
     FEV1/FVC 0.86 ± 0.06 

     MVV (L/min) 94.1 ± 13.8 
     %predicted MVV 79.7 ± 10.3 

Values expressed as mean ± SD or n (%). BMI, body mass index; NC, neck 

circumference; WC, waist circumference; HC, hip circumference; BAI, 

body adiposity index; WHR, waist-hip ratio; BSA, body surface area; FVC, 

forced vital capacity; FEV1, forced expiratory volume in 1 s; MVV, 

maximal voluntary ventilation.  

 

The cardiorespiratory parameters including the  maximal and submaximal OUES values 

during CPX are shown in Table 2. Using one-way ANOVA and ANCOVA analysis, we 

observed there was no significant difference in mean OUES values (p=0.420) or OUES/kg (p 
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= 0.430) between three different exercise intensities (50%, 75%, 100%). ANCOVA do not 

showed effect on OUES/kg by age (p=0.876), and WHR (p=0.960). Using Bland-Altman 

plotting, we also observed an agreement of 58.9 mL/min /log(L/min) (95%; CI: -282.7-400.5) 

between OUES75% and OUES100%, and of 0.49 mL/kg/min/log(L/min) (95%; CI: -2.09-3.07) 

between OUES/kg75% and OUES/kg100% (Fig 2). 

 

Table 2. Distribution of cardiorespiratory parameters during CPX in 33 morbidly 

obese women.     

Values expressed as mean ± SD. CPX, cardiopulmonary exercise testing; VAT, ventilatory 

anaerobic threshold; VO2, oxygen consumption; VE, minute ventilation; RER, respiratory 

exchange ratio; VE/VO2, ventilatory equivalent ratio for oxygen; VE/VCO2, ventilatory 

equivalent ratio for carbon dioxide; PetO2, end-tidal partial pressure of oxygen; PetCO2, 

                                           CPX 

Variables  VAT    Peak 

VO2 (mL/min/kg) 15.2 ± 3.3 18.5 ± 3.6 

%predicted VO2peak 61.6 ± 13.2 75.5 ± 14.1 

VO2 (mL/min) 1764.2 ± 387.1 2145.7 ± 420.1 

VE (L/min) 43.2 ± 9.6 67.2 ± 14.3 

RER 0.86 ± 0.05 1.03 ± 0.15 

VE/VO2 23.3 ± 2.5 30.2 ± 6.3 

VE/VCO2 26.7 ± 1.7 29.2 ± 3.2 

PetO2 (mmHg) 101.3 ± 4.8 110.1 ± 7.0 

PetCO2 (mmHg) 40.9 ± 2.8 37.9 ± 4.0  

HRmax (bpm) 148.2 ± 15.6  169.9 ± 17.6 

 %predicted HRmax 81.7 ± 6.9 93.8 ± 7.2 

Total duration (min) - 6.8 ± 1.8 

VAT time (min) 4.7 ± 1.7 - 

 
OUES  

50% 75% 100% 
p 

value a 
OUES 
(mL/min/log(L/min)) 

2328.7 ± 633.5  2205.1 ± 547.6 2146.2 ± 530.2 0.420 

%predicted OUES 81.6 ± 20.0               77.5 ± 18.5        75.5 ± 18.5             0.420 

OUES/kg 
(mL/kg/min/log(L/min) 

19.9 ± 4.9        18.9 ± 4.6               18.4 ± 4.6               0.430 
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end-tidal partial pressure of carbon dioxide; HR, heart rate; OUES, oxygen uptake 

efficiency slope.  

a p values were calculated using One-way ANOVA. 

 

 

Fig 2. Bland-Altman plots of the relationship of OUES75% and OUES100%. Each dot 

corresponds to a subject. Horizontal lines represent the bias and the upper and lower limits of 

agreement. 

 

Weak correlations were found between OUES100% and anthropometric measures, 

however, when adjusted for body weight, OUES/kg100% moderately correlated with HC (r= -

0.46, p<0.05) and BAI (r= -0.50, p<0.01). There were no significant correlations between 

OUES values with pulmonary function (FEV1 and FVC), only a weak correlation between 

OUES75% and MVV (r= 0.39, p<0.05). However, maximal and submaximal OUES were 

strongly correlated with VO2peak, VO2VAT  and predicted% OUES values, while being 

moderately correlated with VE/VO2peak (Table 3). Some of these relationships may be seen in 
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Fig.3, also showing (through equations generated by simple linear regression analysis) the 

variability between cardiorespiratory parameters in the three OUES intensities, as well as a 

strong positive correlation between OUES100% and OUES75% (r = 0.95, p <0.01).  

 

Table 3. Pearson correlation coefficients showing the relationship between OUES and 

anthropometric variables and CPX parameters . 

OUES, oxygen uptake efficiency slope; CPX, cardiopulmonary exercise testing; HC, hip circumference; 

BAI, body adiposity index; MVV, maximal voluntary ventilation; VO2, oxygen consumption; VAT, 

ventilatory anaerobic threshold; VE/VO2, ventilatory equivalent ratio for oxygen.  

*p<0.05 **p<0.01. 

 

 

 

 

 

 

 OUES OUES/kg 

Variables 50% 75% 100% 50% 75% 100% 

Age -0.43* -0.39* -0.33 -0.28 -0.20 -0.12 

Weight 0.53** 0.36* 0.27 -0.19 -0.29 -0.30 

Height 0.46* 0.48** 0.36 0.34 0.31 0.17 

HC    -0.03     -0.16    -0.23 -0.25 -0.39* -0.46* 

BAI    -0.28     -0.41*    -0.40* -0.41* -0.52** -0.50** 

VO2peak 
(mL/kg/min) 

0.61** 0.70** 0.73** 0.79** 0.81** 0.79** 

VO2peak (mL/min) 0.84** 0.82** 0.76** 0.77** 0.67** 0.58** 

VO2VAT 
(mL/kg/min) 

0.69** 0.76** 0.77** 0.82** 0.81** 0.79** 

VO2VAT (mL/min) 0.84** 0.83** 0.77** 0.75** 0.66** 0.58** 

VE/VO2peak    -0.38* -0.54** -0.66** -0.51** -0.62** -0.70** 

%predicted OUES 0.57** 0.81** 0.91** 0.76** 0.86** 0.97** 
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Fig 3. Simple linear regression equation and correlation coefficient showing the 

relationship between OUES (50%, 75%, 100%) and cardiorespiratory variables during 

CPX in morbidly obese women. A, OUES100%-OUES75%. B, OUES/kg50%,75%,100%-VO2AT. C, 

OUES50%,75%,100%-VO2peak. D, OUES/kg50%,75%,100%-VE/VO2peak. OUES, oxygen uptake 

efficiency slope; VO2AT , oxygen consumption at anaerobic threshold; VO2peak, oxygen 

consumption at peak exercise; VE/VO2peak, ventilatory equivalent ratio for oxygen at peak 

exercise. 

 

Discussion 

This is the first study that has investigated the usefulness of OUES in evaluat ing 

maximal and submaximal physical effort in morbidly obese women. We tested OUES at 50%, 
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75% and in the complete test (100%), and its relationship among metabolic, ventilatory and 

anthropometric variables. The main finding shows that the OUES values did not significantly 

change independent of exercise intensity, showing strong correlation between OUES (maximal 

and submaximal) and VO2peak. On the other hand, both VO2peak as well as OUES100% decreased, 

representing 75.5% of predicted values. 

 Although VO2peak is considered the best standard to measure aerobic fitness for several 

health or clinical conditions, some limited patients such as those with heart failure, multip le 

sclerosis or being morbidly obese could have a limited VO2peak from being in such poor physical 

condition, having impaired pulmonary function, skeletal muscle injuries or having a very heavy 

body. Due to these conditions, medical illnesses induce a low exercise capacity and VO2peak 

cannot be accurately assessed.  From the clinical exercise and sports medicine perspective, other 

submaximal exercise variables could be considered in morbidly obese patients; for example, 

using OUES as a functional reserve index. Similar to other clinical conditions [14,15,36], or 

even considering three different exercise intensities, we have shown a low influence of intens ity 

on OUES outcome. When we extrapolate the analysis for the submaximal and maximal levels 

of OUES, we notice a strong positive correlation between VO2peak and OUES in the complete 

test and for the 50% and 75% tests (Fig 3C). This fit occurs even when OUES was normalized 

for body weight and did not differ among the three exercise intensities. Also, there was only 

2.7% variance between OUES75% and OUES100%. Furthermore, the Band-Altman plot showed 

good agreement between them with a difference of only 58.9 mL/min/log(L/min) for OUES 

and 0.49 mL/kg/min/log(L/min) for OUES/kg. Our results confirm the previous findings of 

Laethem et al. (2005) [14] who found a 3.0% difference using the same intensity of our OUES 

in heart failure. Initially, these findings were also reproducible in 429 healthy adult subjects 

[16]. Bongers et al. (2012) [18] found similar results (4.3%) for children with cystic fibrosis 

using the same OUES intensity as in our study. One of the important aspects to consider is that 
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even though Bland–Altman analysis is designed to overcome some of the limitations of the 

correlation approach for the purpose of agreement assessment, we don’t know if 0.49 or 58.9 

are acceptable clinical limits to attribute as being good agreement. Until now there has not been 

any data for morbidly obese patients.  

Our study corroborates many previous studies [15,18,26] regarding the strong 

correlation between the maximal (r=0.76) and submaximal OUES (r=0.82) with VO2peak. In 

obese children [26], OUES100% and OUESVAT  were correlated with VO2peak (L/min) as 0.91 and 

0.71, respectively. For heart congenital disease [15], similar results of 0.89 were found for 

OUES maximal and 0.71 at 50%, also related to VO2peak. In our data, both OUES (r=0.77) and 

OUES/kg (r=0.79) were also strongly correlated with VO2VAT . From the physiologic a l 

perspective, VAT is used as a submaximal estimate of aerobic potential; however, in severe 

obesity, this event seems to be difficult to reach. OUES is more easily detected than VTA, and 

unlike VO2peak, it is less influenced by motivational patient factors which affects performance 

in CPX [14,21]. This is a point where OUES has a huge advantage because it is independent of 

exercise intensity and the patient's motivation, which allows for it to be used as a 

cardiorespiratory functional reserve index.  

The maximal level of effort should be certified by RER ≥ 1.10 during CPX [37]. Our 

data for the mean effort at peak exercise was 1.03, and 75.8% did not reach this level. This 

differed from de DeJong et al. (2008) [4], where out of 76 morbidly obese (69.3% female), only 

43.0% did not reach RER ≥ 1.10 at the end of CPX. Miller et al. (2012) [38] found that 33% of 

64 morbidly obese (78.0% female) did not reach RER ≥ 1.10. Two possible reasons could 

explain these findings. First, data from men could raise the RER, since they tend to have more 

fitness than women [39]. Second, the type of protocol implemented was different from our ramp 

protocol, where those authors used the modified Bruce protocol which increments work every 

three minutes, allowing the respiratory, cardiac and musculoskeletal systems more time to adapt 
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and avoids the early interruption of the test. However, more studies are needed to better assess 

this theory.  

     Several studies [14,21,26] in other populations have shown that OUES and OUES/kg 

are divergent from ours; this shows the importance of studying OUES in the obese population.  

