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Resumo 

 

Contextualização: A obesidade pode afetar o sistema respiratório, causando alterações na 

mecânica ventilatória, nos volumes e fluxos pulmonares. Objetivos: Avaliar a influência da 

obesidade no movimento do complexo tóraco-abdominal durante o repouso e durante a 

ventilação voluntária máxima (VVM), assim como a contribuição entre os diferentes 

compartimentos desse complexo e as variações de volume da parede torácica e entre 

obesos e não obesos. Materiais e Métodos: Foram avaliados 16 indivíduos divididos em 

dois grupos: grupo de obesos (n = 8) e grupo de eutróficos (n = 8). Os dois grupos foram 

homogêneos quanto às características espirométricas (média de CVF: 4,97 ± 0,6 L – 92,91 ± 

10,17 % do predito, e 4,52 ± 0,6 L – 93,59 ± 8,05 %), idade 25,6 ± 5,0 e 26,8 ± 4,9 anos, em 

eutróficos e obesos respectivamente. O IMC foi de 24,93 ± 3,0 e 39,18 ± 4,3 kg/m2, nos 

grupos investigados. Todos os sujeitos realizaram respiração calma e lenta e a manobra de 

Ventilação voluntária máxima, durante o registro por pletismografia optoeletrônica. Para 

análise estatística, foram utilizados os testes t não pareado e de Mann-Whitney. 

Resultados: Os indivíduos obesos apresentaram menor contribuição percentual da caixa 

torácica abdominal (RCa) durante a respiração em repouso e na VVM. A variação dos 

volumes pulmonares expiratório (VEE) e inspiratório finais (VEI) foram menores nos sujeitos 

obesos. Foram constatados maiores assincronia e distorção entre os compartimentos do 

complexo tóraco-abdominal nos obesos, quando comparados aos eutróficos. Conclusões: 

A obesidade central interfere negativamente na ventilação pulmonar, reduzindo a adaptação 

aos esforços e incrementando o trabalho ventilatório. 

 

Palavras-chave: cinemática, obesidade, testes de função pulmonar, ventilação voluntária 
máxima, Fisioterapia  
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Abstract 

 

Background: Obesity may affect the respiratory system, causing  

changes in respiratory function and in the pulmonary volumes and flows. Objectives: To 

evaluate the influence of obesity in the movement of thoracoabdominal complex at rest and 

during maximal voluntary ventilation (MVV), and the contribution between the different 

compartments of this complex and the volume changes of chest wall between obese and 

non-obese patients. Materials and Methods: We studied 16 patients divided into two 

groups: the obese group (n = 8) and group non-obese (n = 8). The two groups were 

homogeneous in terms of spirometric characteristics (FVC mean: 4.97 ± 0.6 L - 92.91 ± 

10.17% predicted, and 4.52 ± 0.6 L - 93.59 ± 8.05%), age 25.6 ± 5.0 and 26.8 ± 4.9 years, in 

non-obese and obese respectively. BMI was 24.93 ± 3.0 and 39.18 ± 4.3 kg/m2 in the groups 

investigated. All subjects performed breathing calm and slow and maneuver MVV, during 

registration for optoelectronic plethysmography. Statistical analysis: we used the unpaired t 

test and Mann-Whitney. Results:  Obese individuals had a lower percentage contribution of 

the rib cage abdominal (RCa) during breathing at rest and VVM. The variation of end 

expiratory (EELV) and end inspiratory (EILV) lung volumes were lower in obese subjects. It 

has been found asynchrony and higher distortion between compartments of 

thoracoabdominal complex in obese subjects when compared to non-obese. Conclusions: 

Central obesity impairs the ventilation lung, reducing to adaptation efforts and increasing the 

ventilatory work. 

 

Key words: kinematics, obesity, respiratory function tests, Maximal Voluntary Ventilations, 

Physiotherapy 
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1.1 Obesidade e Função Respiratória 

 

A Organização Mundial de Saúde considera a obesidade como a maior causa 

de morbidade e mortalidade, observando o aumento de sua prevalência, com a 

expectativa de que, em 2015, existam mais de 700 milhões de pessoas obesas em 

todo o mundo1. Nos Estados Unidos da América, pesquisas indicam um aumento no 

sobrepeso de 40%, enquanto que os índices de obesidade cresceram a uma 

porcentagem de 110%2. No Brasil, para adultos com idade superior a vinte anos, 

segundo a Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009, realizada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a prevalência da obesidade é de 16,9%, 

entre as mulheres e de 12,4%, nos homens. O mesmo estudo apontou percentuais 

semelhantes em meninos e meninas entre cinco e nove anos: 16,60% e 11,80%, 

respectivamente entre esses gêneros, o que coloca a obesidade como um dos 

principais problemas abordados dentro da área de Saúde Pública.  

A obesidade é uma condição integrante do grupo de síndromes metabólicas 

crônicas, fazendo parte deste ainda a Diabetes Mellitus e a Hipertensão Arterial 

Sistêmica. Estas alterações inter-relacionam-se com diversos eixos endócrinos 

controlados pelo hipotálamo e pela hipófise, sugerindo que a obesidade central está 

ligada a uma hiperativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal e também do 

sistema nervoso simpático, com a gordura visceral levando a um estado de hipo-

somatotropismo3. O acúmulo excessivo de gordura corporal se dá em tal extensão 

que acarreta prejuízos à saúde dos indivíduos. Em uma revisão sobre a epidemia da 

obesidade, muitas evidências são mostradas apontando que a obesidade, além de 

acarretar osagravos específicos à saúde, traz consigo depressão e discriminação 

social, diminuição dodesempenho físico, da vitalidade e da qualidade de 

vida4,5.Pesquisas que abordam esses prejuízos à saúde foram recentemente 

submetidas a uma meta-análise, confirmando os danos que o sobrepeso e a 

obesidade podem acarretar nos indivíduos. Nesse trabalho, um total de 89 estudos 

foram considerados relevantes, encontrando evidências com significância estatística 

de 18 comorbidades relacionadas ao sobrepeso e a obesidade, demonstrando 

associação com a diabetes do tipo II; todas as doenças cardiovasculares (exceto 

falência congestiva do coração); com a asma; com alterações patológicas na 

vesícula biliar; osteoartrite; dor crônica nas costas e com todos os tipos de câncer, 
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incluindo os carcinomas pancreáticos e prostáticos, excetuando-se o esofágico no 

gênero feminino. Em mulheres, o índice de massa corpórea (IMC) apresentou forte 

relação com a incidência de diabetes do tipo II6. 

A etiologia da obesidade é de origem multifatorial que envolve aspectos 

ambientais, sociais e genéticos e inclui dimensões como a hereditariedade; estilos 

de vida sedentário e alimentares; alterações hormonais; desequilíbrios nutricionais, 

refletidos nos hábitos alimentares e redução do gasto energético. As mudanças 

sociais, econômicas e demográficas influenciam nas alterações do perfil de saúde 

das populações, a exemplo da transição nutricional, que é um processo de 

modificações sequenciais no padrão de nutrição e consumo, o que de certa forma 

justifica, entre outros aspectos, a obesidade na sociedade atualmente7,5. 

Obesidade é clinicamente expressada e avaliada utilizando, entre outras 

medidas, o índice de massa corporal (IMC), obtido pela relação do peso (em 

quilogramas) pela altura ao quadrado (em metros). Escores de IMC maior ou igual a 

25 e menor que 30kg/m2são considerados sobrepeso. Uma das classificações da 

obesidade baseia-se na estratificação do IMC em grupos: grupo I com IMC entre 30 

e 34,9 kg/m2, grupo II com IMC entre 35 e 39,9 kg/m2 e grupo III, quando o IMC está 

maior ou igual a 40 kg/m21. 

Atualmente, sabe-se que, além desta classificação, um importante aspecto na 

obesidade é a distribuição da gordura corporal, visto que a magnitude da 

adiposidade ao redor do tórax e do abdome e a intra-abdominal podem determinar, 

entre outros aspectos, a diminuição dos volumes e fluxos pulmonares e o aumento 

de eventos cardiovasculares. De um modo geral, homens e mulheres apresentam 

distintos padrões de distribuição de gordura, sendo o padrão androide característico 

ao gênero masculino, e o ginecoide, ao gênero feminino. A distribuição de 

adiposidade do tipo androide é predominantemente central, em torno da região 

torácica e abdominal superior, enquanto que a do tipo ginecoide apresenta 

predominância distributiva de gordura na porção inferior, enfatizando abdome 

inferior, nádegas, quadris e coxas8,9. A relação cintura-quadril (RCQ) é o marcador 

antropométrico para determinar este tipo de distribuição e classifica a gordura 

corporal em abdominal (para valores de RCQ maiores ou igual a 0,95) e em gordura 

corporal periférica (para valores de WHR menores do que 0,95)10. Outras pesquisas 

demonstram utilidade clínica da circunferência de pescoço (CP) como marcador 
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antropométrico de forte associação com os distúrbios respiratórios relacionados ao 

sono  em obesos11,12.  

Em relação à função ventilatória na obesidade, é bem documentado que para 

os graus mais extremos de adiposidade, o excesso de tecido adiposo ao redor do 

tórax pode afetar profundamente o sistema respiratório, causando alterações na 

mecânica respiratória e nas trocas de gases. O aumento da resistência respiratória 

associada à obesidade tem sido sugerido como resultado da redução dos volumes 

pulmonares. Ao mesmo tempo, a obesidade tem sido relacionada a alterações no 

controle da ventilação, nos testes de função pulmonar, na capacidade de exercício e 

na força e resistência dos músculos envolvidos no ato da respiração13,14. A literatura 

demonstra que indivíduos obesos relatam como queixas comuns a dispneia aos 

esforços e a intolerância ao exercício, e apresentam maior risco de desenvolver 

complicações respiratórias como atelectasias, hipoxemia, embolia pulmonar, 

pneumonia aspirativa e insuficiência respiratória aguda, especialmente no período 

pós-operatório15,16,8. 

De acordo com a revisão realizada recentemente sobre obesidade e suas 

complicações respiratórias13, pacientes obesos mórbidos são conhecidos por terem 

aumento da demanda metabólica, em razão do trabalho muscular que deve ser 

realizado para mover um corpo obeso. Essa demanda é também aumentada para 

superar o aumento do trabalho respiratório causado pela redução da complacência 

da parede torácica associada com o acúmulo de gordura em torno das costelas, do 

diafragma e do abdome. Quando é evidenciada a restrição pulmonar, esta é 

atribuída à diminuição da excursão diafragmática pelo aumento da adiposidade 

abdominal ou do peso na parede torácica, levando a uma redução dos volumes 

pulmonares quando comparados com os valores previstos17. As anormalidades 

espirométricas mais comumente relatadas nos obesos são uma redução no volume 

de reserva expiratória (VRE) e da capacidade residual funcional (CRF), com essa 

última relacionando-se exponencialmente ao IMC18,15.Tal restrição tem sido 

observada apenas em pacientes com síndrome da hipoventilação alveolar, visto que 

são portadores de obesidade extrema19-21. A hipoventilação típica da obesidade é 

definida como hipoventilação alveolar crônica, sem qualquer outra doença 

respiratória que justifique o distúrbio de trocas gasosas22. 

É consenso que o incremento do índice de massa corporal (IMC) aumenta a 

prevalência de sintomas, como a sensação de dispneia em repouso23-26. O padrão 
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de distribuição da gordura corporal, antes mesmo que o IMC isolado, também pode 

influenciar os efeitos da obesidade na função pulmonar. Os volumes pulmonares 

podem ser substancialmente afetados em sujeitos obesos, influenciando diferentes 

parâmetros da função respiratória em homens e mulheres em relação à distribuição 

de gordura corporal. Aceita-se geralmente que a obesidade corporal superior 

carrega um risco maior de doenças cardiovasculares e metabólicas que a obesidade 

inferior do corpo15,27. 

O IMC figura como a mais prática e frequente forma de expressar a 

obesidade no cotidiano clínico, mas, apesar de sua ampla utilização, essa medida 

não leva em conta essa distribuição da adiposidade. Está bem definido clinicamente 

que a gordura tóraco-abdominal tem efeito direto no movimento diafragmático, 

limitando sua excursão, e modificando as propriedades da caixa torácica, enquanto 

que a gordura localizada na região dos quadris e coxas pouco exerce influência no 

ato respiratório13.Dessa forma, outros marcadores de adiposidade corporal,como a 

circunferência do quadril30, circunferência do pescoço28, relação cintura-quadril15 e 

pregas cutâneas, subescapular e bicipital29, vêm sendo empregadosem estudos 

clínicos e epidemiológicos e estão correlacionadas com os prejuízos da mecânica e 

função respiratórias. Em publicação recente29, a prega cutânea bicipital foi 

relacionada com uma maior força muscular respiratória na geração de pressões 

estáticas e com uma baixa resistência da musculatura respiratória em indivíduos 

com maiores circunferências de pescoço28. 

Estudos iniciaisdemonstraram que várias medidas de adiposidade 

apresentaram uma relação inversa significativa tanto com a espirometria quanto com 

os volumes pulmonares estáticos. A melhor medida de distribuição de gordura foi a 

obtida pela prega bicipital, que é uma medida de distribuição de gordura corporal 

localizada na parte superior do corpo10. Outro estudo mostrou que a proporção de 

circunferência abdominal, largura de quadril e dobras cutâneas subescapulares 

foram negativamente associadas com o volume expiratório forçado no primeiro 

segundo (VEF1) e com a capacidade vital forçada (CVF)31. Isto sugere que a 

obesidade central abdominal tem um impacto maior sobre as medidas 

espirométricas em comparação com a obesidade inferior do corpo15,32,27. 

Outroaspecto da função respiratória do obeso que pode ser avaliado diz 

respeito à força dos músculos respiratórios.Uma habilidade muscular temporária em 

compensar a respiração foi mostrada previamente33, observando-se uma 
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capacidade inspiratória maior em sujeitos obesos, quando comparados com 

indivíduos com peso normal. Não só a força, mas também a resistência muscular 

respiratória parece sofrer influência do excesso de adiposidade corporal28,34. Essa 

função muscular pode ser avaliada, entre outras formas, através da manobra de 

ventilação voluntária máxima (VVM), que representa a capacidade máxima de 

trabalho dos músculos respiratórios,relacionando as dimensões de força e 

velocidade.Durante esta manobra,em indivíduos não obesos, é observado um 

decréscimo no volume corrente, à medida que a frequência respiratória aumenta, 

podendo ser reflexo do rápido aumento dos movimentos respiratórios, diminuindo o 

tempo de desenvolvimento do seu potencial de força35. Além da força muscular, 

essa variável sofre influência também da complacência do sistema tóraco-pulmonar. 

Apesar de não haver um entendimento completo da desordem respiratória restritiva 

observada em sujeitos obesos, há uma relação causa-efeito sobre a deposição de 

gordura peritorácica e redução da complacência torácica, dos volumes e 

capacidades pulmonares e do aumento da resistência de via aérea34.Alguns estudos 

se propuseram a investigar esse fenômeno, mas concluíram de maneira divergente, 

o que fomenta a necessidade de outros experimentos, com desenhos metodológicos 

mais consistentes, que contribuam para um consenso sobre o assunto36,37.No 

obeso, é observado um decréscimo na VVM sugerido pela ineficiência da 

musculatura respiratória e pelo aumento da resistência nas vias áreas superiores, 

limitando o fluxo inspiratório38.Outro estudo demonstrou que a VVM se comporta de 

maneira semelhante à capacidade vital, em relação ao IMC, aumentando 

proporcionalmente em sujeitos não obesos e apresentando uma relação inversa a 

partir de IMC acima de 45kg/m2 34. Esse decréscimo na endurance respiratória em 

indivíduos obesos também pode resultar do aumento da carga e uma incompleta 

mudança no fenótipo para fibras resistentes à fadiga, mesmo com a obesidade 

modificando as isoformas da cadeia pesada de miosina, como observado em 

modelos experimentais animais39,40.  

 
1.2Assincronia Tóraco-abdominal 

 

 A ventilação pulmonar é um processo mecânico no qual os músculos 

respiratórios agem em sincronia para movimentar o ar para dentro e para fora dos 



 

 

 

22

22

pulmões. Qualquer alteração no desempenho dos músculos respiratórios pode 

reduzir a efetividade da ventilação. De acordo com as fases do ciclo respiratório, 

podemos dividir os músculos da respiração como atuantes em duas grandes fases: 

músculos que agem predominantemente na inspiração e músculos que agem na 

expiração.Durante a inspiração, a ação muscular leva à expansão dotórax nos 

sentidos laterolateral, anteroposterior e craniocaudal. Durante a expiração, o 

acúmulo de energia elástica resultante do processo inspiratório soma-se à ação de 

outro grupo muscular que age para que as costelas sejam abaixadas e o diafragma 

retorne para dentro da caixa torácica, eliminando volume aéreo, com consequente 

diminuição do tórax41. 

Konno e Mead propuseram o conceito de representar o tronco por dois 

compartimentos, atribuindo-lhe dois graus de liberdade devido ao fato deste ser um 

sistema aberto e apresentar duas variáveis independentes, a movimentação da 

caixa torácica e do abdome. Os autores descreveram que um sistema aberto existe 

quando se pode variar seus volumes com outros sistemas contíguos a ele, e que 

cada parte desse sistema apresenta um grau de liberdade. Sob esse ponto de vista, 

Konno e Mead concluíram que a caixa torácica e o abdome passaram a se 

comportar como “partes” de um sistema, admitindo que o volume de um não afeta a 

relação movimento-volume do outro. Esse modelo, denominado “parede torácica”, 

identificou as regiões corporais externas aos pulmões que refletiam as variações do 

volume pulmonar e, portanto, assumiu que o tronco poderia ser modelado como dois 

compartimentos que se movimentam durante o ato respiratório42. 

 A parede torácica representa a área composta pelo gradil costal e o abdome, 

separados pelo diafragma43. Quando o deslocamento entre esses compartimentos 

passa a ser assincrônico, o movimento tóraco-abdominal pode contribuir para 

alterações na eficiência da ventilação, podendo aumentar o trabalho respiratório e 

consumo máximo de oxigênio44,45. A assincronia pode ser influenciada pela idade e 

pelo gênero46 e, por conceito, se caracteriza por um atraso temporal na expansão ou 

retração desses compartimentos, existindo ainda o movimento paradoxal, no qual o 

gradil costal move-se para dentro durante uma inspiração (assincronia completa). O 

estudo do movimento paradoxal tem mostrado relevância no entendimento de 

função respiratória nas mais diversas situações como no repouso46,na obesidade47, 

na Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica48,49,no exercício terapêutico50 e nas 

obstruções ao fluxo aéreo em crianças51. 



 

 

 

23

23

Oíndice de assincronia tóraco-abdominal mais frequentemente utilizado na 

literatura é o ângulo de fase (PhAng), mas outros índices tem demonstrado 

importante correlação clínica na descrição desse fenômeno, como a relação de fase 

inspiratória (PhRIB), a relação de fase expiratória (PhREB) e a função de correlação 

cruzada (CCF)46-52. O PhAng é calculado como um índice de assincronia tóraco-

abdominal a partir da figura de Lissajous, onde uma situação é idealizada na qual o 

gradil costal e o abdome se movem traçando uma curva sinusoidal em função do 

tempo durante a respiração. Um PhAng = 0º representa o movimento sincrônico 

entre os dois compartimentos, enquanto que um PhAng = 180º demonstra uma total 

assincronia entre eles, podendo ser chamado também de movimento paradoxal51. 

A PhRIB representa, em porcentagem, o tempo durante a inspiração no qual 

o tórax e o abdome movem-se em direções opostas. O valor de perfeita sincronia 

acompanha o raciocínio do PhAng, ou seja, quando este índice é igual a 0%. O 

movimento paradoxal é configurado como presente, quando encontramos o valor de 

100%. A PhREB expressa essa porcentagem durante a expiração, com a mesma 

valoração para a sincronia perfeita e para o movimento paradoxal53,54. A CCF 

corresponde à média do defasamento entre os sinais da caixa torácica e do abdome, 

em segundos, informando qual compartimento inicia o movimento respiratório55. 

Estudos que caracterizem o padrão sincrônico na obesidade ainda são 

escassos na literatura, necessitando de maiores pesquisas que esclareçam a 

mecânica respiratória, apontando para o correto manejo clínico desses indivíduos. 

 

 

1.3 Pletismografia Optoeletrônica 

 

A pletismografia é um exame respiratório que avalia os volumes e fluxos 

pulmonares estimados indiretamente através do registro da mobilidade da caixa 

torácica e do abdome. Assim, neste exame é possível analisar as diferenças na 

ventilação pulmonar considerando os diferentes compartimentos tóraco-abdominais. 

A cinemática do complexo tóraco-abdominal pode ser avaliada utilizando a 

Pletismografia Optoeletrônica (POE) que é capaz de detectar pequenos movimentos 

da parede torácica ocorridos durante a respiração com a acurácia necessária 

através do movimento de marcadores reflexivos aderidos a superfície corporal, 

descrevendo o modelo geométrico da parede pulmonar completa e seus diferentes 
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compartimentos. Ao considerar o modelo geométrico de toda a superfície do tronco, 

torna-se possível obter as variações totais dos volumes da parede torácica e ainda 

as contribuições dos diferentes compartimentos pulmonares nas mudanças do 

volume total. O modelo pulmonar é então dividido em três diferentes 

compartimentos: a caixa torácica pulmonar (Pulmonary Rib Cage – RCp), a caixa 

torácica abdominal (Abdominal Rib Cage – RCa), a parte da caixa torácica 

correspondente ao diafragma, e o abdome (AB), sendo o volume total a soma do 

volume desses compartimentos. Este é o modelo mais apropriado para o estudo da 

cinemática do complexo tóraco-abdominal na maioria das condições, inclusive 

durante o exercício, pois leva em consideração o fato de que as porções 

correspondentes ao pulmão e ao diafragma estão expostas a diferentes pressões 

nas suas superfícies internas durante a ventilação56,57. 

A POE tem demonstrado ser útil na determinação do comportamento 

ventilatório sob várias condições, como na doença pulmonar obstrutiva crônica58, na 

asma59, na monitorização de pacientes em unidades de terapia intensiva60, no 

exercício61, investigando também as diferenças em casos de assimetria observados 

nos transplantes pulmonares62 e nas hemiplegias63 e analisando a cinemática nas 

posições prono e supina64. Entretanto, ainda não há estudos publicados nesta área 

que evidenciem o desempenho ventilatório relacionado às alterações que a literatura 

registra sobre os efeitos da obesidade na função pulmonar. 

A ventilação pulmonar é geralmente mensurada por um espirômetro ou por 

um pneumotacógrafo, os quais requerem uma peça bucal e a oclusão nasal por um 

clipe. Mesmo com sua ampla utilização, principalmente da espirometria, 

mensurações por tempo prolongado não são praticáveis, em razão da limitação da 

mobilidade do indivíduo e da introdução de um espaço morto que pode aumentar o 

volume corrente. Ao mesmo tempo, o uso de um bocal e de um clipe podem 

interferir no seu controle neural, fazendo com que o paciente, na consciência de 

estar sendo avaliado, altere o seu padrão respiratório. Sabe-se também que a 

espirometria é um método de avaliação dos fluxos respiratórios sob esforço e muito 

dos estudos sobre as alterações na função pulmonar em obesos tem sido conduzido 

através deste exame. Por outro lado sabe-se que a espirometria é mais sensível na 

detecção de alterações obstrutivas, condição adversa ao efeito da deposição de 

gordura no tórax e abdome, que geram efeitos restritivos.A POE apresenta a 

vantagem de não usar esses aparatos e também permite que a parede torácica seja 
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pesquisada sem restrições, com maior grau de liberdade, por um tempo maior, 

observando a respiração com menores influências externas, inclusive em repouso. 