For example, the women in our study had 21.3% less OUES than obese girls shown by 

Breithaupt et al. (2012) [26]. Two large studies involving prediction equations for OUES  

[23,24] showed that age is a factor that can negatively influence OUES values. However, as our 

sample did not have large variations in age, we could not observe a significant relationship 

between OUES and age. The obese subjects in our study had 22.2% more OUES than patients 

with cardiac sarcoidosis, as shown by Ammenwerth et al. (2014) [21]. Several aspects should 

be considered for assesssing OUES. Higher values of OUES depend on adequate heart rate, 

oxygen extraction and utilization by peripheral muscles, and later lactic acidosis [14,16]. It is 

known that ventilation of physiological dead space which depends on the structural integrity of 

lungs and adequate lung perfusion can influence the ventilatory response to exercise, and 

consequently the values of OUES [16]. A maximal effort by the heart, respiratory and 

musculoskeletal system is necessary. However, individuals in poor physical condition (such as 

morbidly obese) or patients who are affected by some chronic illness have a high probability to 

develop early lactic acidosis during exercise [32]. In this way they became unable to mainta in 

the CPX at a maximal level, thus presenting reduced VO2peak values, and consequently lower 

OUES than predicted.   

As a second objective, we were able to establish a negative influence of OUES on BAI 

(r = -0.40) and OUES/kg on BAI (r = -0.50) and HC (r = -0.46). In other words, the higher the 

body fat/adiposity index and hip circumference, the lower the OUES of our sample, since it was 

an extremely obese population (BMI= 47.1) with high hip circumference values (HC= 140.7) 

and indirectly calculated fat percentage (BAI= 52.9%). As defined by Bergman et al. (2011)  
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[29], BAI is an alternative measurement which is easy to apply and useful to quantify the 

percentage of body fat. It showed a positive correlation (0.85) with Dual-energy X-Ray 

Absorptiometry (DXA), being a gold standard for this assessment [29]. The vast amount of fat 

around the hips is believed to hinder the walking ability of obese and is associated with higher 

perception of effort, leading to early exhaustion [40,41]. This reduced exercise tolerance is 

reflected by low values of VO2peak (mL/kg/min) during CPX, thereby affecting OUES.  

Until now, little has been studied on the relationship between OUES and VE/VO2. Only 

one study [42] in heart failure disease showed moderate correlation (r= -0.58) between these 

variables. Our findings demonstrate higher values to explain this relationship, where the 

VE/VO2 correlated negatively with OUES and OUES/kg at -0.66 and -0.70, respectively. 

Different from heart failure, severe obesity causes significant inefficiency in respiratory and 

body mechanics caused by excess body fat around the thorax and abdomen, being responsible 

for increasing respiratory work and pulmonary ventilation [43,44]. In addition, a high demand 

of ventilation during exercise in obese individuals will reflect an increase in metabolic 

expenditure and inadequate ventilatory reserves [45,46]. Taken together, these alterations could 

justify the strong negative correlation between OUES and VE/VO2, where it seems that OUES 

is a variable obtained by the inclination curve of VE and VO2, and could be considered a marker 

of ventilatory efficiency.  

The following limitations should be considered in our study. First, a relatively small and 

homogeneous sample makes it difficult to extrapolate these results to other obesity profiles, but 

the inclusion of only morbidly obese women removes bias. If we had included men, the sample 

could be contaminated due to their greater aerobic capacity, and we chose obese women with 

high BMI because it is generally not possible to evaluate their maximum effort. Another strong 

aspect of our data is that we included sedentary women with healthy pulmonary function and 

reasonable ventilatory endurance, which ensured that respiratory function was minimally 
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preserved during CPX. We also recognize that we did not evaluate the reproducibility of OUES. 

However, OUES has previously seemed to be well reproducible in pediatric populations  [12] 

and healthy adults [47,48]. Finally, given the huge lack of studies with OUES in the morbidly 

obese, our primary intention was to improve the physiological understanding and typical profile 

of OUES, and because of this we did not include a control group.  

 

Conclusions 

Taking into account the results and limitations of our study, we conclude that OUES is 

a favorable parameter that can be applied to morbidly obese women without difference between 

maximal (OUES100%) and submaximal (OUES50%, OUES75%) levels, showing a strong positive 

correlation with measures of physical functioning (VO2peak and VO2VAT). We suggest that 

OUES is a useful index of cardiorespiratory fitness and could be used as an alternative for 

aerobic capacity by providing an objective measure of cardiopulmonary function, mainly in 

evaluating individuals with limitations or incapacity to perform maximal physical effort during 

CPX, such as in the case of morbidly obese women. However, this does not take away the need 

for complete CPX when there are other mandatory clinical reasons or to prescribe exercise. 
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Abstract 

Background: In severely obese individuals, reducing body weight induced by bariatric surgery 

is able to promote a reduction in comorbidities and improve respiratory symptoms. However, 

cardiorespiratory fitness (CRF) reflected by peak oxygen uptake (VO2peak) may not improve in 

individuals who remain sedentary post-surgery. The objective of this study was to evaluate the 

effects of a physical training program on CRF and pulmonary function in obese women after 

bariatric surgery, and to compare them to a control group. Methods: Twelve obese female 

candidates for bariatric surgery were evaluated in the preoperative, three months postoperative 

(3MPO) and six months postoperative (6MPO) periods through anthropometry, spirometry and 

cardiopulmonary exercise testing (CPX). In the 3MPO period, patients were divided into 

control group (CG, n = 6) and intervention group (IG, n=6). CG received only general 

guidelines while IG underwent a structured and supervised physical training program involving 

aerobic and resistance exercises, lasting 12 weeks. Results: All patients had a significant 

reduction in anthropometric measurements and an increase in lung function after surgery, with 

no difference between groups. However, only IG presented a significant increase (p<0.05) in 

VO2peak and total CPX duration of 5.9 mL/kg/min (23.8%) and 4.9 minutes (42.9%), 

respectively. Conclusions: Applying a physical training program to a group of obese women 

after three months of bariatric surgery could promote a significant increase in CRF only in the 

trained group, yet also showing that bariatric surgery alone caused an improvement in the lung 

function of both groups. 

Key words: bariatric surgery; cardiorespiratory fitness; peak oxygen uptake; physical training; 

obesity.  
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Introduction 

An increasing concern with severe obesity has been the marked impairment in physica l 

fitness [1,2] due to the combined consequence of inactivity-obesity on the individual's health 

and mortality [3,4]. An association of multiple chronic diseases and physical limitations arising 

from biomechanical difficulties, overload and joint alterations may expose the person with 

obesity to an inability in carrying out simple activities such as walking or climbing stairs [5,6]. 

Such functional limitations aggravate inactivity and a sedentary lifestyle, generating a vicious 

cycle where low exercise capacity seems to be more closely related to mortality [7] than with 

adiposity measures alone [8,9]. It is a consensus that one of the main long-term control 

measures of severe obesity has been to surgically induce a reduction in body weight [10,11], 

providing patients with an improvement or resolution of associated comorbidities [12] with a 

better quality of life related to health and a reduction in mortality rates [13], in addition to a 

potential increase in physical capacity and functional benefits.  

Several on-going studies point to many benefits of physical training following bariatric 

surgery [14-17]. Physically active individuals after surgery appear to lose more weight and have 

better metabolic health and quality of life [18] compared to those who remain inactive. Despite 

the evidence presented, further studies are still needed to base conduct and decision-making on 

the exercise training for these patients. A recent systematic review (Baillot et al., 2014)  [16] on 

this theme pointed out only three studies that evaluated the effect of physical training after 

bariatric surgery. However, the methodological heterogeneity and the quality of these studies 

still prevent us from finding satisfactory levels of evidence. We highlight methodologica l 

aspects to consider such as the early start of the exercise program in the first month, the period 

that coincides with greater loss of lean body mass and nutritional adjustment [19], as well as 

semi-supervised exercise programs. In addition, many results derived from studies indirect ly 

evaluating functional or physical capacity (questionnaires, functional field tests or self-
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reporting) [20-22], means that inappropriate conclusions are presented regarding the actual 

physiological response of exercise in this population.  

It is therefore understood that further studies are needed to determine the effect of 

physical training beyond weight loss on the clinical management of patients with obesity after 

bariatric surgery, such as in cardiopulmonary fitness (CRF). It is agreed that the best standard 

for CRF analysis is with maximum physical tests that provide accurate maximal oxygen uptake 

measurement at peak effort [23]. Peak oxygen uptake (VO2peak) is also determined by the 

interaction between the systems for capturing, transporting and using gases (the respiratory, 

cardiovascular and musculoskeletal systems) [24]. It is known that weight loss from bariatric 

surgery may help improve cardiovascular function and respiratory symptoms [25,26], which 

could directly improve the oxygen supply and thus VO2peak. However, this alone does not ensure 

improvement in the oxidative capacity of skeletal muscles [27,28]. Weight loss alone does not 

seem to improve mitochondrial content, neither does the type of skeletal muscle fiber in 

individuals who remain sedentary [29,30]. In non-obese individuals, evidence indicates that 

aerobic exercise induces muscular mitochondrial biogenesis and improves oxidative capacity 

[31,32], which directly affects the increase in physical fitness.  

Therefore, we assume that for there to be an increase in aerobic capacity and CRF 

(reflected by VO2peak) after bariatric surgery, practicing regular exercise is necessary in place 

of only increasing cardiopulmonary function post-weight loss alone, since the individual not 

only loses fat but also loses associated lean muscle mass, especially in the first postoperative 

months [33-35]. Thus, the main objective of this initial study was to analyze the effects of a 

structured, formal, twelve-week physical training program on CRF and pulmonary function in 

obese women after bariatric surgery (starting 3 months after surgery), and to compare them to 

a control group. As a hypothesis, we believe that the physical activity program can improve 
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cardiorespiratory and metabolic responses during exercise, and consequently increase physical 

fitness in the trained group.  

 

Materials and Methods 

Participants 

Patients were selected through the Surgery Service for Obesity and Related Diseases of 

a University Hospital (UH). Under approval of the Research Ethics Committee of the Univers ity 

(488,283), registered in the ReBEC (RBR-7m2756) and by obtaining patient signatures on the 

Free and Informed Consent Form, we evaluated 12 subjects (39.9 ± 8.7 years, 118.0 ± 21.4kg, 

161.0 ± 5.6cm) who were waiting for bariatric surgery (Table 1) and met the inclusion criteria 

of the study, being: females; having body mass index (BMI) > 35kg/m2 (degree II or III obesity) 

and having gastric bypass or sleeve gastrectomy surgery programmed. Orthopedic limitations, 

chronic renal insufficiency or a diagnosis of pulmonary and/or cardiovascular disease (except 

diabetes and controlled hypertension) were considered as exclusion criteria of the study. 

 

Measurements 

All patients were followed up in one segment and evaluated for anthropometry, 

pulmonary function and CRF at three periods: in the preoperative, at three months 

postoperatively (3MPO) and six months postoperatively (6MPO). Anthropometric general 

(weight, height) and peripheral adiposity measures (neck circumferences - NC, waist 

circumferences – WC, and hip circumferences - HC) were verified, and BMI, body adiposity 

index (BAI) and waist-hip ratio (WHR) were calculated. BAI analysis was performed through 

measuring HC and the height of the subject (= [(HC) / (height x height) - 18]), which reflects 

the percentage of body adiposity [36]. Pulmonary function (spirometry) was evaluated 

according to acceptance and reproducibility guided by the American Thoracic Society - ATS 

(2006) [37], using a previously calibrated DATOSPIR 120 C spirometer (SIBELMED, 
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Barcelona, Spain W20). We used the equations proposed by Pereira et al. (2007) [38] for 

analyzing predicted values obtained by spirometry. 

CRF was assessed through symptom-limited cardiopulmonary exercise testing (CPX) 

until physical exhaustion (treadmill Centurion 300 Micromed, ramp protocol) standardized by 

the ATS (2003) [23]. Breath-by-breath measures of expired gas (Cortex Metamax 3B, 

Germany) were continuously taken during CPX and the following metabolic/ventila tory 

variables were measured and analyzed: VO2, carbon dioxide production (VCO2) and minute 

ventilation (VE). Derived variables such as respiratory exchange rate (RER) and ventila tory 

equivalent for oxygen (VE/VO2) and carbon dioxide (VE/VCO2) were also analyzed. The 

ventilatory equivalent method was used to determine the anaerobic ventilatory threshold (AVT) 

[39] and VO2peak was defined as the highest 10-second average value during CPX. Equations 

proposed by Wasserman et al. (2005) [24] were used for prediction analysis of VO2peak values. 