Em razão da problemática exposta, a acurácia permitida pela POE provê uma 

investigação detalhada de como a adiposidade pode afetar a respiração no repouso 

e durante a VVM, podendo-se analisar as alterações da ventilação através do 

comportamento dos distintos componentes abdominal, torácico superior e inferior em 

relação à magnitude da distribuição de gordura no tórax e no abdome, uma vez que 

essa morbidade afeta o comportamento geométrico da caixa torácica. 

 
 
1.4 Objetivos 
 
1.4.1 Objetivo Geral 
 

• Analisar a contribuição dos diferentes compartimentos do complexo tóraco-

abdominal (Pulmonaryribcage – RCp, Abdominal ribcage – RCa e Abdominal - 

Ab), na obesidade, através da pletismografia optoeletrônica durante o 

repouso e durante a manobra de endurance muscular respiratória (VVM). 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

• Analisar a influência da obesidade no movimento tóraco-abdominal durante o 

repouso entre obesos e não obesos. 

• Comparar as diferenças nas variações de volume do complexo tóraco-

abdominal entre obesos e não obesos.  

• Comparar o comportamento ventilatório entre os diferentes compartimentos 

do complexo tóraco-abdominal (RCp, RCa e Ab) entre obesos e não obesos.  
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 
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2.1 Natureza do Estudo 
 

Esta pesquisa trata-se de um estudo transversal, de caráter descritivo e 

analítico. 

 

2.2 Sujeitos 
 

Participaram do estudo 20indivíduos, sendo 12 obesos e 8 eutróficos, 

obedecendo aos seguintes critérios de inclusão:  

Grupo de obesos: IMC entre 35 kg/m2 e 45 kg/m2, gênero masculino, ativos, 

recrutados por conveniência, aptos a realizar os exames de avaliação respiratória 

(espirometria, pletismografia optoeletrônica e VVM), com idade compreendida entre 

dezoito e quarenta anos, sem história de doença pulmonar prévia ou cirurgia 

torácica ou abdominal nos últimos seis meses antecedentes a coleta dos dados. 

Quanto às variáveis espirométricas, a Capacidade Vital Forçada (CVF) deveria 

apresentar valor maior que 80% do predito para esse indivíduo, assim como a 

relação entre o volume expiratório máximo por segundo e a CVF maior que 80% do 

predito1,65. 

Grupo de eutróficos: IMC entre 18 e 25 kg/m2, gênero masculino, ativos, 

recrutados por conveniência, aptos a realizar os exames de avaliação respiratória 

(espirometria, pletismografia optoeletrônica e VVM), com idade compreendida entre 

dezoito e quarenta anos, sem história de doença pulmonar prévia ou cirurgia 

torácica ou abdominal nos últimos seis meses antecedentes a coleta dos dados. 

Quanto às variáveis espirométricas, a Capacidade Vital Forçada (CVF) apresentar 

valor maior que 80% do predito para esse indivíduo, assim como a relação entre o 

volume expiratório máximo por segundo e a CVF maior que 80% do predito1,65. 

Foram excluídos da amostra pacientes portadores de déficits neurológicos, os 

que não conseguiram realizar todos os procedimentos necessários para avaliação, 

ou ainda aqueles que, em qualquer momento solicitassemdesistência em participar 

do estudo. Quatro indivíduos obesos foram excluídos por problemas técnicos no 

modelo matemático, o que não permitiu a análise dos volumes. 

 

2.3Seleção dos Sujeitos 
 

Os pacientes foram convidados a participar voluntariamente da pesquisa no 

período de setembro de 2010 a janeiro de 2011. A partir da confirmação, 
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foiagendada uma data posterior, para que pudesse comparecer ao Laboratório de 

Fisioterapia Pneumocardiovascular da UFRN, a fim de serem realizadas as devidas 

avaliações. Como recomendação preparatória, todos os indivíduos foram informados 

sobre a não ingestão de chás, bebidas contendo cafeína, refrigerante ou fazer uso 

de qualquer estimulante em período inferior a três horas antes da avaliação, assim 

como não fumar. Foi também indicada a restrição do exercício físico de natureza 

extenuante nas doze horas antecedentes à avaliação65. 

 
 
2.4Cenário do Estudo 
 

A pesquisa foi desenvolvida no Departamento de Fisioterapia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, nas dependências do Laboratório de 

Fisioterapia Pneumocardiovascular. 

 

2.5Aspectos Éticos 
 

O estudo foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) sob Nº 148/07 

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

resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Todos os sujeitos, antes de 

serem admitidos no estudo, assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (Apêndice 1). Aleitura do instrumento foi realizada para o 

participante, enfatizando os propósitos da pesquisa e os possíveis benefícios 

advindos dela. Após detalhamento, o sujeito era questionado sobre sua participação 

voluntária, assinando duas vias do TCLE, sendo uma dessas de sua posse. 

 

2.6 Procedimentos 
 

Foi utilizada uma ficha de avaliação padronizada para coletar dados pessoais, 

antropométricos e informações obtidas das avaliações propostas. As informações da 

anamnese indicaram os possíveis suspeitos de portadores de doença respiratória, 

neurológicas e de exacerbação de comorbidades, tais como hipertensão arterial, 

sistêmica que viesse a impossibilitar neste dia a coleta dos dados respiratórios. 

Os sujeitos foram submetidos ao protocolo descrito na figura 1, onde 

posteriormente seus dados foram analisados. 



 

 

Figura 1 - Fluxograma destacando os procedimentos do estudo.

 

2.6.1 Perfil de Atividade Humana
 

No início do estudo, caracterizamos o nível de atividade física dos 

participantes através do questionário Perfil de Atividade Humana (PAH 

3)66. O questionário possuem 94 itens baseados no custo energético. Os de menor 

numeração demandam menor 

energético. Para cada uma delas três respostas são possíveis: “ainda faço”, “parei 

de fazer” ou “nunca fiz”. Com base em cada resposta, calculam

primários: o escore máximo de atividade (EMA), o es

(EAA) e a idade da atividade.

classificação de aptidão física, classificação de atividade, análise da energia 

potencial esperada e o consumo de energia relacionado ao estilo de vid

corresponde à numeração da mais alta demanda de oxigênio que o indivíduo ainda 

faz, dispensando cálculos matemáticos. O EAA é calculado subtraindo

número de itens que o indivíduo parou de fazer, anteriores ao último que ele ainda 

faz. O escore vai de zero a 94, com estratificações do EAA permitindo classificar o 

indivíduo em ativo (EAA > 74), 

prejudicado(EAA < 53)67
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Fluxograma destacando os procedimentos do estudo. 

Perfil de Atividade Humana (PAH) 

No início do estudo, caracterizamos o nível de atividade física dos 

participantes através do questionário Perfil de Atividade Humana (PAH 

. O questionário possuem 94 itens baseados no custo energético. Os de menor 

numeração demandam menor gasto; os de numeração mais alta, maior gasto 

energético. Para cada uma delas três respostas são possíveis: “ainda faço”, “parei 

de fazer” ou “nunca fiz”. Com base em cada resposta, calculam

primários: o escore máximo de atividade (EMA), o escore ajustado de atividade 

(EAA) e a idade da atividade. Também estão disponíveis os escores secundários: 

classificação de aptidão física, classificação de atividade, análise da energia 

potencial esperada e o consumo de energia relacionado ao estilo de vid

corresponde à numeração da mais alta demanda de oxigênio que o indivíduo ainda 

faz, dispensando cálculos matemáticos. O EAA é calculado subtraindo

número de itens que o indivíduo parou de fazer, anteriores ao último que ele ainda 

escore vai de zero a 94, com estratificações do EAA permitindo classificar o 

(EAA > 74), moderamente ativo (53 
67. O PAH foi adaptado transculturalmente para a população 
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No início do estudo, caracterizamos o nível de atividade física dos 

participantes através do questionário Perfil de Atividade Humana (PAH –apêndice 
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corresponde à numeração da mais alta demanda de oxigênio que o indivíduo ainda 
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número de itens que o indivíduo parou de fazer, anteriores ao último que ele ainda 

escore vai de zero a 94, com estratificações do EAA permitindo classificar o 
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brasileira e pode ser aplicado em indivíduos com diferentes níveis de 

funcionalidade68. 

 

2.6.2Medidas Antropométricas 
 

O cálculo do IMC foi realizado por meio da fórmula clássica, peso corporal 

dividido pelo quadrado da estatura (kg/m2), sendo classificado em graus segundo a 

Sociedade Americana de Endocrinologia que considera um IMC de até 25 como 

normal, entre 25-30 sobrepeso, entre 30-35 obesidade grau I, 35-40 obesidade grau 

II e acima de 40 de IMC como obesidade grau III ou “obesidade mórbida69.Para tal, 

os participantes foram pesados em uma balança mecânica com precisão de 100 g e 

capacidade de 180 kg (Filizola®, São Paulo, Brasil) e em posição anatômica. 

Em mesma posição, abdome relaxado e em apneia após expiração, fita 

métrica graduada em centímetros, colocada de forma firme, mas não apertada, no 

ponto médio entre a última costela flutuante e a crista ilíaca mensurando a 

circunferência da cintura (CC) e na altura do trocânter maior do fêmur, medindo a 

circunferência do quadril (CQ). Pela relação entre CC e CQ obtemos a relação 

cintura-quadril (RCQ) e assim classificamos o tipo de distribuição de gordura 

corporal em adiposidade abdominal (RCQ> 0.95) e periférica (RCQ< 0.95). Ainda 

com paciente sentado em posição relaxada, realizamos a medida da circunferência 

do pescoço.  

2.6.3Prova de Função Pulmonar 
 

O procedimento técnico, os critérios de aceitabilidade, reprodutibilidade, 

valores de referências e interpretativos, bem como a padronização e do 

equipamento, seguiram as recomendações da Sociedade Brasileira de Pneumologia 

e Tisiologia65.Resumidamente, cada paciente realizou o teste na posição sentada, 

numa cadeira confortável, usando um clipe nasal e, previamente à realização do 

teste, foram instruídos detalhadamente de todos os procedimentos. Os pacientes 

respiraram através de um bocal de papelão descartável colocado entre seus dentes 

e assegurado que não havia vazamentos durante a respiração. A seguir, foi 

solicitado que eles fizessem uma inspiração máxima (próximo à capacidade 
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pulmonar total - CPT) seguida de uma expiração máxima (próximo ao volume 

residual). 

Foram realizados, no máximo,cinco testes em cada paciente e considerados 

os três melhores, sendo que a variabilidade entre eles foi inferior a 5% ou 200 ml. 

Foram considerados o volume expiratório forçado do primeiro segundo (VEF1), a 

capacidade vital forçada (CVF) e o índice de Tiffenau (VEF1/CVF) nos seus valores 

absolutos e relativos, sendo este último obtido pela comparação com a curva de 

normalidade para todas as variáveis espirométricas. O equipamento utilizado foi o 

DATOSPIR 120 (SibelMed Barcelona, Espanha) acoplado a microcomputador e 

calibrado diariamente. 

A ventilação voluntária máxima (VVM) é o maior volume de ar que o indivíduo 

pode mobilizar em um minuto com esforço voluntário máximo. A manobra de VVM 

foi realizada em um período de dez a quinze segundos e o volume, neste período de 

tempo, foi extrapolado para o valor em um minuto. A unidade utilizada foilitros por 

minuto (L/min).Durante a manobra, o indivíduo foi estimulado a respirar tão 

rapidamente e profundamente quanto possível. O paciente foi estimulado pelo 

avaliador a manter um ritmo constante e regular. A VVM foi determinada a partir de, 

pelo menos, duas manobras aceitáveis. O critério utilizado para aceitaçãofoi quando 

o traçado de volume-tempo demonstrou que o padrão ventilatório foi regular em 

volume ou em frequência respiratória e a linha de base no final da expiração no 

traçado volume-tempo permaneceu razoavelmente constante, mantendo-se a 

frequência respiratória entre 80 e 120 incursões por minuto. O maior e o segundo 

maior valor não diferiram menos que 10%. Foi então escolhido o maior valor 

alcançado, extrapolando-se o volume acumulado em quinze segundos para um 

minuto70. 