Continuous monitoring of the 12-lead electrocardiographic tracing (Ergo PC Elite 3.4) were 

taken throughout the test. Blood pressure, peripheral oxygen saturation and subjective 

perception of effort measurements using the Borg Scale were recorded every 2 minutes.  

 

Study Protocol 

Three months after surgery, patients were able to choose between two groups according 

to their availability: CG-control group (n = 6) or IG-intervention group (n = 6). CG received 

general guidelines regarding the importance of performing physical activity. The IG was 

submitted to a structured and individualized physical exercise program, supervised by a 

physiotherapist trained in Cardiac and Metabolic Rehabilitation at the Cardiovascular and 

Metabolic Rehabilitation Unit of the UH. The rehabilitation protocol was carried out three times 

a week starting three months after surgery and lasting for 12 weeks, with continuous heart rate 

monitoring through a frequency meter during the sessions. Each session lasted approximate ly 
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60 minutes, structured as: 5 minutes of warm up + 30 minutes of aerobic training on the 

treadmill + 20 minutes of resisted exercise for upper and lower limbs + 5 minutes of stretching. 

The prescription of aerobic exercise training was done through the heart rate reserve (HRR) 

based on the parameters obtained by the CPX, where periods of moderate intensity (40-60% 

HRR) were intercalated with high intensity periods (85-90% HRR). Resistance exercise load 

was based on the one-repetition maximum (1RM) test, where a gradually applied intens ity 

according to patients' tolerance equivalent to 60-80% of 1RM was used. Load adjustment was 

performed weekly. 

 

Statistical Analysis  

Unless otherwise specified, data were presented as mean and standard deviation. 

Independent Sample t-Test and Mann-Whitney U-Test were respectively used to compare the 

continuous and categorical variable means between the studied groups before surgery. The 

hypothesis of there being a difference between variances of the averages regarding the variables 

of interest was tested through repeated measures ANOVA, considering time (preoperative, 

3MPO and 6MPO) and group factors (CG and IG), as well as the interaction between these 

factors. Such differences (when present) were identified and analyzed by the Tukey post-hoc 

test. The analyzes were performed using Statistica 10.0 software (StatSoft, USA) with a 

significance level set at p<0.05.  

 

Results 

Initially, 19 obese women in the preoperative period for bariatric surgery were recruited, 

however, 7 were excluded for: orthopedic limitations, n = 3; dialytic chronic renal failure, n = 

2 and uncontrolled hypertension, n = 2. Thus, 12 patients remained (CG, n = 6, IG, n = 6). Both 

groups were homogeneous regarding clinical and anthropometric characteristics at the 
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preoperative period and before training (3MPO), according to Table 1. All six patients from IG 

completed the proposed exercise protocol. No patients presented postoperative complicat ions 

or intercurrences (nausea, syncope, arrhythmias, etc.) during the training sessions in the six-

month follow-up period. Regarding the presence of comorbidities in the 6MPO, glycemia was 

normalized in both groups and hypertension decreased in all IG patients, not requiring more 

drug control. Only two patients in CG required continuous use of medicines for hypertension. 

As expected, a significant (p<0.001) intragroup reduction of anthropometric variables 

was observed in both groups after surgery. However, in 6MPO only the IG presented a 

significant difference (p<0.001) in BMI, HC and BAI in relation to 3MPO. Regarding 

pulmonary function, a significant increase (p<0.05) was observed only in the 6MPO, being in 

both groups and without any differences between them (Table 2). Table 3 shows the distribution 

between groups of cardiorespiratory and metabolic parameters during CPX at the three 

evaluated periods. Both groups presented the same CRF (VO2peak, mL/kg/min) in the 

preoperative period (CG = 20.3, IG = 18.8) and at 3MPO (CG = 20.3, IG = 19.8). Only the 

group that underwent physical training showed a significant increase (p <0.05) in VO2peak; 

predicted VO2peak % and total CPX duration, also showing significant difference (p<0.05) in 

time x group interaction (Table 3). Figure 1 presents these results in more detail, where IG 

presented an increase of 5.9 mL/kg/min (23.8%) in VO2peak, and 4.9 minutes (42.9%) of total 

CPX duration compared to the preoperative period. Other cardiorespiratory parameters did not 

any show significant differences, except for AVT time, which increased 3.3 min in the 6MPO 

IG (even without statistical significance) versus 0.3 min in the CG in relation to 3MPO. 
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Figure 1. Analysis of VO2peak and total duration on CPX in different periods of evaluation, in 

both groups. *Significant difference (p<0.05) between 6MPO and preoperative in intervention 

group. 

 

Discussion 

The present study evaluated the effects of a structured, formal and supervised physica l 

training program on CRF (directly monitored by oxygen consumption-VO2) and on pulmonary 

function in obese women, starting from 3 months post-bariatric surgery, and comparing them 

with a control group. Our main finding showed only obese subjects who participated in the 

physical training program after surgery had a greater tolerance to exercise (total CPX duration) 

associated with a significant increase in VO2peak, which together reflect greater 

cardiorespiratory fitness. The results also showed that regardless of the group studied, bariatric 

surgery promoted a reduction in anthropometric measures associated with decreased 

comorbidities and improved pulmonary function.  
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A better understanding of the impact of physical activity on individuals undergoing 

bariatric surgery will help to promote development of effective post-surgical exercise programs 

and body weight control. Our study has shown the positive effect of a physical activity protocol 

in obese women after bariatric surgery. At the end of 12 weeks of training, women presented 

an increase of 5.9 ml/kg/min in VO2peak (23.8%) compared to the preoperative period, while the 

control group reduced VO2peak by 1.0mL/kg/min over the same period. In addition, trained obese 

patients had longer CPX tolerance (4.9 minutes, 42.9%) than those in the control group. Thus, 

our findings confirmed our hypothesis that in order to increase the VO2peak, reducing body 

weight alone is not enough. It is known that lean body mass loss occurs in parallel to weight 

and fat loss after bariatric surgery [35], which may contribute to a decrease in VO2 in this period, 

as peripheral oxygen extraction depends on active skeletal muscle mass [24].  

Therefore, for there to be an increase in CRF after bariatric surgery, it is necessary to 

increase aerobic and resistance exercises considering that the skeletal muscle participates as a 

primary route in oxygen extraction and consumption. This theory has recently been confirmed 

by a large randomized controlled trial developed by Coen et al. (2015) [40], who showed that 

exercise superimposed with weight loss induced by bariatric surgery increased CRF (VO2peak), 

improved mitochondrial respiration, induced cardiolipin remodeling, reduced sphingolipids and 

provided additional improvements in insulin sensitivity compared to a group that did not 

practice exercise. Stegen et al. (2009) [41] conducted a controlled, non-randomized study 

involving 15 obese candidates for gastric bypass, and found no significant difference in VO2peak 

after four months of surgery between control and intervention groups. An increase of 4.4 

ml/kg/min (25.0%) was found in both groups. However, it is worth mentioning that the exercise 

program imposed on the intervention group only started one month post-surgery, a period that 

may coincide with an important nutritional adjustment where an imbalance in vitamin, minera l 
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and protein absorption is increased [19], and therefore may have negatively affected the gain 

of muscle mass, thus influencing its results.  

Studies have shown that low CRF levels favor increased risk of death, similar to 

conditions related to tobacco abuse, hypertension and/or diabetes [42,43]. The importance of 

evaluating VO2peak as an important prognosis was previously shown by Kavanagh et al. (2003) 

[43] in an observational study involving 2,380 women with coronary disease. It was observed 

that the 1.0 ml/kg/min increase in VO2 peak was associated with a 10% reduction in mortality 

rate [43]. Studies analyzing the relationship between physical fitness (through VO2 measures) 

and mortality in morbidly obese are still incipient. In a consistent study by Gallagher et al. 

(2005) [2], they found that even morbidly obese patients with no diagnosed cardiac alterations 

had similar CRF levels to individuals with heart failure, with an inverse relationship between 

BMI and VO2peak. These are initial results but consistent, and they highlight the possibility of 

higher mortality in the morbidly obese population related to low exercise capacity, ratifying the 

importance of carefully investigating CRF in the obese. Such an initiative suggests preparing 

these patients for surgery, as well as assisting in applying intervention proposals in the 

postoperative period, or even as a measure of clinical follow-up and long-term weight regain.  

While VO2peak is also determined by cardiovascular, pulmonary and skeletal muscle 

oxidative capacity (use of O2 by mitochondria) [24], AVT is mainly determined by the latter. 

Although VO2 in the AVT did not increase in relation to the pre-training, the aerobic and 

resistance training program proved efficient in increasing the onset time of AVT in the IG by 

3.3 minutes, in contrast to CG which only increased by 0.3 minutes. Aerobic capacity in AVT 

is particularly useful in clinical practice because it identifies activities that are performed at the 

cardiovascular submaximal effort level [39]. Thus, we can hypothesize that the training 

program allows obese to carry out activities such as walking or activities of daily living, for 

example. Stegen et al. (2009) [41] found less expressive results than ours, albeit significant. The 
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group that underwent physical training obtained an increase of 1.4 minutes in their time to reach 

AVT, and without differences in the control group [41]. We assume that a larger sample size 

could show significant differences in AVT time in our study.  

An important issue to highlight reinforcing the increase in aerobic capacity caused by 

physical training is that independently of the increase in lung volumes and capacities in both 

groups after 6 months of bariatric surgery, only the trained group showed an improvement in 

aerobic capacity. From the physiological point of view, it was to be expected that by increasing 

the oxygen supply to the peripheral muscles, VO2 would increase. A significant increase in 

pulmonary function in 6MPO was observed in both groups, with a 12.3% and 11.6% increase 

in FEV1 and FVC predicted in CG, and 11.1% and 8.0% in IG, respectively. Even so, a 

corresponding increase in VO2 of the untrained group was not observed. Thus, our results show 

that independent of exercise, fat loss due to bariatric surgery (especially around the chest and 

abdomen) causes thoracic cavity decompression, resulting in greater respiratory muscle 

mechanical efficiency [44,45]. This theoretically increases oxygen uptake, although 

improvement in aerobic capacity only occurs by incorporating exercise training.  

Despite not being the objective of the study, we analyzed the reduction of comorbidit ies 

and anthropometric measures after physical training. Both groups evolved with a decrease in 

diabetes and hypertension rates 6 months after surgery, and with greater hypertension reduction 

in the IG; a fact that was also observed in reduced adiposity measures. However, only the group 

that exercised showed a significant decrease in BMI, WC and BAI at 6MPO in relation to 

3MPO. We believe that practicing physical activity contributed to this result, since it is known 

that physical exercise has been shown to be an integral and effective component of non-

pharmacological interventions for blood pressure control [46]. Previous studies without 

implementing physical training have already shown these important results in the control of 

comorbidities [12,47]. Regarding reduced anthropometric measures, we cannot clearly affirm 
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that physical activity was responsible for promoting greater reductions in these measures, since 

a greater number of patients in the IG (n = 3 versus n = 1) were submitted to gastric bypass as 

their chosen surgical procedure, and we know that weight loss occurs more rapidly in bypass 

surgery than in sleeve gastrectomy [48,49]. Nevertheless, we believe that the association with 

the physical training program may have helped to promote greater weight loss in this group, as 

well as greater fat reduction around the hips, which may have favored better body biomechanics 

and thus generating increased walking capacity due to a more regularized gait pattern.  