Todas as manobras foram gravadas no próprio espirômetro, enquanto que o 

comportamento pressórico da prova foi gravado no  Micro Medical Software (Spida5, 

Puma). 

2.6.4Avaliação da Cinemática do Complexo Tóraco-Abdominal 
 

Para esta avaliação, utilizamos o pletismógrafo optoeletrônico (OEP, BTS, 

Milão, Itália), que é um instrumento de análise de movimento composto por seis 

câmeras que emitem luz infravermelha a ser refletida por pontos dispostos no tronco 
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do paciente. Utilizamos um modelo de protocolo de 89 pontos, feito com 89 

marcadores reflexivos infravermelhos, fixados no tórax do sujeito por meio de fita 

hipoalérgica bi-adesiva, posicionados em um sistema de grade que consiste em sete 

linhas horizontais arranjadas de forma circunferencial entre o nível da clavícula e a 

espinha ilíaca anterossuperior. Ao longo dessas linhas, os marcadores 

foramposicionados anterior (42), posteriormente (37) e lateralmente (10) em cinco 

colunas e uma coluna bilateral adicional na linha axilar média, conforme pode ser 

observado na figura 257,71. 

 

Figura 2 - Disposição geral dos marcadores. Visão Anterior e Posterior (Adaptado)71. 

 

Os sujeitos foram colocados em posição sentada, em um banco sem encosto, 

centralizados em um sistema de seis câmeras previamente calibradas, segundo 

recomendações do fabricante. Para a captação da imagem inicial foi necessário que 

o indivíduo estivesse parado. Sob essas condições, o avaliador ativou o programa 

que detectou a reflexão do infravermelho nos pontos, permitindo ao software 

específico projetar um modelo em três dimensões, ligando os marcadores em várias 

triangulações, o que, baseado no teorema de Gauss, forneceu medidas contínuas 

dos volumes do tronco completo (Chest Wall - Cw), além da compartimentalização 
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do tronco em três componentes: um superior, a caixa torácica pulmonar (Ribcage 

pulmonar - RCp); um intermediário, a caixa torácica abdominal (Ribcage abdominal - 

RCa) e um inferior, o abdome (Abdominal - Ab).As alterações do complexo tóraco-

abdominal foram registradas e salvas em um programa que acompanha o 

OEPsystem para análise dos resultados obtidos57. 

Foram solicitados, durante o registro optoeletrônico, aos voluntários que 

realizassem respiração calma e lenta, dentro do volume corrente, durante três 

minutos, e a manobra de VVM por um período entre dez e quinze segundos. Para a 

análise final, foram 12 segundos em volume corrente para comparação com o 

traçado optopletismográfico da VVM. 

 
2.7 Análises dos Dados 
 

Posteriormente à coleta de dados, os arquivos gerados pelo registro 

optoeletrônico possuem extensão TDF. Estes foram submetidos a cálculos 

volumétricos pelo softwareSMART tracker e convertidos para arquivos do tipo DAT 

analisados pelo softwareDiaMov, disponibilizados pela BTS Bioengineering. O 

processamento de dados realizado por esse programa gera dois arquivos adicionais 

de extensões BBB e MED. O primeiro fornece dados breathbybreath (ciclo a ciclo) e 

o segundo fornece a média e o desvio-padrão de todas as variáveis do trecho 

escolhido para estudo. 

Para análise da assincronia, os arquivos extensão TDF foram submetidos a 

cálculos volumétricos e convertidos em arquivos de extensão EMT, que foram 

processados pelo software MATLAB® (MathWorksInc, Natick, MA, US). 

A análise estatística foi feita através do softwareGraphPadPrism 4.0 for 

Windows. Para todos os dados, aplicamos o teste de Shapiro-Wilk para verificar a 

normalidade da distribuição. Para verificar a diferença das médias entre os grupos 

de obesos e eutróficos, com distribuição normal, aplicamos o teste t não pareado. 

Para aqueles que não se apresentaram paramétricos, utilizamos o teste de Mann 

Whitney. Em todos os testes estatísticos, o nível de significância aplicado foi de α = 

0,05. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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 Neste capítulo, os resultados e a discussão desta dissertação serão 

apresentados em formato de artigo intitulado Avaliação da Cinemática do 

Complexo Tóraco-Abdominal Durante Repouso e Endurance Muscular 

Respiratória em Obesos, cuja submissão será realizada ao periódicoRevista 

Brasileira de Fisioterapia. 
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RESUMO 

 

Contextualização: A obesidade pode afetar o sistema respiratório, causando 

alterações na mecânica ventilatória, nos volumes e fluxos pulmonares. 

Objetivos:Avaliar a influência da obesidade no movimento do complexo tóraco-

abdominal durante o repouso e durante a ventilação voluntária máxima (VVM), 

assim como a contribuição entre os diferentes compartimentos desse complexo e as 

variações de volume da parede torácica e entre obesos e não obesos. Materiais e 

Métodos: Foram avaliados 16 indivíduos divididos em dois grupos: grupo de obesos 

(n = 8) e grupo de eutróficos (n = 8). Os dois grupos foram homogêneos quanto às 

características espirométricas (média de CVF: 4,97 ± 0,6 L – 92,91 ± 10,17 % do 

predito, e 4,52 ± 0,6 L – 93,59 ± 8,05 %), idade 25,6 ± 5,0 e 26,8 ± 4,9 anos, em 

eutróficos e obesos respectivamente. O IMC foi de 24,93 ± 3,0 e 39,18 ± 4,3 kg/m2, 

nos grupos investigados. Todos os sujeitos realizaram respiração calma e lenta e a 

manobra de Ventilação voluntária máxima, durante o registro por pletismografia 

optoeletrônica. Para análise estatística, foram utilizados os testes t não pareado e de 

Mann-Whitney. Resultados: Os indivíduos obesos apresentaram menor contribuição 

percentual da caixa torácica abdominal (RCa) durante a respiração em repouso e na 

VVM. A variação dos volumes pulmonares expiratório (VEE) e inspiratório finais 

(VEI) foram menores nos sujeitos obesos. Foram constatados maiores assincronia e 

distorção entre os compartimentos do complexo tóraco-abdominal nos obesos, 

quando comparados aos eutróficos. Conclusões: A obesidade central interfere 

negativamente na ventilação pulmonar, reduzindo a adaptação aos esforços e 

incrementando o trabalho ventilatório. 

 

Palavras-chave: cinemática, obesidade, testes de função pulmonar, ventilação 
voluntária máxima, Fisioterapia  
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ABSTRACT 

 

Background: Obesity may affect the respiratory system, causing  

changes in respiratory function and in the pulmonary volumes and 

flows. Objectives: To evaluate the influence of obesity in the movement of 

thoracoabdominal complex at rest and during maximal voluntary ventilation (MVV), 

and the contribution between the different compartments of this complex and the 

volume changes of chest wall between obese and non-obese patients. Materials 

and Methods: We studied 16 patients divided into two groups: the obese group (n = 

8) and group non-obese (n = 8). The two groups were homogeneous in terms of 

spirometric characteristics (FVC mean: 4.97 ± 0.6 L - 92.91 ± 10.17% predicted, and 

4.52 ± 0.6 L - 93.59 ± 8.05%), age 25.6 ± 5.0 and 26.8 ± 4.9 years, in non-obese and 

obese respectively. BMI was 24.93 ± 3.0 and 39.18 ± 4.3 kg/m2 in the groups 

investigated. All subjects performed breathing calm and slow and maneuver 

MVV, during registration for optoelectronic plethysmography. Statistical analysis: we 

used the unpaired t test and Mann-Whitney. Results:  Obese individuals had a lower 

percentage contribution of the rib cage abdominal (RCa) during breathing at rest and 

VVM. The variation of end expiratory (EELV) and end inspiratory(EILV) lung volumes 

were lower in obese subjects. It has been found asynchrony and higher distortion 

between compartments of thoracoabdominal complex in obese subjects when 

compared to non-obese. Conclusions: Central obesity impairs the ventilation lung, 

reducing to adaptation efforts and increasing the ventilatory work. 

 

Key words: kinematics, obesity, respiratory function tests, Maximal Voluntary 

Ventilations, Physiotherapy 
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Introdução 

É bem documentado que, para os graus mais extremos de adiposidade, o 

excesso de tecido adiposo ao redor do tórax pode afetar o sistema respiratório, 

causando alterações na mecânica respiratória e nas trocas de gases1-3. Quando é 

evidenciada a restrição pulmonar, esta é atribuída à diminuição da excursão 

diafragmática pelo aumento da adiposidade abdominal ou do peso na parede 

torácica, levando a uma redução dos volumes pulmonares quando comparados com 

os valores previstos4. As anormalidades espirométricas mais comumente relatadas 

nos obesos são uma redução no volume de reserva expiratória (VRE) e da 

capacidade residual funcional (CRF), com essa última relacionando-se 

exponencialmente ao índice de massa corporal (IMC)5,6. Tal restrição tem sido 

observada apenas em pacientes com síndrome da hipoventilação alveolar, visto que 

são portadores de obesidade extrema1-3 

Incrementos do IMC também aumentam progressivamente a prevalência de 

sintomas, como a sensação de dispneia em repouso7. Além disso, o padrão de 

distribuição da gordura corporal, antes mesmo que o IMC isolado, também pode 

influenciar mais negativamente os volumes pulmonares de sujeitos obesos, que o 

IMC isoladamente8. Assim, outras medidas de adiposidade tal com as 

circunferências da cintura (CC)9 e pescoço (CP)10 e a relação cintura quadril (RCQ)8 

têm sido tomada como importantes preditoras da função pulmonar. 

A ventilação pulmonar é funcionalmente o resultado da interação de dois 

compartimentos, torácico e abdominal, trabalhando em sincronia durante o ato 

respiratório11. Quando o deslocamento entre esses compartimentos passa a ser 

assincrônico, o movimento tóraco-abdominal pode contribuir para alterações na 

eficiência da ventilação, aumentando o trabalho respiratório e consumo máximo de 

oxigênio12,13. O estudo da assincronia tóraco-abdominal tem merecido destaque em 

diversas áreas14-17. Especialmente no obeso, tal assincronia pode refletir na redução 

da ventilação na base pulmonar levando ao fechamento precoce das unidades 

alveolares. O estudo da assincronia tóraco-abdominal tem sido especialmente 

importante no pós-operatório,em que estas anormalidades tendem a se exacerbar, e 

na avaliação da eficácia de técnicas de aumento de ventilação pulmonar14
.  
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O aumento do volume abdominal, entre outros aspectos, pode modificar a 

curvatura diafragmática e sua zona de aposição e localização na região inferior da 

caixa torácica o que compromete a eficiência de tal músculo e sobrecarga de 

outros18. Estudos iniciais têm mostrado resultados divergentes em relação à força 

muscular estática na obesidade19,20. Entretanto, parece haver consenso em relação 

à capacidade de gerar altos fluxos pulmonares, traduzida pela diminuição da 

ventilação voluntária máxima (VVM), que aparece alterada especialmente na 

adiposidade central10,21.   

Embora várias hipóteses tenham sido atribuídas para justificar a diminuição 

do desempenho ventilatório no obeso, parece ainda não haver um entendimento 

completo da desordem respiratória restritiva observada, especialmente no tocante 

ao estudo da assincronia tóraco-abdominal no repouso e em manobras de alto fluxo 

pulmonar. Dessa forma, os objetivos desse estudo foram avaliar a influência da 

obesidade no movimento do complexo tóraco-abdominal durante o repouso e 

durante a ventilação voluntária máxima, assim como a contribuição entre os 

diferentes compartimentos desse complexo (Pulmonary Rib Cage– RCp), Abdominal 

Rib Cage – RCa e Abdominal - Ab) e as variações de volume da parede torácica e 

entre obesos e não obesos.  

 

Materiais e Métodos  

Sujeitos 

O Estudo é do tipo transversal, com coleta sendo realizada no período de 

setembro de 2010 a janeiro de 2011, com grupos de obesos e não obesos, realizado 

no Laboratório de Fisioterapia Pneumocardiovascular da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, pelo mesmo avaliador, fisioterapeuta, treinado com a técnica, 

durante o período noturno. 

A amostra foi selecionada por conveniência, participando do estudo homens 

voluntários distribuídos em dois grupos: grupo de obesos com obesidade central 

(RCQ = 1,0 ± 0,01); e um grupo de eutróficos. Os critérios de inclusão foram: obesos 

com IMC entre 35 kg/m2 e 45 kg/m2, todos do gênero masculino, ativos, aptos a 

realizar os exames respiratórios (espirometria, pletismografia optoeletrônica e VVM), 

com idade compreendida entre dezoito e quarenta anos, sem história de doença 

pulmonar prévia ou cirurgia torácica ou abdominal nos últimos seis meses 
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antecedentes ao estudo. Apresentar a Capacidade Vital Forçada (CVF) e o Índice de 

Tiffenau maiores do que 80% do predito para o indivíduo22,23. Foram excluídos da 

amostra pacientes portadores de déficits neurológicos, os que não conseguiram 

realizar todos os procedimentos necessários para avaliação, ou ainda aqueles que, 

em qualquer momento solicitassem desistência em participar do estudo. Como 

recomendação preparatória, todos os indivíduos foram informados sobre a não 

ingestão de chás, bebidas contendo cafeína, refrigerante ou fazer uso de qualquer 

estimulante em período inferior a três horas antes da avaliação, assim como não 

fumar. Foi também indicada a restrição do exercício físico de natureza extenuante 

nas doze horas antecedentes à avaliação23. Todos os sujeitos, antes de serem 

admitidos no estudo, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O 

estudo foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) sob nº 148/07, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), de acordo com a resolução 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde. 

 

Nível de atividade física e IMC 

Inicialmente os indivíduos foram avaliados para em relação à antropometria e 

nível de atividade física, medidos IMC, CC, CQ e RCQ conforme padronização 

previamente descrita24 e assim determinado o grau de obesidade e padrão de 

distribuição de adiposidade corporal. O nível de atividade física foi determinado a 

partir da aplicação do Perfil de Atividade Humana (PAH)25. 

 

Espirometria 

A Espirometria foi realizada previamente em todos os indivíduos para 

caracterização de uma amostra saudável do ponto de vista espirométrico. Assim 

foram incluídos indivíduos conforme os critérios definidos previamente. O exame foi 

realizado de acordo com os padrões de aceitação previamente descritos pela 

Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia23. O equipamento utilizado foi o 

DATOSPIR 120 (SibelMed Barcelona, Espanha) acoplado a microcomputador e 

calibrado diariamente. A manobra de VVM foi realizada em um período de dez a 

quinze segundos, conforme previamente descrita23. Todas as manobras foram 

gravadas no próprio espirômetro, enquanto que o comportamento pressórico da 

prova foi gravado no software Micro Medical Software (Spida5, Puma). 
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Cinemática do complexo tóraco-abdominal 

Os indivíduos foram instruídos previamente sobre a instrumentação, e o 

padrão ventilatório a ser adotado em cada manobra de captação. A coleta das 

variáveis de ventilação pulmonar foi realizada em dois momentos: em repouso com 

a manobra de VC, por três minutos, e depois de dez minutos, com a manobra de 

VVM.  

Para a avaliação da cinemática do complexo tóraco-abdominal, utilizamos o 

pletismógrafo optoeletrônico (OEP, BTS, Milão, Itália), cuja análise de movimento foi 

captada por seis câmeras dispostas ao longo da sala (3 posicionadas anteriormente 

ao sujeito e 3 posicionadas posteriormente). Empregamos um modelo de protocolo 

feito com 89 marcadores reflexivos infravermelhos, fixados no tórax do sujeito por 

meio de fita hipoalérgica bi-adesiva sobre a pele dos mesmos, posicionados em um 

sistema de grade que consiste em sete linhas horizontais arranjadas de forma 

circunferencial entre o nível da clavícula e a espinha ilíaca anterossuperior. Ao longo 

dessas linhas, os marcadores foram posicionados anterior (42), posteriormente (37) 

e lateralmente (10) em cinco colunas e uma coluna bilateral adicional na linha axilar 

média26,27. 

Os sujeitos foram colocados em posição sentada, em um banco sem encosto, 

centralizados em um sistema de seis câmeras previamente calibradas. Um 

processador de imagem detectou a reflexão do infravermelho nos pontos, permitindo 

ao software específico projetar um modelo em três dimensões, ligando os 

marcadores em várias triangulações, o que, baseado no teorema de Gauss, 

forneceu medidas contínuas dos volumes do tronco completo (Chest Wall), além da 

compartimentalização do tronco em três componentes: um superior, a caixa torácica 

pulmonar (Pulmonary Rib Cage- RCp); um intermediário, a caixa torácica abdominal 

(Abdominal Rib Cage - RCa) e um inferior, o abdome (Abdominal - Ab).As alterações 

do complexo tóraco-abdominal foram registradas no software OEP Capture27. 

Para as medidas de sincronia tóraco-abdominal foram tomadas as medidas 

de: variações (∆) de volume entre a respiração em repouso e a manobra de VVM, o 

percentual de contribuição de cada compartimento da parede torácica, o ângulo de 

fase (PhAng – reflete o atraso nas excursões dos compartimentos da parede 

torácica), a relação de fase inspiratória (PhRIB – expressa a porcentagem da 

inspiração em que o movimento da caixa torácica e do abdome apresentam direção 

oposta), a relação de fase expiratória (PhREB – expressa a porcentagem da 
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expiração em que o movimento da caixa torácica e do abdome apresentam direção 

oposta)  e a relação de fase respiratória total (PhRTB – expressa a porcentagem do 

ciclo respiratório em que o movimento da caixa torácica e do abdome apresentam 

direção oposta)28. 

 

Análise estatística 

A análise estatística foi feita através do softwareGraphPadPrism 4.0 for 

Windows. Para todos os dados, aplicamos o teste de Shapiro-Wilk, a fim deaveriguar 

a normalidade da distribuição. Para verificar a diferença das médias entre os grupos 

de obesos e eutróficos, com distribuição normal, aplicamos o teste t não pareado. 

Para aqueles que não se apresentaram paramétricos, utilizamos o teste de Mann 

Whitney. Em todos os testes estatísticos, o nível de significância aplicado foi de α = 

0,05. 

 

Resultados 

Foram analisados 20 indivíduos, sendo 12 obesos 8 eutróficos. Destes, 4 

obesos foram excluídos por problemas técnicos no modelos matemáticos, o que não 

permitiram a análise dos volumes. Assim 8 indivíduos foram estudados no grupo de 

obesos e 8 no grupo de eutróficos. Os indivíduos dos dois grupos foram 

homogêneos quanto às características espirométricas (média de CVF: 4,96 L - 92% 

do predito, e 4,52 L - 93%), idade 25,6 e 26,8 anos em eutróficos e obesos 

respectivamente. Como esperado, houve diferença significativa em relação às 

medidas antropométricas dos grupos. A média dos IMC dos não obesos foi de 24,9 

e 39, 2kgm2 nos obesos (p < 0,0001). As características basais gerais das demais 

medidas antropométricas e espirométricas dos indivíduos são mostradas na tabela 

1. 

A tabela 2 apresenta os resultados das contribuições percentuais da 

ventilação dos compartimentos da parede torácica entre os grupos. Durante o 

volume corrente em repouso, observou-se que o Ab contribui mais no resultado da 

ventilação em ambos os grupos. Nesta manobra, a contribuição do compartimento 

Ab é seguida pelo RCp e RCa, que contribui percentualmente menos para a 

ventilação do que o RCp e Ab. Neste aspecto, a contribuição do RCa foi menor (p = 

0,01) nos obesos para o mesmo compartimento do que nos não obesos. 
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Durante a manobra de VVM, os indivíduos não obesos modificaram o padrão 

de contribuição dos compartimentos, com o RCa contribuindo em segundo lugar na 

ventilação pulmonar. Em ralação aos não obesos, o padrão de contribuição na 

ventilação pulmonar do compartimento RCa é bem menor em relação ao não obesos  

(p = 0,07).  

As variações de volume entre os sujeitos obesos e eutróficos foram obtidas 

comparando-se a respiração em repouso e a manobra de VVM entre os dois grupos. 

Observou-se uma variação (∆) semelhante no volume corrente da parede torácica 

(ChestWall – Cw) entre os dois grupos estudados e uma diferença percentual e em 

litros significativa nas variações dos volumes pulmonares expiratório (p = 0,02, para 

o percentual, e p = 0,003, para litros) e inspiratório finais (p< 0,0001, para o 

percentual, e p = 0,008, para litros) (VEE e VEI), conforme a tabela 3. 

 A tabela 4 mostra a comparação das variáveis de assincronia entre 

indivíduos obesos e eutróficos. O ângulo de fase (PhAng) entre a caixa torácica 

pulmonar (RCp) e a caixa torácica abdominal (RCa) dos obesos foi maior do que o 

dos eutróficos (p = 0,03). As relações de fase inspiratória (PhRIB) e de fase 

respiratória total (PhRTB) foram maiores nos sujeitos obesos, comparando-se todos 

os compartimentos da parede torácica (PhRIB AB x RC, p = 0,03; RCa x RCp, p = 

0,003; AB x RCa, p = 0,006; PhRTB AB x RC, p = 0,03; RCa x RCp, p = 0,005; AB x 

RCa, p = 0,009), enquanto que a relação de fase expiratória (PhREB) não 

demonstrou significância estatística apenas entre o compartimento abdominal e a 

caixa torácica (PhREBRCa x RCp, p = 0,008; AB x RCa, p = 0,02). 

 

Discussão 

O presente estudo foi conduzido para avaliar os volumes pulmonares e a 

contribuição dos compartimentos do complexo tóraco-abdominal na obesidade na 

respiração em repouso e durante a manobra de VVM. Um segundo objetivo foi 

investigar a presença de assincronia e distorção entre os compartimentos tóraco-

abdominais, nos obesos e em sujeitos controle eutróficos. A contribuição percentual 

da caixa torácica durante a ventilação mostrou-se menor na respiração em repouso, 

agravando-se durante a manobra de VVM. As variações de VEI e VEE também se 

apresentaram menores nos sujeitos obesos, quando comparados ao grupo controle. 

A distorção é aceita quando o movimento assíncrono com qualquer um dos 

compartimentos é relacionado com o abdome. As demais relações são 
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conceitualmente aceitas como assincronia. Foi constatada distorção no 

PhAngRCaxRCp e distorções e assincronias nas análises das PhRIB, PhREB e 

PhRTB, para todos os compartimentos. Ao nosso conhecimento é a primeira vez 

que estes resultados são apresentados. 

O funcionamento adequado do sistema respiratório requer que os pulmões e 

a parede torácica tenham complacência normal e que os músculos possuam a força 

e o tônus necessários, com o diafragma mantendo-se aciforme, possibilitando, 

através de sua contração, o aumento do volume da caixa torácica18. Em indivíduos 

obesos, o músculo diafragma situa-se deslocado mais superiormente no abdome em 

relação aos indivíduos sem obesidade abdominal. Nosso grupo de obesos 

apresentou um padrão de distribuição de gordura corporal predominantemente 

superior (RCQ =1,1). Embora a distribuição abdominal tenha sido medida de forma 

indireta, acreditamos, semelhante ao que é apontado em outros estudos29-31, que a 

deposição excessiva de tecido adiposo ao redor da parede torácica e abdominal 

pode alterar a curva comprimento-tensão do diafragma, esses fatos podem dar 

suporte à diminuição da contribuição da RCa no repouso.     

Em indivíduos obesos, o músculo diafragma situa-se em posição superior. 