 The following limitations in our study should be considered. The greatest of these was 

in relation to low adherence in IG caused by unavailability, returning to work, difficulty in 

accessing transportation or acceptance regarding doing the physical exercise, making it 

impossible to even randomize between groups. However, because it is an initial study, we 

believe that the results can be encouraging considering the homogeneity of anthropometr ic, 

ventilatory and functional capacity between the groups. Another aspect to consider is direct 

cardiovascular and metabolic response monitoring before and after CPX training, which at least 

ensure an accurate functional capacity measure of obese women in this regard. An important 

element to be controlled in the future is the type of performed surgery, since weight loss is more 

consistent than others for some procedures. Our research consisted of a pilot study in which we 

initially wanted to test the applied methods. Therefore, we encourage the importance of 

conducting future randomized controlled trials involving a larger sample in order to confirm 

our initial findings.  

 

Conclusions 

CRF reflected by VO2peak only improved in women who participated in a physica l 

activity program after bariatric surgery, pointing out that exercise tolerance and aerobic 

capacity may not increase in women who remain inactive throughout the first six postoperative 
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months. Regardless of exercise practice, body weight loss alone resulting from bariatric surgery 

improved lung function and reduced comorbidities. Thus, in association with invasive 

interventional measures for the treatment of severe obesity, it is also necessary to change the 

lifestyle of these patients by having them perform regular exercise. Therefore, implement ing 

physical training programs after bariatric surgery performed in a structured, supervised and 

individually prescribed manner are effective and should be promoted.  
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Table 1. Initial characteristics of obese women candidates for bariatric 
surgery 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data are expressed as mean ± standard deviation and n (%). CG, control 

group; IG, intervention group; BMI, body mass index. No significant 
differences between groups by Independent Sample t-Test and Mann-

Whitney U Test.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables               CG (n=6) IG (n=6)      Total (n=12) 

Age (years) 39.5 ± 7.2 40.3 ± 10.7 39.9 ± 8.7 

Weight (kg) 117.6 ± 7.2 118.4 ± 21.6 118.0 ± 21.4 

Height (cm) 162.0 ± 5.2 160.0 ± 6.3 161.0 ± 5.6 

BMI (kg/m2) 44.9 ± 9.0 46.1 ± 7.0 45.5 ± 7.7 

Type 2 Diabetes 2.0 (33.3) 4.0 (66.7) 6.0 (50.0) 

Hypertension 4.0 (66.7) 3.0 (50.0) 7.0 (58.3) 

Ex-smoker 0.0 (0.0) 3.0 (50.0) 3.0 (25.0) 

Sleeve 
Gastrectomy 

5.0 (83.3) 3.0 (50.0) 
8.0 (66.7) 

Gastric bypass 1.0 (16.7) 3.0 (50.0) 4.0 (33.3) 
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Table 2. Anthropometric and pulmonary function measures before and after bariatric surgery of CG and IG 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data are expressed as mean ± standard deviation. CG, control group; IG, intervention group; 3MPO, three months 
postoperative; 6MPO, six months postoperative; BMI, body mass index; NC, neck circumference; WC, waist 

circumference; HC, hip circumference; WHR, waist-hip ratio; BAI, body adiposity index; FVC, forced vital 
capacity; FEV1, forced expiratory volume in first second; MVV, maximal voluntary ventilation. aDiffered 

significantly from preoperative (intragroup); bDiffered significantly from 3MPO (intragroup). We used ANOVA 
repeated measures and Tukey Post-hoc Test, considering p<0.05.  

 

 

          CG (n=6) IG (n=6) 

Variables      Preoperative 3MPO 6MPO Preoperative 3MPO 6MPO 
Weight (kg) 117.6 ± 7.2 98.9 ± 19.6a 90.0 ± 23.8a 118.4 ± 21.6 98.2 ± 15.5a 87.4 ± 11.7a 

BMI (kg/m2) 44.9 ± 9.0 37.7 ± 7.4a 34.0 ± 8.8a 46.1 ± 7.0 38.2 ± 4.7a 33.5 ± 3.8a,b 

NC (cm) 39.0 ± 1.8 36.2 ± 1.9a 36.0 ± 2.0a 37.9 ± 2.8 34.9 ± 2.4a 33.2 ± 2.2a 

WC (cm) 122.3 ± 12.5 109.6 ± 15.5a 102.2 ± 17.2a 129.1 ± 10.3 114.5 ± 13.4a 108.2 ± 13.3a 

HC (cm) 139.1 ± 10.6 121.0 ± 11.3a 116.7 ± 11.8a 141.6 ± 15.4 127.1 ± 12.3a 119.6 ± 12.0a,b    

WHR 0.87 ± 0.04 0.90 ± 0.05 0.87 ± 0.07 0.91 ± 0.07 0.89 ± 0.03 0.90 ± 0.02 

BAI (%) 49.5 ± 4.6 40.7 ± 5.5a 38.4 ± 5.9a 52.0 ± 6.8 44.8 ± 5.8a 40.3 ± 5.4a,b 

FVC (L) 2.90 ± 0.29 2.97 ± 0.34 3.35 ± 0.39a 2.86 ± 0.35 2.91 ± 0.46 3.14 ± 0.50a 

%predicted FVC 81.7 ± 6.8 84.0 ± 7.9 93.3 ± 14.3a 83.3 ± 7.5 85.2 ± 10.8 91.3 ± 13.6a 

FEV1 (L) 2.58 ± 0.19 2.66 ± 0.31 2.99 ± 0.21a 2.29 ± 0.36 2.42 ± 0.43 2.61 ± 0.36a 

%predicted FEV1 88.0 ± 3.7 90.9 ± 17.0 100.3 ± 4.9a 80.6 ± 6.4 85.3 ± 9.0 91.7 ± 6.2a   

FEV1/FVC 0.89 ± 0.04 0.89 ± 0.03 0.90 ± 0.10 0.80 ± 0.07 0.83 ± 0.07 0.83 ± 0.06 

MVV (L/min) 90.7 ± 8.6 104.1 ± 17.0 119.1 ± 10.1a 87.7 ± 8.0  94.4 ± 21.3 102.1 ± 15.1a    

%predicted MVV 77.3 ± 6.7 88.8 ± 11.9 100.3 ± 5.1a 75.1 ± 3.0 81.0 ± 14.9 87.9 ± 16.2a 
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Table 3. Distribution of cardiorespiratory parameters during CPX before and after bariatric surgery of CG and IG     

Data are expressed as mean ± standard deviation. CPX, cardiopulmonary exercise testing; CG, control group; IG, 

intervention group; 3MPO, three months postoperative; 6MPO, six months postoperative; VO2, oxygen consumption; 
VAT, ventilatory anaerobic threshold; VE, minute ventilation; RER, respiratory exchange ratio; VE/VO2, ventila tory 
equivalent ratio for oxygen; VE/VCO2, ventilatory equivalent ratio for carbon dioxide; BP, blood pressure; HRmax, 

maximum heart rate. aDiffered significantly from preoperative (intragroup). *p<0.05 in the time x group interaction. 
We used ANOVA repeated measures and Tukey Post-hoc Test, considering p<0.05.  

 

 

          CG (n=6) IG (n=6) 

Variables          Preoperative 3MPO 6MPO Preoperative 3MPO 6MPO 

VO2peak (mL/kg/min) 20.3 ± 4.1 20.3 ± 2.9 19.3 ± 4.9 18.8 ± 3.6 19.8 ± 2.6 24.7 ± 5.3a* 
%predicted VO2max 83.6 ± 20.2 79.1 ± 8.7 70.5 ± 14.3 78.7 ± 17.7 78.9 ± 11.4 96.4 ± 25.8a* 

VO2peak (L/min) 2.325 ± 0.268 1.973 ± 0.314 1.654 ± 0.052 2.172 ± 0.471 1.964 ± 0.271 2.093 ± 0.322 
VO2VAT (mL/kg/min) 17.1 ± 2.6 16.7 ± 1.4 16.9 ± 4.9 16.4 ± 3.0 17.1 ± 2.5 19.6 ± 4.7 

VO2VAT (L/min) 1.971 ± 0.176 1.627 ± 0.226 1.407 ± 0.040 1.811 ± 0.344 1.671 ± 0.276 1.686 ± 0.339 
VEpeak (L/min) 71.3 ± 6.4 62.8 ± 15.8 54.8 ± 11.8 66.1 ± 6.0 56.7 ± 14.0 65.6 ± 9.4 

RERpeak 0.96 ± 0.08 1.03 ± 0.10 1.09 ± 0.10 1.02 ± 0.18 0.92 ± 0.09 1.03 ± 0.07 
VE/VO2peak 29.3 ± 3.8 29.8 ± 4.3 31.2 ± 6.2 30.1 ± 8.3 27.3 ± 5.1 30.6 ± 2.1 

VE/VCO2peak 30.2 ± 1.8 28.8 ± 1.5 28.4 ± 3.0 29.4 ± 2.9 29.3 ± 3.9 31.3 ± 2.2 

Systolic BPpeak  170.8 ± 33.2 168.3 ± 29.2 182.5 ± 15.0 200.0 ± 30.9 163.3 ± 25.8 160.0 ± 10.0 
Diastolic BPpeak  86.6 ± 10.3 86.6 ± 15.0 82.5 ± 9.5 101.6 ± 9.8 81.6 ± 7.5 80.0 ± 10.0 

O2 Pulsepeak  13.5 ± 2.6 11.6 ± 1.4 9.9 ± 1.0 13.1 ± 2.6 11.4 ± 1.2 12.7 ± 0.7 
HRmax (bpm) 173.3 ± 12.0 169.3 ± 10.5 169.0 ± 19.0 167.1 ± 20.2 170.8 ± 7.1 171.8 ± 6.1 

%predicted HRmax 95.9 ± 3.7 94.0 ± 4.5 92.5 ± 8.0 92.8 ± 7.5 95.7 ± 5.0 96.6 ± 6.5 
Total duration (min)     7.5 ± 2.5 8.4 ± 1.7 7.9 ± 2.6     6.5 ± 1.8   7.9 ± 2.9  11.4 ± 3.1a* 

VAT Time (min)     5.7 ± 2.1       5.6 ± 1.5      5.9 ± 2.0     5.1 ± 1.8   5.2 ± 2.1  8.5 ± 2.4 
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Resumo 

Introdução: A perda de peso induzida cirurgicamente é capaz de melhorar a condição clínica e 

a capacidade física de indivíduos com obesidade severa. Porém, pouco se tem estudado sobre 

os efeitos isolados da cirurgia bariátrica nos parâmetros cardiorrespiratórios e metabólicos de 

mulheres sedentárias. O objetivo desse estudo foi analisar as respostas cardiorrespiratórias e 

metabólicas em mulheres obesas sedentárias após a perda de peso induzida cirurgicamente. 

Métodos: Analisamos consecutivamente 34 mulheres obesas adultas (38,7±9,6 anos; 

IMC=44,1±6,3) candidatas à cirurgia bariátrica e que foram avaliadas quanto à antropometr ia, 

função pulmonar e aptidão cardiorrespiratória (Teste de Esforço Cardiopulmonar – TECP), 

antes e após a cirurgia bariátrica. Teste-t pareado, correlação de Pearson e análise de regressão 

linear foram as principais estratégias estatísticas utilizadas, considerando um nível de 

significância estabelecido em p<0,05. Resultados: O período médio de pós-operatório avaliado 

foi de 9,4±2,7 meses. Após a cirurgia, observamos uma redução significativa (p<0,001) de 

todas as medidas antropométricas (perda média de 28,6kg), aumento (p<0,001) na função 

pulmonar e diminuição (p<0,001) nos casos de hipertensão e diabetes. O VO2pico relativo ao 

peso corporal (mL/kg/min) pouco alterou (Δ=1,7; p=0,06), porém, houve redução expressiva 

(Δ=-0,398; p<0,001) em seu valor absoluto (L/min). Observamos ainda aumento de 1,3min na 

tolerância ao exercício e redução de 11,3bpm da frequência cardíaca de repouso. Conclusões: 

A perda de peso induzida cirurgicamente foi capaz de melhorar a função ventilatória e reduzir 

comorbidades. No entanto, a aptidão cardiorrespiratória refletida pelo VO2pico pouco alterou em 

mulheres que permaneceram sedentárias após a cirurgia bariátrica.  

Palavras-chave: aptidão cardiorrespiratória, cirurgia bariátrica, respostas metabólicas, 

obesidade.  
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Introdução 

 A obesidade consiste em um grande problema de saúde mundial, estando associada com 

alto risco para desenvolver outras doenças, tais como: hipertensão, diabetes tipo 2, eventos 

cardiovasculares ou até mesmo alguns tipos de câncer [1,2]. Sua prevalência atinge proporções 

epidêmicas de alto impacto na saúde pública [3], onde as formas mais graves de obesidade 

parecem mostrar um aumento mais acentuado [4]. Indivíduos com obesidade severa apresentam 

uma série de limitações funcionais, onde a má função cardiorrespiratória pode afetar 

gravemente a vida dos obesos, uma vez que podem gerar prejuízo acentuado na sua aptidão 

física [5,6]. Os obesos são muitas vezes incapazes de realizar atividades simples, como 

caminhar, levantar-se de uma cadeira e subir escadas [7,8], onde essa limitação irá gerar cada 

vez mais uma maior inatividade e sedentarismo. 

 A redução do peso corporal induzida pela cirurgia bariátrica é atualmente a terapia mais 

eficaz a longo prazo para o controle da obesidade clinicamente severa e, portanto, o número de 

indicações cirúrgicas tem aumentado cada vez mais [9]. A cirurgia bariátrica tem demonstrado 

claramente melhora na qualidade de vida relacionada à saúde [10], com redução das 

comorbidades associadas e nos índices de mortalidade [9,11]. Gloy et al. (2013) [12], 

concluíram por meio de uma revisão sistemática com meta-análise, que em comparação com o 

tratamento não-cirúrgico da obesidade, a cirurgia bariátrica proporcionou uma maior perda de 

peso corporal e maiores taxas de remissão de diabetes tipo 2 e síndrome metabólica. Embora a 

maioria dos autores concordem que a diminuição do peso corporal induzida cirurgicamente 

aumente o desempenho físico dos sujeitos, ainda existe algumas contradições sobre os efeitos 

benéficos relacionados a outros parâmetros avaliados, como por exemplo, as respostas 

metabólicas e cardiorrespiratórias apresentadas durante um esforço máximo.  

O Teste de Esforço Cardiopulmonar (TECP) realizado com a utilização de sofisticados 

sistemas que analisam os gases expirados, oferece uma medida objetiva da capacidade 
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funcional e da reserva cardiorrespiratória dos indivíduos [13]. Em uma recente revisão, Steele 

et al. (2015) [14] evidenciaram apenas seis estudos que avaliaram a aptidão cardiorrespiratór ia 

de obesos adultos antes e após a cirurgia bariátrica por meio de testes de esforço máximo, 

porém, apenas quatro utilizaram medida direta de gases. No entanto, a heterogeneidade dos 

estudos impediu que conclusões detalhadas fossem discutidas. Uma série de limitações 

metodológicas precisam ser destacadas: tamanho reduzido e gênero heterogêneo das amostras, 

diferentes protocolos e ergômetros utilizados e curto período de acompanhamento. Além disso, 

muitos desses estudos não controlaram a prática (ou não) de atividade física dos indivíduos no 

pós-operatório, fator este que pode ser considerado um grande influenciador dos resultados. 

Apesar da possibilidade de utilização do TECP no pré e pós-operatório de cirurgia 

bariátrica, esta alternativa tem sido pouco explorada. Desta forma, pouco se conhece sobre os 

efeitos da perda de peso induzida cirurgicamente nas respostas cardiorrespiratórias e 

metabólicas de mulheres obesas que permanecem inativas após a cirurgia. Provavelmente, a 

pouca disponibilidade de equipamentos, profissionais e centros qualificados, podem justifica r 

a reduzida quantidade de pesquisas nesta área. Na tentativa de superar limitações científicas 

prévias, nosso estudo teve como principal objetivo analisar as respostas cardiorrespiratórias e 

metabólicas de mulheres obesas sedentárias antes e após a cirurgia bariátrica. Como hipótese, 

acreditamos que dado a perda de gordura ao redor do tórax e abdômen, as pacientes possam 

apresentar uma melhor resposta ventilatória durante o exercício. Por outro lado, a redução de 

peso decorrente da cirurgia bariátrica não está apenas associada a diminuição de gordura, mas 

também, embora em menor grau, há perda de massa magra [15-17]. E, considerando que o 

músculo esquelético participa como via primária no processo de extração e consumo de 

oxigênio, pressupomos que a aptidão cardiorrespiratória pode encontrar-se aquém do esperado 

em mulheres que permanecem sedentárias após a cirurgia bariátrica.  
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Materiais e Métodos 

Tipo do Estudo e Participantes 

Tratou-se de um estudo de coorte prospectivo, onde as pacientes foram selecionadas 

através do Serviço de Cirurgia da Obesidade e Doenças Relacionadas (SCODE) de um Hospital 

Universitário (HU). Com a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

(488.283), registro no ReBEC (RBR-7m2756) e obtendo assinaturas das pacientes através do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, avaliamos consecutivamente como rotina pré-

operatória 34 mulheres adultas (38,7±9,6anos; 111,6±17,0kg; 158,9±6,2cm) que estavam 

aguardando a realização da cirurgia bariátrica. Foram selecionadas apenas as pacientes que 

preencheram os critérios de inclusão do estudo, sendo: ser do gênero feminino; faixa etária 

entre 20 e 59 anos, índice de massa corporal (IMC) > 35kg/m2 (grau II ou III de obesidade) e 

ter programação cirúrgica para bypass gástrico ou gastrectomia vertical. Alterações cognitivas 

e/ou neurológicas que interferissem nas técnicas a serem instruídas; limitações ortopédicas 

graves; insuficiência renal crônica dialítica e diagnóstico de doença pulmonar e/ou 

cardiovascular (exceto diabetes e hipertensão controlada), foram considerados critérios de 

exclusão do estudo.  

 

Mensurações 

Todas as pacientes foram acompanhadas em um segmento e avaliadas quanto à 

antropometria, função pulmonar e aptidão cardiorrespiratória antes e após a após a cirurgia 

bariátrica. Medidas antropométricas de adiposidade geral (peso, altura) e periférica 

(circunferências de pescoço, CP; cintura, CC e quadril, CQ) foram verificadas, e assim, 

calculados o IMC, índice de adiposidade corporal (IAC) e a relação cintura-quadril (RCQ). A 

análise do IAC foi realizada através da medição de CQ e altura do sujeito (= [(CQ) / (altura x 

altura) - 18], que reflete a porcentagem de adiposidade corporal [18]. A função pulmonar foi 
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avaliada através da espirometria de acordo com aceitação e reprodutibilidade orientado pela 

American Thoracic Society – ATS (2006) [19], utilizando um espirômetro da marca 

DATOSPIR 120 C (SIBELMED, Barcelona, Spain W20) previamente calibrado. Utilizamos as 

equações propostas por Pereira et al. (2007) [20] para analisar os valores preditos obtidos pela 

espirometria.  

A aptidão cardiorrespiratória foi avaliada através do TECP sintoma-limitado até a 

exaustão física (esteira ergométrica Centurion 300 Micromed, protocolo em rampa) 

padronizado pela ATS (2003) [13]. Medidas dos gases expirados breath-by-breath (Cortex 

Metamax 3B, Germany) foram tomadas continuamente durante o TECP e as seguintes variáveis 

metabólicas/ventilatórias foram medidas e analisadas: consumo de oxigênio (VO2), produção 

de dióxido de carbono (VCO2) e ventilação minuto (VE). Variáveis derivadas, tais como, razão 

de troca respiratória (RER), equivalente ventilatório de oxigênio (VE/VO2) e dióxido de 

carbono (VE/VCO2), pressão parcial expirada de oxigênio (PetO2) e dióxido de carbono 

(PetCO2) também foram analisadas. O método do equivalente ventilatório [21] foi utilizado 

para determinar o limiar ventilatório anaeróbio (LVA), considerando o início do limiar o ponto 

de inflexão no gráfico VE/VO2 e/ou PetO2 enquanto o VE/VCO2 e/ou PetCO2 permanecem 

constantes. O VO2pico foi definido como o valor médio encontrado nos últimos 10 segundos do 

TECP. Utilizou-se as equações propostas por Wasserman et al. (2005) [22] para análise de 

predição dos valores de VO2pico. Monitoração contínua do traçado eletrocardiográfico de 12 

derivações (Ergo PC Elite 3.4) foram tomadas durante todo o teste. Medidas de pressão arterial, 

saturação periférica de O2 e percepção subjetiva de esforço através da Escala de Borg foram 

registradas a cada 2 minutos. Os critérios de interrupção do teste foram rigorosamente seguidos 

de acordo com a padronização da ATS (2003) [13].  

 

Análise Estatística  
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O tamanho da amostra foi calculado com base no nosso estudo piloto conduzido por 10 

obesas candidatas à cirurgia bariátrica. Foi considerado um valor de α e β equivalente a 0,05 e 

0,20, respectivamente, para detectar uma diferença mínima clinicamente importante de 25% 

(4,9mL/kg/min) no valor do VO2pico após a cirurgia, assumindo um desvio padrão de 

4,2mL/kg/min. Portanto, foi definido um número mínimo de 23 pacientes na amostra final.  

A não ser quando especificados, os dados foram apresentados em média e desvio padrão. 

Para comparar a média das variáveis contínuas e categóricas antes e após a cirurgia bariátrica, 

utilizamos o Test T pareado e o teste de Wilcoxon, respectivamente. Calculamos também a 

diferença (delta-Δ) entre pós-operatório e pré-operatório das principais variáveis de interesse, 

e através do coeficiente de correlação de Pearson testamos a possibilidade e força de associaçã o 

entre variáveis antropométricas e cardiorrespiratórias do TECP, além dos seus respectivos 

deltas. A análise de regressão linear foi utilizada para investigar as relações das variáveis que 

foram significativas no modelo de correlação inicial, ou seja, o quanto uma variável influenc iou 

na outra. Todas as análises foram realizadas através do software Statistica 10.0 (StatSoft, USA) 

com um nível de significância estabelecido em p<0,05.  

 

Resultados 

No total, 49 mulheres adultas obesas candidatas à cirurgia bariátrica foram recrutadas; 

entretanto, 15 foram excluídas pelas seguintes razões: alterações cognitivas, n=3; insuficiênc ia 

renal crônica com necessidade de diálise, n = 2; arritmias não controladas, n = 2; 

comprometimento ortopédico, n = 5; e asma, n = 3. Assim, participaram do estudo 34 pacientes 

(média 38,7±9,6 anos, IMC=44,1±6,3), onde suas características clínicas antes e após a cirurgia 

estão descritas na Tabela 1. A maioria das participantes (67,6%) foram submetidas a 

gastrectomia vertical como procedimento cirúrgico de escolha. O tempo médio de pós-

operatório avaliado correspondeu um período equivalente a 9,4±2,7 meses. Todas as pacientes 



101 
 

 
 

relataram não ter realizado atividade física de forma regular durante o período de 

acompanhamento do estudo. Em relação à presença de comorbidades, das 13 pacientes que 

eram diabéticas no pré-operatório, 12 normalizaram a glicemia após a cirurgia, e das 18 obesas 

que eram hipertensas, apenas 2 permaneceram necessitando de controle medicamentoso para 

hipertensão no pós-operatório. 