Esses fatos podem dar suporte à menor contribuição da RCa (27,12 ± 5,63, p< 0,01) 

no repouso. Os participantes do estudo apresentavam padrão andróide de 

distribuição de adiposidade, sugerindo alteração na aposição diafragmática e 

possível prejuízo de sua função por alteração da curva comprimento-tensão. 

 A manobra de VVM durante a espirometria foi similar entre os grupos. Este 

achado encontra suporte no fato de que a VVM se comporta, em relação ao IMC, 

aumentando proporcionalmente em sujeitos não obesos e apresentando uma 

relação inversa a partir de IMC acima de 45kg/m232. Apesar de nossos obesos 

apresentarem IMC discretamente abaixo destes valores, na análise de ventilação 

feita com a POE, a discrepância na contribuição dos compartimentos tóraco-

pulmonares entre os grupos apresentou-se maior durante esse teste. A manobra de 

VVM exige um aumento na frequência respiratória, assim o tempo de relaxamento 

do diafragma estaria ainda mais diminuído, em função da hiperdistensão causada 

pela gordura central.  Podemos atribuir a ausência de alterações significativas na 

contribuição do RCp e do Ab  ao fato de que o RCp recebe suporte da musculatura 

acessória para compensar a sobrecarga nesse compartimento, enquanto que o Ab 
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estaria compensado em função de ser a parte do complexo tóraco-abdominal mais 

flexível.  

Não encontramos diferenças na ∆VCCW entre eutróficos e obesos. Estudo 

realizado com oito indivíduos obesos e seis eutróficos verificou que esses primeiros 

compensavam o volume corrente com o aumento da frequência respiratória e com 

respirações superficiais33. Entretanto, a ∆VEECW e a ∆VEICW foram 

significativamente menores nos sujeitos obesos de nosso estudo. A regulação do 

VEE possui importância crítica no exercício, com ativação da musculatura 

expiratória, otimizando o comprimento diafragmático para o desenvolvimento de 

força e acumular energia elástica que será utilizada para assistir a próxima 

inspiração. Adicionalmente, esse fenômeno auxilia a manter os volumes pulmonares 

operando dentro da porção linear da relação pressão-volume, diminuindo a carga 

elástica inspiratória e mantendo o VEI abaixo da CPT e o fluxo inspiratório dentro do 

75% do fluxo máximo disponível34. Apesar de não se caracterizar como exercício, a 

VVM implica numa carga adicional ao ato ventilatório. Em um estudo avaliando 20 

sujeitos saudáveis, com espirometria dentro da normalidade, demonstrou que a 

carga gerada por essa manobra no pico inspiratório, em homens, foi de 34,7 (± 5,3) 

cmH2O, e no pico expiratório, foi de 33,8 (± 5,9) cmH2O
35. Outro recente artigo 

realizado com nove mulheres obesas de grau II e oito eutróficas, em um 

pletismógrafo de corpo inteiro, analisados no repouso e no exercício, demonstrou 

que o VEE das indivíduas obesas está diminuído no repouso e decai ainda mais no 

exercício. O VEI, em repouso, foi maior nas mulheres obesas, mas não durante o 

exercício36. Evidências semelhantes foram encontradas em pesquisa com 10 

homens com obesidade grau II e nove eutróficos, investigados no repouso (sentado 

e supino) e no exercício, utilizando a mesma metodologia pletismográfica e 

mensurando-se as pressões esofágica e gástrica. Os resultados mostraram que a 

obesidade grau II resultou na redução do VEE no repouso e em alterações na 

mecânica respiratória37. Especula-se que a redução do VEE seja devido a forças 

abdominais expiratórias no diafragma, com o aumento da pressão gástrica 

relacionado à distribuição de adiposidade abdominal29,36,8. Nossos achados 

encontram suporte na literatura e sugerem uma baixa adaptação dos indivíduos 

obesos ao esforço, com prejuízo na mobilização de volumes. 

Quanto à assincronia tóraco-abdominal, estudos em obesos ainda são 

escassos. Em recente estudo, um grupo de trinta indivíduos obesos submetidos à 
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gastroplastia redutora, com idade de 32,37 (± 8,54) anos e IMC de 42,72 (± 4,10) 

kg/m2 e um grupo controle de trinta indivíduos não obesos com idade de 30,60 

(±7,76) anos e IMC de 21,99 (±2,22) kg/m2, foram avaliados, por meio da 

pletismografia respiratória por indutância elétrica. Os obesos apresentaram redução 

do índice de trabalho respiratório (LBI), após seis meses de cirurgia, mas o 

PhAngtornou-se similar ao pré-operatório28. Publicação recente avaliou o padrão 

respiratório e o movimento tóraco-abdominal, utilizando a mesma técnica do estudo 

anterior, durante exercícios respiratórios em 24 pacientes com obesidade de níveis II 

e III, de ambos os gêneros, idade média de 37 (± 11) anos e IMC 44 (± 3)kg/m2, no 

segundo dia pós-operatório de gastroplastia. Foram analisados o PhAng, a PhRIB e 

o LBI no repouso e durante o exercício diafragmático (ED), a espirometria de 

incentivo orientada a fluxo (EIOF) e a espirometria de incentivo orientada a volume 

(EIOV). Observou-se um aumento significativo da PhRIB durante o ED e a EIOF, 

bem como do PhAng durante a EIOF e a EIOV, em relação aos respectivos valores 

basais, sem diferenças significativas entre os três exercícios, evidenciando a 

assincronia entre os compartimentos14. 

No presente estudo, para a assincronia e distorção, foram comparados 

sujeitos obesos e eutróficos apenas no repouso e encontramos significância 

estatística para o PhAngRCaxRCp, o que caracteriza distorção entre esses 

compartimentos. É possível que esse achado correlacione-se com a contribuição 

reduzida do RCa na ventilação e essa distorção justifique-se pelo fato do RCp 

apresentar-se como o compartimento de menor complacência e o músculo 

diafragma ter sua excursão limitada pela gordura visceral. As PhRIB e PhRTB, entre 

todos os compartimentos estudados, mostraram significativamente maiores nos 

sujeitos obesos. A PhREB não apresentou assincronia apenas entre o abdome e a 

caixa torácica. Esses achados indicam que a obesidade central traz repercussões 

em todo o ciclo respiratório, sob a forma de assincronia e distorção. Estes dados 

sugerem que, apesar dos sujeitos não apresentarem distúrbios restritivos do ponto 

de vista espirométrico, já apresentavam importantes alterações nos volumes 

pulmonares e também na mecânica respiratória, contribuindo para o aumento do 

trabalho da ventilação e caracteriza mais uma disfunção relacionada à obesidade no 

sistema respiratório. 

O presente trabalho abre perspectiva de estudos futuros, indicando ser 

especialmente útil no estudo na mecânica pulmonar da obesidade, uma vez que a 
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assincronia tóraco-abdominal é um dos elementos que provavelmente tende a se 

exacerbar, principalmente em condições pós-operatórias de andar superior do 

abdome. Apresenta-se ainda algumas potenciais limitações, como o número de 

sujeitos estudados. Entretanto a presença de um grupo controle pareado por idade e 

função respiratória colabora para que os resultados encontrados sejam importantes 

em relação à mecânica respiratória do obeso.  

Em resumo, a obesidade central interfere negativamente na contribuição do 

RCa na ventilação, com as variações de VEE e VEI diminuídas, reduzindo a 

adaptação aos esforços. O movimento tóraco-abdominal, no repouso, encontra-se 

alterado, em função da distribuição de adiposidade, sugerindo incremento do 

trabalho ventilatório, em relação aos sujeitos eutróficos.  
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Tabela 1- Dados antropométricos, variáveis espirométricas e nível de atividade física 
dos participantes. 

 Eutróficos Obesos 
Número de sujeitos 8 8 

Variáveis Antropométricas   

Idade (anos) 25,63 ± 5,07 26,88 ± 4,19 

Peso (kg) 76,20 ± 12,43 117,80 ± 8,42* 

Altura (cm) 175,3 ± 4,89 173,5 ± 8,00 

IMC (kg/m2) 24,93 ± 3,02 39,18 ± 4,36* 

Variáveis Espirométricas   

CVF (L) 4,97 ± 0,60 4,52 ± 0,63 

CVF% 92,91 ± 10,17 93,59 ± 8,05 

VEF1 (L) 4,21 ± 0,53 3,87 ± 0,55 

VEF1% 94,55 ± 9,40 94,02 ± 10,62 

VEF1/CVF 82,27± 10,25 84,90 ± 3,63 

VEF1/CVF% 97,68 ± 11,99 84,64 ± 2,02 

VVM (L/min) 159,3 ± 21,44 155,1 ± 17,44 

VVM% 87,84 ± 16,01 91,33 ± 9,20 

Nível de atividade física   

PAH (EAA) 87,13 ± 5,22 80,2 ± 5,4 

CVF= capacidade vital forçada, CVF% = porcentagem dos valores preditos para CVF, VEF1= volume 
expiratório forçado no primeiro segundo, VEF1%= porcentagem dos valores preditos para VEF1, 
VEF1/CVF= relação entre CVF e VEF1, VEF1/CVF%= porcentagem dos valores preditos para 
VEF1/CVF, VVM= ventilação voluntária máxima, VVM% = porcentagem dos valores preditos para 
VVM, EAA= escore ajustado de atividade pelo Perfil de Atividade Humana, *Diferença significativa (p< 
0,05). 
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Tabela 2 -Contribuição percentual dos compartimentos da parede torácica na 
ventilação entre os sujeitos obesos e eutróficos na respiração calma e lenta e 
durante a manobra de VVM. 

Variável Eutróficos Obesos 
RCpVC% 35,26 ± 7,15 34,80 ± 9,98 

RCaVC% 27,12 ± 5,63 19,36 ± 4,84* 

AbVC% 37,62 ± 8,56 43,14 ± 12,55 

RCpVVM% 26,08 ± 4,13 34,25 ± 11,33 

RCaVVM% 38,74 ± 12,95 19,35 ± 11,40 

AbVVM% 42,29 ± 11,13 46,40 ± 19,46 

RCPvc %= porcentagem de contribuição da caixa torácica pulmonar (ribcagepulmonary) na ventilação, 
durante o volume corrente, RCavc %= porcentagem de contribuição da caixa torácica abdominal 
(ribcage abdominal), ABvc %= porcentagem de contribuição do abdome (abdominal), RCPvvm %= 
porcentagem de contribuição da caixa torácica pulmonar (ribcage pulmonar) na ventilação, durante a 
manobra de ventilação voluntária máxima, RCavvm %= porcentagem de contribuição da caixa torácica 
abdominal (ribcage abdominal) ABvvm %= porcentagem de contribuição do abdome (abdominal), 
*Diferença significativa (p< 0,05). 
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Tabela 3 –Variações de volume da parede torácica entre os sujeitos obesos e 
eutróficos, comparando-se a respiração em repouso e a manobra de VVM entre os 
dois grupos. 

Variável Eutróficos Obesos 
∆% VCCW 53,74 ± 13,60 53,76 ± 6,54 

∆ VCCW (L) 0,87 ± 0,30 1,07 ± 0,14 

∆% VEECW 3,18 ± 1,79 0,59 ± 0,98* 

∆ VEECW (L) 0,74 ± 0,40 0,23 ± 0,40* 

∆% VEICW 6,33 ± 1,78 1,98 ± 1,44* 

∆ VEICW (L) 1,60 ± 0,42 0,83 ± 0,56* 

∆% VCCW= Variação percentual do volume corrente na parede torácica entre a respiração em 
repouso e a manobra de ventilação voluntária máxima, ∆ VCCW (L)= Variação, em litros, do volume 
corrente na parede torácica entre a respiração em repouso e a manobra de ventilação voluntária 
máxima, ∆% VEECW= Variação percentual do volume expiratório final, ∆ VEECW (L)= Variação, em 
litros, do volume expiratório final, ∆% VEICW= Variação percentual do volume inspiratório final, ∆ 
VEICW (L)= Variação, em litros, do volume inspiratório final, *Diferença significativa (p< 0,05). 
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Tabela 4 - Comparação das variáveis de assincronia e distorção entre indivíduos 
obesos e eutróficos. 