Como já era esperado, após a perda de peso induzida cirurgicamente, observamos uma 

redução significativa (p<0,001) das variáveis antropométricas e consequente aumento 

(p<0,001) na função pulmonar (Tabela 2). No que diz respeito as respostas 

metabólicas/cardiorrespiratórias durante o TECP (Tabela 3), após a cirurgia o VO2pico relativo 

ao peso corporal pouco alterou, apresentando um incremento de apenas 1,7mL/kg/min 

(p=0,06). No entanto, ao analisarmos valores absolutos de VO2pico e VO2LVA, encontramos uma 

redução de 0,398 e 0,331L/min (p<0,001), respectivamente, em relação ao pré-operatório. Após 

a cirurgia, observamos ainda diminuição significativa nas medidas de pressão arterial sistólica 

(Δ=-12,5; p=0,02) e diastólica (Δ=-12,1; p<0,001) no pico do esforço, redução de 11,3bpm na 

frequência cardíaca de repouso (p<0,001) e a duração total do TECP aumentou em 1,3 minuto s 

(p<0,001), sem diferença significativa para o tempo alcançado no momento do LVA. Na Figura 

1 podemos conferir com mais clareza essas diferenças (pré e pós-operatório). Encontramos 

também moderada correlação negativa (p<0,05) entre o delta VO2pico com: delta CP (r=-0,52); 

delta CC (r=-0,38); delta IMC (r=-0,41); delta peso (r=-0,41) (Figura 2).  

 

Discussão 

No presente estudo, analisamos as respostas clínicas, metabólicas e cardiorrespirató r ias 

de mulheres obesas sedentárias antes e após 9,4 meses de cirurgia bariátrica, mostrando que 

uma redução de 25,6% do peso inicial foi capaz de melhorar a função pulmonar, reduzir 

comorbidades e aumentar a tolerância ao exercício. No entanto, a aptidão cardiorrespiratór ia 
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refletida pelo VO2pico relativo ao peso corporal pouco alterou (Δ=1,7mL/kg/min, p=0,06), 

enquanto valores absolutos de VO2 (L/min) reduziram significativamente após a cirurgia 

bariátrica. É consenso que o melhor padrão para analisar a aptidão cardiorrespiratória é por 

meio de testes físicos máximos que fornecem medida direta do consumo máximo de oxigênio 

no pico de esforço [13]. Vários estudos [23-25] tem demonstrado que baixos níveis de aptidão 

(através da medida do VO2pico, mL/kg/min) favorecem ao aumento da relação com o risco de 

morte, ou até mesmo pode estar associado com um maior número de complicações a curto prazo 

no pós-operatório de obesos mórbidos submetidos a cirurgia bariátrica [26].  

Pudemos observar por meio dos nossos resultados, que a redução de peso por si só 

induzida cirurgicamente não melhorou a aptidão cardiorrespiratória em mulheres que 

permaneceram sedentárias no pós-operatório. Sabemos que, paralelamente à perda de peso e de 

gordura, ocorre também perda de massa magra corporal [15-17], e que o VO2pico é igualmente 

determinado por sistemas de captação, transporte e extração periférica de oxigênio, sendo este 

último representado pela capacidade oxidativa do músculo esquelético (utilização de O2 pela 

mitocôndria). Embora não tenhamos verificado medidas direta de composição corporal, 

pressupõe-se que a perda de peso em grande quantidade induzida cirurgicamente, influenc iou 

na redução de massa muscular, e que associada a inatividade das pacientes após a cirurgia, 

contribuíram nos baixos valores de VO2 alcançados.  

Nossos achados diferem de alguns estudos previamente publicados. De Souza et al. 

(2010) [30], por exemplo, em uma amostra com 65 obesos, encontraram um aumento no VO2pico 

de 6,9mL/kg/min após um período de 10-12 meses de cirurgia bariátrica, assim como Wilms et 

al. (2013) [31] que evidenciaram um aumento de 5,6mL/kg/min após 1 ano de cirurgia (n=18). 

Duas possíveis razões podem explicar esses resultados. Primeiramente, a participação de 

homens em suas amostras pode ter contribuído para elevar o VO2pico, uma vez que tendem a 

possuir uma maior aptidão do que as mulheres [32]. Em segundo lugar, e talvez o mais 
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importante, ambos os estudos não controlaram a prática (ou não) de atividade física dos 

pacientes durante o período pós-operatório, onde vários benefícios do treinamento físico após 

a cirurgia já têm sido relatados [33,34], entre eles o aumento na aptidão cardiorrespiratória [35]. 

Em contrapartida, nossa amostra foi composta exclusivamente de mulheres e que 

permaneceram sedentárias no pós-operatório.  

Na figura 2, através de correlações entre ΔVO2pico (mL/kg/min) com ΔCP, mostramos 

que quanto maior foi a redução da CP, mais o VO2pico aumentou após a cirurgia. Gonçalves et 

al. (2011) [36] ao avaliarem 39 obesos mórbidos (28 mulheres), associaram altos valores de CP 

com uma VVM abaixo de 80% dos valores preditos, indicando que a gordura ao redor do 

pescoço pode dificultar a sua capacidade de mobilizar fluxo respiratório. Com isso, podemos 

sugerir com os nossos resultados, que a redução média de 4,3cm na CP após a cirurgia bariátrica 

melhorou a resposta a ventilatória, o que pode ter contribuído para uma maior captação do 

oxigênio, refletindo em um aumento da variação no VO2pico. No entanto, mais estudos são 

necessários para comprovar essa teoria. 

Ao analisarmos o VO2 absoluto (L/min) das nossas pacientes, com a perda média de 

28,6kg do peso corporal após a cirurgia bariátrica, houve uma redução significativa tanto nos 

valores em repouso quanto no pico do esforço, que também pode ser explicado pela associada 

perda de massa magra nesse período. Em uma revisão, Arena et al. (2014) relataram que o VO2 

absoluto do obeso pode encontrar-se aumentado em comparação a indivíduos com peso normal 

[27]. Sugere-se que esses valores altos de VO2 na população obesa mórbida não seja decorrente 

de uma aptidão cardiorrespiratória aumentada ou pela alta taxa de gordura corporal, mas sim 

por causa de um aumento na massa magra para suportar uma estrutura maior, ou até mesmo 

pelo fato dos obesos serem acostumados a carregarem um peso adicional a cada dia [28,29].  

Portanto, a perda de massa magra (associada ao sedentarismo) após a cirurgia, pode também 

ter favorecido à diminuição no valor absoluto do VO2.   
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No tocante à tolerância ao exercício, nossos resultados mostraram um aumento 

significativo de 1,3 minutos na duração total do TECP após a cirurgia bariátrica, corroborando 

com outros estudos [30,37]. Acreditamos que a expressiva redução de gordura ao redor dos 

quadris (ΔCQ=-20,3cm) pode ter favorecido a uma melhor biomecânica corporal, gerando uma 

maior capacidade de caminhada em decorrência de um padrão de macha regularizado. 

Observamos ainda que houve uma diminuição significativa de 2,7 e 10,8L/min na ventilação 

pulmonar, no repouso e pico do esforço, respectivamente. Sabe-se que a obesidade acarreta 

uma ineficiência da mecânica respiratória significante, em decorrência principalmente do 

excesso de tecido adiposo ao redor do tórax e abdômen, podendo gerar disfunção na ventilação 

pulmonar [38,39], além de uma alta demanda ventilatória durante o exercício, refletindo um 

aumento do gasto metabólico [40,41]. Logo, podemos sugerir que com a perda de peso 

decorrente da cirurgia bariátrica, principalmente ao redor do tórax e abdômen (ΔCC=-19,6cm), 

ocorreu uma descompressão da caixa torácica resultando em uma maior eficiência mecânica do 

diafragma associada a um menor trabalho respiratório, sendo capaz de gerar uma maior 

quantidade de volume às custas de uma menor ventilação, e assim, tolerando maior tempo de 

exercício.   

Ao analisarmos alguns parâmetros cardiovasculares, verificamos que com a perda de 

peso induzida cirurgicamente, houve uma redução significativa de 11,3bpm na frequênc ia 

cardíaca de repouso (FCrep). A FC reflete o oxigênio miocárdico, fluxo sanguíneo coronário e 

adaptação do débito cardíaco às necessidades metabólicas [43]. É regulada por interações 

complexas de múltiplos mecanismos, incluindo sistema nervoso simpático e parassimpático, 

sistema neuro-hormonal e o meio ambiente [43]. Estudos epidemiológicos anteriores [44,45] 

têm demonstrado a FCrep como um marcador simples de avaliação, onde altos valores estão 

associados a maior morbidade e mortalidade por doenças cardiovasculares. Uma recente meta-

análise, incluindo 10 estudos de coorte, mostrou que uma FCrep alta vs. baixa esteve associada 
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a um aumento de 83% no risco relativo de diabetes tipo 2 [46]. Nesse contexto, podemos 

observar no nosso estudo os efeitos positivos da perda de peso após a cirurgia bariátrica, que 

favoreceu a um menor gasto metabólico em repouso, consequentemente, exigindo menos do 

sistema cardiovascular e assim, diminuindo significativamente a FCrep.  

Apesar de não ser objetivo do estudo, não podemos deixar de apontar os efeitos 

benéficos da cirurgia bariátrica na função pulmonar e na resolução e/ou diminuição das 

comorbidades (hipertensão e diabetes). Resultados estes já demonstrados claramente em 

diversos estudos [11,47,48]. Após uma média de 9,4 meses de pós-operatório e redução de 

28,6kg, observamos no nosso estudo um aumento significativo de 6,2 e 6,3% nos valores 

preditos da CVF e VEF1, respectivamente. Wei et al. (2011) [49] ao avaliarem 94 obesos adultos 

predominantemente mórbidos, encontraram valores um pouco abaixo dos nossos (4,8 e 5,9%), 

porém, o tempo de follow up foi apenas de três meses, com redução média de 20,8kg em sua 

amostra. Com o aumento no tempo de pós-operatório, a tendência é que haja uma maior perda 

de peso e assim, favoreça ao aumento na função pulmonar, como demonstrado por Souza et al. 

(2010) [50] que encontraram um aumento de 9,0% na CVF predita de 61 mulheres após um ano 

de cirurgia bariátrica, onde a perda de peso induzida cirurgicamente durante esse período foi de 

48,2kg.    

 Em relação às comorbidades, uma consistente meta-análise desenvolvida por Buchwald 

et al. (2004) [9], demonstrou que a manutenção da perda de 20 a 30kg após 10 anos de cirurgia 

bariátrica, associou-se à redução de 76,8% na diabetes, resolução ou melhora de 78,5% na 

hipertensão e 85,7% na síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS). É importante ressaltar 

que devem ser feitas mudanças nos hábitos de vida e nas práticas dietéticas dessas pacientes, a 

fim de evitar o reganho de peso após a cirurgia, pois sabe-se que este é sem dúvida um desafio 

enfrentado pelos cirurgiões e por toda a equipe multiprofissional no seguimento a longo prazo 

de pacientes submetidos à cirurgia bariátrica [51]. Embora a nossa amostra não tenha 
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apresentado reganho de peso no período avaliado, a recuperação do peso perdido pode 

contribuir para o retorno das comorbidades e dos sintomas cardiorrespiratórios.  

Algumas limitações devem ser consideradas no nosso estudo. Inicialmente, destacamos 

a variação no tempo de pós-operatório avaliado, no entanto, as respostas metabólicas e 

cardiorrespiratórias da nossa amostra foram homogêneas. Observamos que no pré-operatório 

as pacientes encontram-se bastante receptivas à novas propostas de avaliação, porém, após o 

procedimento cirúrgico nos deparamos com algumas dificuldades nas remarcações dos exames. 

Sugerimos a implementação de um programa educacional no pré-operatório, a fim de informar 

a importância do acompanhamento clínico após a cirurgia. Por fim, um dos importantes 

elementos a ser controlado posteriormente é o tipo de cirurgia realizado, visto que para alguns 

procedimentos a perda de peso é mais consistente que outros. 

 

Conclusões 

 Através dos nossos resultados pudemos confirmar as hipóteses inicias, onde a perda de 

peso induzida cirurgicamente não foi capaz de promover aumento significativo na aptidão 

cardiorrespiratória (refletida pelo VO2pico, mL/kg/min) em mulheres que permaneceram 

sedentárias no pós-operatório (média de 9,4 meses), apresentando ainda diminuição nos valores 

absolutos de VO2. No entanto, a cirurgia bariátrica aumentou a função ventilatória, reduziu 

comorbidades importantes e melhorou parâmetros cardiovasculares, como a frequênc ia 

cardíaca em repouso. Sugerimos a necessidade de propor estratégias para estimular a realização 

de treinamento físico no pós-operatório, a fim de que sejam feitas mudanças nos estilos de vida 

dessas pacientes, para que maiores benefícios sejam alcançados com a cirurgia bariátrica, como 

quem sabe, aumento na aptidão cardiorrespiratória.  
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Table 1. Characteristics of the study population (n=34) obese women 
before and after bariatric surgery 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data are expressed as mean ± standard deviation and n (%). BMI, body 
mass index. aT-test for Dependent Samples. bWilcoxon Matched Pairs 

Test.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Variables          Preoperative Postoperative              p 

Age (years) 38.7 ± 9.6 39.0 ± 9.7 < 0.001a 

Weight (kg) 111.6 ± 17.0 83.0 ± 14.4 < 0.001a 

Height (cm) 158.9 ± 6.2 158.9 ± 6.2 - 

BMI (kg/m2) 44.1 ± 6.3 32.8 ± 5.2 < 0.001a 

Type 2 Diabetes 13 (38.2) 1 (2.9) < 0.001b 

Hypertension 18 (52.9) 2 (5.8) < 0.001b 

Ex-smoker 4 (11.8) 4 (11.8) - 

Sleeve  - 23 (67.6) - 

Gastric bypass - 11 (32.4) - 
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Table 2. Anthropometric measures and pulmonary function of study population 

(n=34) before and after bariatric surgery 
 

Data are expressed as mean ± standard deviation. Δ (delta), difference between 

postoperative and preoperative; BMI, body mass index; NC, neck circumference; 
WC, waist circumference; HC, hip circumference; WHR, waist-hip ratio; BAI, body 

adiposity index; FVC, forced vital capacity; FEV1, forced expiratory volume in first 
second; FEF25-75%, forced expiratory flow at 25-75% of the pulmonary volume; MVV, 
maximal voluntary ventilation. *T-test for Dependent Samples between preoperative 

and postoperative.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables     Preoperative  Postoperative      Δ     p* 

Weight (kg) 111.6 ± 7.2 83.0 ± 14.4 -28.6 < 0.001 

BMI (kg/m2) 44.1 ± 6.3 32.8 ± 5.2 -11.3 < 0.001 

NC (cm) 38.7 ± 2.9 34.4 ± 2.2 -4.3 < 0.001 

WC (cm) 122.0 ± 10.1 102.4 ± 11.9 -19.6 < 0.001 

HC (cm) 135.3 ± 13.7 115.0 ± 10.9 -20.3 < 0.001 

WHR 0.90 ± 0.08 0.89 ± 0.07   -0.01 0.30 

BAI (%) 49.6 ± 7.2 39.4 ± 5.7  -10.2 < 0.001 

FVC (L) 2.98 ± 0.39 3.27 ± 0.55   0.29 < 0.001 

%predicted FVC 87.2 ± 8.3 93.4 ± 14.8  6.2 0.04 

FEV1 (L) 2.58 ± 0.39 2.81 ± 0.45  0.23 < 0.001 

%predicted FEV1 90.5 ± 10.0 96.8 ± 10.7 6.3 0.03 

FEV1/FVC 0.86 ± 0.06 0.86 ± 0.06             0 0.84 

FEF25-75% (L/s) 3.56 ± 1.05 3.52 ± 1.03 -0.04 0.83 

MVV (L/min) 94.5 ± 14.9 109.1 ± 13.2         14.6  < 0.001 

%predicted MVV 80.3 ± 11.9 90.7 ± 14.1          10.4 < 0.01 
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Table 3. Distribution of cardiorespiratory parameters of study population (n=34) 

during CPX before and after bariatric surgery 

Data are expressed as mean ± standard deviation. CPX, cardiopulmonary exercise 
testing; Δ (delta), difference between postoperative and preoperative; VO2, oxygen 

consumption; VAT, ventilatory anaerobic threshold; VE, minute ventilation; RER, 
respiratory exchange ratio; VE/VO2, ventilatory equivalent ratio for oxygen; 

VE/VCO2, ventilatory equivalent ratio for carbon dioxide; PetO2, partial pressure of 

exhaled oxygen; PetCO2, partial pressure of exhaled carbon dioxide; BP, blood pressure; 
HRmax, maximum heart rate. *T-test for Dependent Samples between preoperative and 

postoperative. 

 

 

 

 

 

Variables Preoperative  Postoperative Δ          p* 

VO2peak (mL/kg/min) 19.0 ± 3.6 20.7 ± 3.5    1.7  0.06 
%predicted VO2max 76.5 ± 15.9 76.4 ± 11.6   -0.1 0.96 

VO2peak (L/min) 2.107 ± 0.390 1.709 ± 0.229  -0.398 < 0.001 
VO2VAT (mL/kg/min) 15.3 ± 3.2 16.4 ± 2.66   1.1 0.12 

VO2VAT (L/min) 1.692 ± 0.386 1.361 ± 0.262 -0.331 < 0.001 

VO2rest (L/min) 0.367 ± 0.125 0.270 ± 0.053 -0.097 < 0.001 
VErest (L/min) 10.1 ± 2.8 7.4 ± 1.5 -2.7 < 0.001 

VEpeak (L/min) 66.2 ± 13.7 55.4 ± 9.8  -10.8 < 0.001 
RERpeak 1.03 ± 0.14 1.01 ± 0.08  -0.02 0.63 

VE/VO2peak 30.2 ± 6.0 30.6 ± 3.7      0.4   0.63 
VE/VCO2peak 29.3 ± 2.7 29.7 ± 2.3      0.4   0.31 

PetO2peak 110.3 ± 5.8  111.2 ± 4.7     0.9   0.38 
PetCO2peak 37.6 ± 3.5 36.7 ± 2.9    -0.9  0.08 

Systolic BPpeak  175.1 ± 27.2  162.6 ± 24.9    -12.5  0.02 
Diastolic BPpeak  92.9 ± 10.0 80.8 ± 11.5    -12.1 < 0.001 

O2 Pulsepeak  12.4 ± 2.3 10.3 ± 1.2    -2.1 < 0.001 
HRrest (bpm) 84.8 ± 13.0 73.5 ± 9.1 -11.3 < 0.001 

HRmax (bpm) 170.8 ± 16.7 169.6 ± 13.3  -1.2  0.69 
%predicted HRmax 94.1 ± 6.8 94.3 ± 7.7    0.2 0.79 

Total duration (min)     7.3 ± 1.9     8.6 ± 1.9              1.3      < 0.001 

VAT Time (min)     4.9 ± 1.9       5.6 ± 1.7              0.7         0.14 
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  Figure 1. Exercise tolerance and metabolic/cardiorespiratory responses during CPX before and after bariatric surgery. 
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Figure 2. Correlations between Delta VO2peak on CPX and Delta anthropometric measures. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A presente tese teve como principal interesse, avaliar se um programa de 

reabilitação cardiopulmonar e metabólica aplicado em mulheres obesas após três 

meses de CB promoveria efeitos adicionais na aptidão cardiorrespiratória (refletida 

pelo VO2pico, ml/kg/min), quando comparadas a um grupo controle. Investigamos 

também as implicações isoladas da CB na função pulmonar e nas respostas 

metabólicas e cardiorrespiratórias de mulheres obesas que permaneceram 

sedentárias ao longo dos primeiros quatorze meses de pós-operatório (média 9,4 

meses). Em associação, analisamos se o OUES poderia ser um parâmetro útil de 

aptidão cardiorrespiratória em mulheres obesas mórbidas candidatas à cirurgia 

bariátrica, onde até não existiam ainda evidências científicas voltadas para essa 

população.  

Em relação à análise do OUES, concluímos que este parâmetro correspondeu 

uma medida favorável de aptidão cardiorrespiratória em mulheres obesas mórbidas, 

sem diferença entre os níveis máximo e submáximos, mostrando forte correlações 

com variáveis de funcionalidade física (VO2pico e VO2LVA). Assim, sugerimos que o 

OUES pode ser utilizado como alternativa de capacidade aeróbia, proporcionando 

uma medida objetiva de função cardiopulmonar, principalmente na avaliação de 

indivíduos com limitações de realizar um esforço máximo por meio do TECP, como no 

caso da população obesa mórbida.  

Os principais achados desta tese confirmaram nossa hipótese inicial, onde a 

aptidão cardiorrespiratória aumentou significativamente apenas no grupo de mulheres 

obesas que participaram de um programa estruturado de doze semanas de 

reabilitação após três meses de CB. Em contrapartida, a CB por si só, provocou 

melhora apenas na função pulmonar e redução nas comorbidades de ambos os 

grupos. A fim de confirmar nossos resultados iniciais, estimulamos a realização de 

futuros ensaios clínicos controlados e randomizados envolvendo um número maior de 

participantes e com acompanhamento a longo prazo. 

O VO2pico absoluto (L/min) e relativo ao peso corporal (ml/kg/min) apresentaram 

comportamentos distintos em mulheres que permaneceram inativas no pós-

operatório, onde a perda de peso induzida cirurgicamente não foi capaz de aumentar 

a aptidão cardiorrespiratória, apresentando ainda diminuição significativa nos valores 

absolutos de VO2. Porém, a CB promoveu aumento na função ventilatória, resolução 
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de comorbidades importantes e melhora de parâmetros cardiovasculares, como a 

frequência cardíaca em repouso.  

Destacamos a importância de se projetar futuras pesquisas explorando a 

elaboração de programas de reabilitação cardiopulmonar e metabólica voltados para 

população obesa no pós-operatório de CB, a fim de melhor investigar e quantificar o 

comportamento das medidas metabólicas e cardiorrespiratórias a longo prazo. 

Atrelado a isso, faz-se também extremamente necessárias mudanças no estilo de vida 

dessas pacientes, tanto relacionada aos hábitos alimentares quanto à prática regular 

de atividade física, assim como a importância de um acompanhamento 

multiprofissional durante todo o tratamento, envolvendo médicos, fisioterapeutas, 

psicólogos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, entre outros. 

As seguintes limitações devem ser levantadas ao longo do desenvolvimento 

desta tese. Em primeiro lugar, foi em relação a alocação das pacientes nos grupos 

controle e intervenção, onde a princípio pretendíamos realizar de forma aleatória. No 

entanto, através de um estudo piloto que realizamos, observamos que seria inviável 

a randomização, pois encontramos muita dificuldade em aceitação por parte das 

pacientes em participar do programa de reabilitação proposto. Em decorrência dessa 

problemática, a alocação dos grupos foi feita por conveniência, e mesmo assim ainda 

refletiu em uma baixa taxa de adesão ao grupo intervenção. Os principais motivos 

relatados foram: incompatibilidade de horário por causa do trabalho, problemas 

pessoais, de transporte ou simplesmente pelo perfil do paciente obeso mórbido, que 

não tem o hábito de praticar atividade física de forma regular, mantendo uma vida 

sedentária mesmo após a perda de peso decorrente da CB. Vale salientar que, apesar 

de pequena, nossa amostra apresentou-se homogênea entre os grupos, no que diz 

respeito à todas variáveis de interesse: função antropométrica, ventilatória e de 

capacidade funcional, mostrando também resultados animadores.  