Variável Eutróficos Obesos 

PhAngABxRC 7,26 ± 3,45 10,78 ± 7,96 

PhAngRCaxRCp 5,27 ± 3,30 15,50 ± 11,84* 

PhAngABxRCa 6,71 ± 3,51 12,56 ± 7,11 

PhRIB AB x RC 7,98 ± 3,23 15,16 ± 7,82* 

PhRIBRCa x RCp 7,49 ± 3,92 20,64 ± 9,75* 

PhRIB AB x RCa 6,80 ± 2,60 15,03 ± 6,79* 

PhREB AB x RC 5,55 ± 4,20 11,75 ± 7,09 

PhREBRCa x RCp 5,34 ± 3,65 17,87 ± 10,76* 

PhREB AB x RCa 4,85 ± 4,05 11,39 ± 5,89* 

PhRTB AB x RC 6,77 ± 3,82 13,30 ± 6,92* 

PhRTBRCa x RCp 6,39 ± 3,65 18,54 ± 9,53* 

PhRTB AB x RCa 5,89 ± 3,36 13,23 ± 5,94* 

PhAngABxRC = ângulo de fase, dado em graus, entre a caixa torácica e o abdome, PhAngRCaxRCp 
= ângulo de fase, entre a caixa torácica pulmonar e a caixa torácica abdominal, PhAngABxRCa = 
ângulo de fase, entre a caixa torácica abdominal e o abdome, PhRIB = relação de fase inspiratória, 
dada em porcentagem, PhREB = relação de fase expiratória, dada em porcentagem, PhRTB = 
relação de fase respiratória total, dada em porcentagem, *Diferença significativa (p< 0,05). 
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O presente estudo se propôs aavaliar a influência da obesidade nos volumes 

pulmonares ena contribuição dos compartimentos do complexo tóraco-abdominal na 

respiração em repouso e durante a manobra de ventilação voluntária máxima, 

investigando, também, a presença de assincroniae distorçãoentre os 

compartimentos tóraco-abdominais, nos obesos e em sujeitos controle eutróficos, 

através da pletismografia optoeletrônica. Nossos resultados sugerem que a 

obesidade central traz importantes repercussões nos volumes pulmonares e na 

mecânica respiratória, aumentando o trabalho ventilatório, antes mesmo que o 

padrão restritivo possa ser detectado pelo exame espirométrico. 

O estudo da assincronia da parede torácica mostra-se especialmente útil 

clinicamente, pois esclarece pontos fundamentais da mecânica pulmonar na 

obesidade, uma vez que a assincronia tóraco-abdominal é um dos elementos que 

provavelmente tende a se exacerbar, principalmente em condições pós-operatórias 

de andar superior do abdome. 

Consideramos que os achados da presente pesquisa contribuem para o 

engrandecimento da Fisioterapia Cardiorrespiratória, auxiliando no correto manejo 

clínico desses pacientes. 
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ANEXO 1 

Normas de publicação da Revista Brasileira de Fisioterapia 

Instruções aos autores 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

A submissão dos manuscritos deverá ser efetuada por via eletrônica, no site 
http://www.scielo.br/rbfis e implica que o trabalho não tenha sido publicado e não esteja 
sob consideração para publicação em outro periódico.  

Quando parte do material já tiver sido apresentada em uma comunicação preliminar, 
em Simpósio, Congresso, etc., deve ser citada como nota de rodapé na página de 
título, e uma cópia do texto da apresentação deve acompanhar a submissão do 
manuscrito. 

Os artigos submetidos e aceitos em português serão traduzidos para o inglês por 
tradutores da RBF/BJPT. Os artigos submetidos e aceitos em inglês também serão 
encaminhados aos revisores de inglês da RBF/BJPT para revisão final.  

Taxa de processamento e tradução/publicação 

Para artigos submetidos a partir de 5 de julho, 2010, a RBF/BJPT solicitará, ao autor de 
correspondência ou pessoa por ele indicada, o pagamento de taxa de processamento 
para os artigos que forem analisados e encaminhados para avaliação por pares e de 
taxa de tradução/publicação para os artigos aceitos para publicação, conforme valores 
definidos em reunião do seu Conselho Editorial.  

Procedimentos para pagamentos 

a) No Brasil, os pagamentos serão feitos por meio da quitação de boleto bancário que 
deverão ser gerados acessando o site http://www.rbf-bjpt.org.br; 
b) Outros paises: solicite informações sobre como efetuar os pagamentos para 
contato@rbf-bjpt.org.br;  
c) A taxa de processamento não será reembolsada no caso do artigo não ser publicado; 
d) Não haverá cobrança de taxas dos artigos submetidos por autores convidados 
formalmente pelos Editores da RBF. 

FORMA E PREPARAÇÃO DOS MANUSCRITOS 

A RBF/BJPT aceita, no máximo, 6 (seis) autores em um manuscrito. O manuscrito deve 
ser escrito preferencialmente em inglês e pode conter até 3.500 palavras (excluindo 
Resumo/Abstract, Referências, Figuras, Tabelas e Anexos). Estudos de Caso não 
devem ultrapassar 1.600 palavras, excluindo Resumo/Abstract, Referências, Figuras, 
Tabelas e Anexos. 
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Ao submeter um manuscrito para publicação (http://www.scielo.br/rbfis), os autores 
devem inserir no sistema, todos os dados dos autores e ainda inserir como 
documento(s) suplementar(es):  

1) Carta de encaminhamento do material, contendo as seguintes informações: 
a) Nomes completos dos autores; 
b) Tipo e área principal do artigo (ver OBJETIVOS, ESCOPO E POLÍTICA); 
c) Número e nome da Instituição que emitiu o parecer do Comitê de Ética para 
pesquisas em seres humanos e para os experimentos em animais. Para as pesquisas 
em seres humanos, incluir também uma declaração de que foi obtido o Termo de 
Consentimento dos participantes do estudo; 
d) Número de Ensaio Clínico - Conforme descritos em OBJETIVOS, ESCOPO E 
POLÍTICA, os manuscritos com resultados relativos aos ensaios clínicos deverão 
apresentar número de identificação, que deverá ser registrado no final do 
Resumo/Abstract.  
(Sugestão de site para registro: http://www.anzctr.org.au/Survey/UserQuestion.aspx); 

2) Declaração de responsabilidade de conflitos de interesse. Os autores devem declarar 
a existência ou não de eventuais conflitos de interesse (profissionais, financeiros e 
benefícios diretos e indiretos) que possam influenciar os resultados da pesquisa; 

3) Declaração assinada por todos os autores, com o número de CPF, indicando a 
responsabilidade pelo conteúdo do manuscrito e transferência de direitos autorais 
(copyright) para a RBF/BJPT, caso o artigo venha a ser aceito pelos Editores.  

Os modelos da carta de encaminhamento e das declarações encontram-se disponíveis 
no site da RBF/BJPT: http://www.rbf-bjpt.org.br. 

É de responsabilidade dos autores a eliminação de todas as informações (exceto na 
página do título e identificação) que possam identificar a origem ou autoria do artigo.  

FORMATO DO MANUSCRITO 

O manuscrito deve ser elaborado com todas as páginas numeradas consecutivamente 
na margem superior direita, com início na página de título. Os Artigos Originais devem 
ser estruturados conforme sequência abaixo:  

  Página de título e identificação (1ª. página) 

A página de identificação deve conter os seguintes dados:  

a)Título do manuscrito em letras maiúsculas; 

b) Autor: nome e sobrenome de cada autor em letras maiúsculas, sem titulação, 
seguidos por número sobrescrito (expoente), identificando a afiliação 
institucional/vínculo (Unidade/ Instituição/ Cidade/ Estado/ País); para mais de um 
autor, separar por vírgula; 

c) Nome e endereço completo. (É de responsabilidade do autor correspondente manter 
atualizado o endereço e e-mail para contatos); 
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d) Título para as páginas do artigo: indicar um título curto, em Português e em Inglês, 
para ser usado no cabeçalho das páginas do artigo, não excedendo 60 caracteres; 

e) Palavras-chave: termos de indexação ou palavras-chave (máximo seis), em 
Português e em Inglês. A RBF/BJPT recomenda o uso do DeCS - Descritores em 
Ciências da Saúde para consulta aos termos de indexação (palavras-chave) a serem 
utilizados no artigo <http://decs.bvs.br/>.  

Resumo/Abstract  
Uma exposição concisa, que não exceda 250 palavras em um único parágrafo, em 
português (Resumo) e em Inglês (Abstract) deve ser escrita e colocada logo após a 
página de título. Notas de rodapé e abreviações não definidas não devem ser usadas. 
Se for preciso citar uma referência, a citação completa deve ser feita dentro do resumo. 
O Resumo e o Abstract devem ser apresentados em formato estruturado, incluindo os 
seguintes itens separadamente: Contextualização (Background), Objetivos (Objectives), 
Métodos (Methods), Resultados (Results) e Conclusões (Conclusions).  
Corpo do texto: Introdução, Materiais e Métodos, Resultados e Discussão 
Incluir, em itens destacados:  
Introdução: deve informar sobre o objeto investigado e conter os objetivos da 
investigação, suas relações com outros trabalhos da área e os motivos que levaram 
o(s) autor(es) a empreender a pesquisa.  
Materiais e Métodos: descrever de modo a permitir que o trabalho possa ser 
inteiramente repetido por outros pesquisadores. Incluir todas as informações 
necessárias - ou fazer referências a artigos publicados em outras revistas científicas - 
para permitir a replicabilidade dos dados coletados. Recomenda-se fortemente que 
estudos de intervenção apresentem grupo controle e, quando possível, aleatorização da 
amostra.  
Resultados: devem ser apresentados de forma breve e concisa. Tabelas, Figuras e 
Anexos podem ser incluídos quando necessários para garantir melhor e mais efetiva 
compreensão dos dados.  
Discussão: o objetivo da discussão é interpretar os resultados e relacioná-los aos 
conhecimentos já existentes e disponíveis, principalmente àqueles que foram indicados 
na Introdução do trabalho. As informações dadas anteriormente no texto podem ser 
citadas, mas não devem ser repetidas em detalhes na discussão.  
Os artigos de Revisão Sistemática e Metanálises devem incluir uma seção que 
descreva os métodos empregados para localizar, selecionar, obter, classificar e 
sintetizar as informações.  
Agradecimentos  
Quando apropriados, os agradecimentos poderão ser incluídos, de forma concisa, no 
final do texto, antes das Referências Bibliográficas, especificando: assistências 
técnicas, subvenções para a pesquisa e bolsa de estudo e colaboração de pessoas que 
merecem reconhecimento (aconselhamento e assistência). Os autores são 
responsáveis pela obtenção da permissão documentada das pessoas cujos nomes 
constam dos Agradecimentos.  
Referências Bibliográficas  
O número recomendado é de, no mínimo, 50 (cinquenta) referências bibliográficas para 
Artigo de Revisão; 30 (trinta) referências bibliográficas para Artigo Original, Metanálise, 
Revisão Sistemática e Metodológico. Para Estudos de Caso recomenda-se, no máximo, 
10 (dez) referências bibliográficas.  
As referências bibliográficas devem ser organizadas em sequência numérica, de acordo 
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com a ordem em que forem mencionadas pela primeira vez no texto, seguindo os 
Requisitos Uniformizados para Manuscritos Submetidos a Jornais Biomédicos, 
elaborados pelo Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas - ICMJE 
<http://www.icmje.org/index.html>.  
Os títulos de periódicos devem ser referidos de forma abreviada, de acordo com a 
ListofJournals do Index Medicus<http://www.index-medicus.com>. As revistas não 
indexadas não deverão ter seus nomes abreviados.  
As citações das referências bibliográficas devem ser mencionadas no texto em 
números sobrescritos (expoente), sem datas. A exatidão das referências bibliográficas 
constantes no manuscrito e a correta citação no texto são de responsabilidade do(s) 
autor(es) do manuscrito. (Ver exemplos no site: 
<http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html>).  
Tabelas, Figuras e Anexos: as Tabelas, Figuras e Anexos são limitados a 5 
(cinco) no total.  
-Tabelas: devem incluir apenas os dados imprescindíveis, evitando-se tabelas muito 
longas (tamanho máximo permitido: uma página em espaço duplo), e devem ser 
numeradas, consecutivamente, com algarismos arábicos e inseridas no final do texto. 
Título descritivo e legendas devem torná-las compreensíveis, sem necessidade de 
consulta ao texto do artigo. Não devem ser formatadas com marcadores horizontais 
nem verticais, apenas necessitam de linhas horizontais para a separação de suas 
seções principais. Devem ser usados parágrafos ou recuos e espaços verticais e 
horizontais para agrupar os dados.  
-Figuras: as Figuras não devem repetir os dados já descritos nas Tabelas. Todas 
devem ser citadas e devem ser numeradas, consecutivamente, em arábico, na ordem 
em que aparecem no texto. Não é recomendado o uso de cores. As legendas devem 
torná-las compreensíveis, sem necessidade de consulta ao texto. Digitar todas as 
legendas em espaço duplo e explicar todos os símbolos e abreviações. Usar letras em 
caixa-alta (A, B, C, etc.) para identificar as partes individuais de figuras múltiplas. Se 
possível, todos os símbolos devem aparecer nas legendas; entretanto, símbolos para 
identificação de curvas em um gráfico podem ser incluídos no corpo de uma figura, 
desde que isso não dificulte a análise dos dados.  
Em relação à arte final, todas as Figuras devem estar em alta resolução. Figuras de 
baixa qualidade podem resultar em atrasos na aceitação e publicação do artigo.  
As Tabelas, Figuras e Anexos publicados em outras revistas ou livros devem conter as 
respectivas referências e o consentimento, por escrito, do autor ou editores.  
Para artigos submetidos em língua portuguesa, um conjunto adicional em inglês das 
Tabelas, Figuras, Anexos e suas respectivas legendas deve ser anexado como 
documento suplementar.  
Notas de Rodapé  
As notas de rodapé do texto, se imprescindíveis, devem ser numeradas 
consecutivamente em sobrescrito no manuscrito e escritas em folha separada, colocada 
no final do texto. 