Em segundo lugar, foram os problemas ocorridos inerentes ao equipamento 

utilizado (Cortex Metamax 3B), que vieram a interromper as coletas por algum tempo, 

prejudicando alguns momentos de avaliações no pós-operatório. Por fim, foi a 

dificuldade de marcação das reavaliações após a cirurgia. Observamos que no 

período pré-operatório as pacientes encontram-se muito receptivas e acessíveis a 

novas propostas de tratamento e métodos de avaliação, principalmente por estarem 
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a bastante tempo na lista de espera aguardando a cirurgia. No entanto, após a 

cirurgia, o interesse delas em contribuir com o acompanhamento pós-operatório 

reduziu consideravelmente, visto que o desejo de realizar o procedimento cirúrgico já 

foi alcançado. Em decorrência disso, obtivemos uma perda amostral significativa e 

inúmeras faltas com necessidade de remarcação das reavaliações. Sugerimos a 

implementação de um estruturado programa educacional antes da cirurgia, com 

participação mais efetiva de toda equipe multiprofissional, informando a importância 

do acompanhamento no pós-operatório, assim como mudanças nos hábitos de vida 

dessas pacientes.  
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ANEXO I – PARECER APROVADO DO COMITÊ DE ÉTICA E 
PESQUISA 
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ANEXO II - ESCALA DE PERCEPÇÃO DE ESFORÇO – BORG 
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ANEXO III – PARECER DAS REVISTAS CIENTÍFICAS 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO - TCLE  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN/HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES – HUOL 

 

Projeto de pesquisa: EFEITOS DA CIRURGIA BARIÁTRICA E DE UM PROGRAMA 
DE EXERCÍCIOS NA APTIDÃO CARDIORRESPIRATÓRIA E FUNÇÃO 

PULMONAR EM MULHERES OBESAS.  
 

V.Sa. está sendo convidada a participar do projeto de pesquisa acima citado. 

Os avanços na área da saúde ocorrem por meio de estudos como este, por isso a sua 

participação é importante. O documento abaixo contém todas as informações 

necessárias sobre a pesquisa que estamos realizando. Não será feito nenhum 

procedimento que lhe traga qualquer desconforto ou risco à sua vida. Você terá 

acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de 

eventuais dúvidas podendo tirar suas dúvidas ligando para Tatiana Onofre Gama (84-

999210865). 

Você poderá ter todas as informações que quiser e poderá não participar da 

pesquisa ou retirar seu consentimento a qualquer momento. Pela sua participação no 

estudo, você não receberá qualquer valor em dinheiro, mas terá a garantia de que 

todas as despesas necessárias para a realização da pesquisa não serão de sua 

responsabilidade. As informações obtidas serão utilizadas apenas para essa pesquisa 

e serão analisadas em conjunto com outros fisioterapeutas, não sendo divulgada a 

identificação de seu nome.  

Eu, __________________________________________, residente e domiciliado (a) 

na_________________________________________________________________

_______, portadora da célula de identidade, RG________________, telefone para 

contato:________________________, nascido (a) em ____/____/___, abaixo 

assinado (a), concordo de livre e espontânea vontade em participar como voluntário 

(a) do estudo “EFEITOS DA CIRURGIA BARIÁTRICA E DE UM PROGRAMA DE 

EXERCÍCIOS NA APTIDÃO CARDIORRESPIRATÓRIA E FUNÇÃO PULMONAR 

EM MULHERES OBESAS”.  
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Declaro que ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 

participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente em participar deste 

estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante 

o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa 

ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. Estou ciente que: 

I) O estudo é necessário para avaliar a função cardiopulmonar em indivíduos 

submetidos à cirurgia cardíaca.  

II) No terceiro mês de pós-operatório os voluntários participarão de um programa de 

exercícios ou não, de acordo com o grupo pré-selecionado escolhido de forma livre 

pelo voluntário. O programa de tratamento consta: exercícios de força para membros 

superiores e inferiores utilizando halteres e caneleiras, treinamento aeróbico em 

bicicleta ergométrica e esteira, além de alongamento, durante 12 semanas com uma 

frequência de três vezes na semana.   

III) Os voluntários serão submetidos a prova de função pulmonar e ao teste de esforço 

cardiopulmonar em três momentos distintos: pré-operatório, três meses após a 

cirurgia e doze semanas após o segundo momento de avaliação.   

IV) Durante a realização do Testes de Esforço Cardiopulmonar e Espirometria, a 

previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que você corre é semelhante àquele 

sentido num exame físico ou psicológico de rotina. Pode acontecer um desconforto, 

como sensação de falta de ar, queda e/ou aumento da pressão arterial ou tonturas. 

Caso o desconforto aconteça, os testes serão imediatamente interrompidos para que 

sua função seja recuperada. 

VI) Tenho a liberdade de desistir ou interromper a colaboração neste estudo no 

momento em que desejar, sem necessidade de qualquer explicação, onde a 

desistência não causará nenhum prejuízo à minha saúde ou bem estar físico; 

VII) Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, mas 

concordo que sejam divulgados em publicações científicas, desde que meus dados 

pessoais não sejam mencionados;  

VIII) Caso eu desejar, poderei tomar conhecimento dos resultados ao final desta 

pesquisa. 
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(       ) Desejo conhecer os resultados           (       ) Não desejo conhecer os 

resultados  

              Natal,_____ de ______________ de 2015. 

(    ) Voluntário__________________________________________________  

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente para a participação neste estudo. 

 

Orientadora responsável pelo Projeto: ____________________________ 

                                                           SELMA SOUSA BRUNO 
                                                                       Profa. Adjunta Departamento Fisioterapia – UFRN 

 
 

Responsável pelo Projeto:_____________________________________ 

                                   TATIANA ONOFRE GAMA 
                                             Fisioterapeuta CREFITO 1- 128768-F 
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APÊNDICE B - FICHA DE AVALIAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA 
 
 

Data da avaliação: __/__/__                                                      Reavaliação: __/__/__ 
 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome:__________________________________________________________________________ 

Data de nascimento: ____/____/____  Idade:______anos      
Telefone:___________________________ 
Endereço: _______________________________________________________________________ 

Sexo:     □ M     □ F                                                
Estado Civil: □ Casado □ Solteiro  □ Divorciado  □ Viúvo   

Escolaridade:  □ Analfabeto □ 1°grau □ 2°grau □ 3°grau □ Completo □ Incompleto                         
Profissão: _________________________________________________________ 

 
Antecedentes  

Patológicos: □HAS  □DM □ D.Cardiovasculares   □Dislipidemia    □Resist. à Insulina    □DPOC      

□Asma   □Câncer □ AVE□Artrite  □Artrose □Lupus Eritematoso   □Outras ________________ 
 

Familiares: □ HAS □ DM □ D.Cardiovasculares □ Dislipidemia □ Resist. à Insulina □ DPOC □ Asma 

□ Câncer □ AVE  □Outras ________________ 
 
Hábitos de Vida:  □ Etilista □ Sedentário □ Ativo    Frequência: ________________________ □ 

Fumante □ Ex-fumante     Anos de fumo:______   Cigarros/dia: ______. 

 
Sono: □ Insônia □ Sonolência matutina □ Roncos □ Despertar com Sufocação 

 
Dor: □ ausência de dor  □ dor    Local? __________________ Piora com o que?____________ 

 
Ciclo menstrual:□ Regular □ Irregular       □ Ausente 

 
Medicação:    □ Sim   □ NãoQual/ Tempo de Uso? __________________________________ 

 
MMII:□ Varizes  □ Microvarizes □ Edemas □ Erisepela 

 
Cirurgias Anteriores:□ Sim □ Não  Qual?________________________________ 
 

 
 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 

Peso (Kg): 
Altura (m): 

IMC (Kg/m²): 
Grau de Obesidade: □ I (30-34,9) □ II (35-39,9) □ III (40-44,9)  

Circunferência Cintura (cm): 
Circunferência Quadril (cm): 

Circunferência Pescoço (cm): 
RCQ:  

IAC: 
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FUNÇÃO PULMONAR 

CVF    FEF25-75%  

CVF%    PFE  

VEF1    VC  

VEF1%    VRE  

VEF1/CVF    VVM  

 
 

 TESTE DE ESFORÇO CARDIOPULMONAR – TECP        Data: ___/___/___ 
 

Nome: __________________________________ Idade: ______ Peso: _____ 
Altura: _____   FCmáx: _______ VO2predito: ______ VE predita: ________ 
Tempo início prova: _________ Término da prova: ____________ 

Protocolo: _______________  Diagnóstico: ________________ 
 

TECP – ERGOESPIROMETRIA 

Variável Repouso 2' 4' 6' 8' 10' Recuperação 

FC (bpm)               

PA (mmHg)               

SpO² (%)               

Borg Disp (6-12)               

Borg Fad (6-12)               

VO² ml/kg/min               

VO² ml/min               

VE               

VCO²               

R               

VE/VO²               

VE/VCO²               

Pulso O²               

 

Motivo término da prova: 

Ultrapassou FCmáx □     Queda da saturação □    Fadiga □     Dispneia □      HAS 
□Tontura □Outros □ Qual?_______________________________________ 

 

OBS:_______________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR 
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APÊNDICE C - FICHA DE REABILITAÇÃO E MONITORIZAÇÃO 
  

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES - HUOL 
UNIDADE DE REABILITAÇÃO CARDÍACA - CORE 

  
FICHA DE REABILITAÇÃO – Pós-operatório Cirurgia Bariátrica 

 

 



147 
 

 

 

 

DATA 
Sessões 
Treino 

MONITORIZAÇÃO 

PA (mmHg) 

 

FC (bpm) 

 
SpO2 (%) Borg (6-20) 

Início Fim 

Aerób. 

Fim 

Treino 

0’ 10’ 20’ 30’ 40’ 50’ 60’ 0’ 10’ 20’ 30’ 40’ 50’ 60’ 0’ 10’ 20’ 30’ 40’ 50’ 60’ 

 

 Sessão 1                         

 Sessão 2                         

 Sessão 3                         

 Sessão 4                         

 Sessão 5                         

 Sessão 6                         

 Sessão 7                         

 Sessão 8                         

 Sessão 9                         

 Sessão 10                         

 Sessão 11                         

 Sessão 12                         

 Sessão 13                         

 Sessão 14                         

 Sessão 15                         

 Sessão 16                         

 Sessão 17                         

 Sessão 18                         

 Sessão 19                         

 Sessão 20                         

 Sessão 21                         

 Sessão 22                         

 Sessão 23                         

 Sessão 24                         

 Sessão 25                         

 Sessão 26                         

 Sessão 27                         

 Sessão 28                         

 Sessão 29                         

 Sessão 30                         

 Sessão 31                         

 Sessão 32                         
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Observações (caso necessário, em cada sessão): 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 Sessão 33                         

 Sessão 34                         

 Sessão 35                         

 Sessão 36                         

 Sessão 37                         

 Sessão 38                         

 Sessão 39                         

 Sessão 40                         
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APÊNDICE D – PROTOCOLO DE TREINO AERÓBIO 

 

PROTOCOLO DE TREINO AERÓBIO (PÓS-OPERATÓRIO CIRURGIA BARIÁTRICA) 

 

1 2 3 4 5 6 

 

7 

 

 

 

8 

 

9 10 11 12 13 14 

 

15 

 

16 17 18 19 20 21 

 

22 

 

23 24 25 26 27 28 

 

29 

 

30 31 32 33 34 35 

 

36 

 

37 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 Aquecimento 3km/hr 0% inclinação 

 Treino em 40%-60% FCR 

 Tiros 1’ a 2’ em 85%-90% FCR 

 Desaquecimento 3km/hr 0% inclinação 