OUTRAS CONSIDERAÇÕES 

 
Unidades: usar o Sistema Internacional (SI) de unidades métricas para as medidas e 
abreviações das unidades. 

Cartas ao Editor: críticas às matérias publicadas de maneira construtiva, objetiva e 
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educativa; consultas às situações clínicas e discussões de assuntos específicos da 
Fisioterapia serão publicados a critério dos editores (com até 700 palavras e até 8 
referências). Quando a carta se referir a comentários técnicos (réplicas) sobre os 
artigos publicados na RBF/BJPT, esta será publicada junto com a tréplica dos autores 
do artigo objeto de análise e/ou crítica. 

Estudos de Caso: devem ser restritos às condições de saúde ou 
métodos/procedimentos incomuns sobre os quais o desenvolvimento de artigo original 
seja impraticável. Dessa forma, os relatos de casos clínicos não precisam 
necessariamente seguir a estrutura canônica dos artigos originais, mas devem 
apresentar um delineamento metodológico que permita a reprodutibilidade das 
intervenções ou procedimentos relatados. Recomenda-se muito cuidado ao propor 
generalizações de resultados a partir desses estudos. Desenhos experimentais de caso 
único serão tratados como artigos originais e devem seguir as normas estabelecidas 
pela RBF/BJPT.  

Estudos de Revisão Sistemática com Metanálise: Devem incluir: a) uma seção que 
descreva os métodos empregados para localizar, selecionar, obter, classificar e 
sintetizar as informações, b) número suficiente de artigos, com qualidade metodológica 
alta (segundo mecanismos próprios de avaliação) de tal forma que seja possível uma 
análise apropriada sobre o tema de investigação, e c) técnica de metanálise, que 
integre os resultados dos estudos selecionados, sobre a questão de pesquisa. 
Manuscritos de revisão sistemática com metanálise que apresentem uma quantidade 
insuficiente de artigos selecionados e/ou artigos de baixa qualidade, que não utilizem 
técnica estatística para síntese ponderada dos efeitos dos estudos (metanálise) e que 
não apresentem uma conclusão assertiva e válida sobre o tema, não serão 
considerados para análise de revisão por pares. 

Conflitos de Interesse: os autores são responsáveis pela declaração de qualquer tipo 
de conflito de interesse na realização da pesquisa, tanto de ordem financeira como de 
qualquer outra natureza. 

O relator deve comunicar aos editores quaisquer conflitos de interesse que possam 
influenciar a emissão de parecer sobre o manuscrito e, quando couber, deve declarar-
se não qualificado para revisá-lo. 

Considerações Éticas e Legais: evitar o uso de iniciais, nomes ou números de 
registros hospitalares dos pacientes. Um paciente não poderá ser identificado em 
fotografias, exceto com consentimento expresso, por escrito, acompanhando o trabalho 
original.  

Estudos realizados em humanos devem estar de acordo com os padrões éticos e com o 
devido consentimento livre e esclarecido dos participantes (reporte-se à Resolução 
196/96 do Conselho Nacional de Saúde que trata do Código de Ética para Pesquisa em 
Seres Humanos).  

Para os experimentos em animais, considerar as diretrizes internacionais (por exemplo, 
a do Committee for ResearchandEthicalIssuesoftheInternationalAssociation for 
theStudyofPain, publicada em PAIN, 16:109-110, 1983).  
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Para as pesquisas em humanos e em animais, deve-se incluir, no manuscrito, o número 
do Parecer da aprovação das mesmas pela Comissão de Ética em Pesquisa, que deve 
ser devidamente registrado no Conselho Nacional de Saúde do Hospital ou 
Universidade ou no mais próximo de sua região. 

A RBF/BJPT reserva-se o direito de não publicar trabalhos que não obedeçam às 
normas legais e éticas para pesquisas em seres humanos e para os experimentos em 
animais.  

É recomendável que estudos relatando resultados eletromiográficos sigam os 
"Standards for Reporting EMG Data", recomendados pela ISEK. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Se o artigo for encaminhado aos autores para revisão e não retornar à RBF/BJPT 
dentro de 6 (seis) semanas, o processo de revisão será considerado encerrado. Caso o 
mesmo artigo seja reencaminhado, um novo processo será iniciado, com data 
atualizada. A data do aceite será registrada quando os autores retornarem o manuscrito 
após a correção final aceita pelos Editores. 

As provas finais serão enviadas aos autores por e-mail, no endereço indicado na 
submissão, para revisão final (dúvidas e/ou discordâncias de revisão), não sendo 
permitidas quaisquer outras alterações. Manuscrito em prova final não devolvido em 48 
horas poderá, a critério dos editores, ser publicado na forma em que se apresenta ou 
ter sua publicação postergada para um próximo número. 

Após publicação do artigo ou processo de revisão encerrado, toda documentação 
referente ao processo de revisão será incinerada. 

 

  



 

APÊNDICE 1 
 

 

 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa 

tóraco-abdominal durante as avaliações de 

em obesos que é coordenada pela

de mestrado, Angelo Augusto Paula do Nascimento

Sua participação é

momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade. Não haverá pagamento pela sua participação.

Essa pesquisa procura avaliar o comportamento do Complexo Tóraco

de seus compartimentos durante 

máximas, além da mensuração da ventilação voluntária máxima 

eutróficos. Serão realizados os seguintes procedimentos: 

função pulmonar, da força muscular respiratória

A avaliação que será realizada não trará nenhum risco para a sua saúde, pois não 

serão realizados procedimentos que envolvam corte

Você poderá se beneficiar desta avaliação, 

cinemática torácica durante a técnica de avaliação da força e 

músculos respiratórios.  

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em 

nenhum momento. Qualquer dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá 

perguntar diretamente para 

Coordenação do Mestrado em Fisioterapia da UFRN 

Centro de Ciências da Saúde, Campus Universitário 

(84) 3342-2002 .Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre 

Lopes: Rua General Gustavo Cordeiro de Farias, S/N, Petrópolis.

A imagem não pode ser exibida. Talvez o computador não tenha memória suficiente para abrir a imagem ou  
talvez ela esteja corrompida. Reinicie o computador e abra o arquivo novamente. Se ainda assim aparecer o x  
vermelho, poderá ser necessário excluir a imagem e inseri-la novamente.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE 

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Este é um convite para você participar da pesquisa cinemática do complexo 

abdominal durante as avaliações de força e endurance muscular respiratória 

que é coordenada pela Professora Dra. Selma Sousa Bruno

Angelo Augusto Paula do Nascimento.  

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade. Não haverá pagamento pela sua participação. 

Essa pesquisa procura avaliar o comportamento do Complexo Tóraco

de seus compartimentos durante as manobras de força muscular inspiratória máximae nasal 

máximas, além da mensuração da ventilação voluntária máxima em pacientes 

. Serão realizados os seguintes procedimentos: avaliação

função pulmonar, da força muscular respiratória e da pletismografia

A avaliação que será realizada não trará nenhum risco para a sua saúde, pois não 

os procedimentos que envolvam corte. 

Você poderá se beneficiar desta avaliação, pois será traçado o perfil da 

durante a técnica de avaliação da força e 

.   

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em 

nenhum momento. Qualquer dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá 

perguntar diretamente para Angelo Augusto Paula do Nascimento,

trado em Fisioterapia da UFRN – Departamento de Fisioterapia 

Centro de Ciências da Saúde, Campus Universitário – Lagoa Nova

Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre 

tavo Cordeiro de Farias, S/N, Petrópolis. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 
MESTRADO EM FISIOTERAPIA 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

cinemática do complexo 

muscular respiratória 

Selma Sousa Bruno e seu orientando 

voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

Essa pesquisa procura avaliar o comportamento do Complexo Tóraco-abdominal e 

as manobras de força muscular inspiratória máximae nasal 

em pacientes obesos e 

avaliação antropométrica, da 

da pletismografia optoeletrônica. 

A avaliação que será realizada não trará nenhum risco para a sua saúde, pois não 

pois será traçado o perfil da 

durante a técnica de avaliação da força e endurance dos 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em 

nenhum momento. Qualquer dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá 

Angelo Augusto Paula do Nascimento, no endereço: 

Departamento de Fisioterapia - 

Lagoa Nova ou pelos telefones 

Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
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Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Eu, ___________________________________________________________, declaro estar 

ciente e informado (a) sobre os procedimentos de realização da pesquisa, conforme 

explicitados acima, e aceito participar voluntariamente da mesma. 

Assinatura: ____________________________________________________________ 

Data: ____ / ____ / ____. 
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APÊNDICE 2 
 

Ficha de Avaliação da Cinemática Do Complexo Tóraco-
Abdominal Durante Repouso eEndurance Muscular 

Respiratória em Obesos 
LAB PCV – Músculos Respiratórios 

 
 

PROTOCOLO: ARQUIVO: PASTA/PC: 
Pesquisador Responsável:  

 
DADOS PESSOAIS 

DATA AVALIAÇÃO: 
NOME: 
ENDEREÇO: 
TELEFONE: SEXO: 
IDADE: DATA DE NASCIMENTO: 
DIAGNÓSTICO: 
ANTECEDENTES PESSOAIS: 
TABAGISMO/ ANOS:  

 
MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 

PESO: ALTURA: IMC: 
CIRC. CINTURA: CIRC. QUADRIL: RCQ: 
CP:   

 
PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR 

 REAL % PREDITO PREDITO 
CVF    
VEF1    

FEF 25% - 75%    
PFE    
VRE    
VC    

VEF1/CVF    
 

VEMTILAÇÃO VOLUNTÁRIA MÁXIMA 
VVM REFERÊNCIA % FREQUÊNCIA 

    
 
 
 

OEP VOLUME CORRENTE 
VARIÁVEL RCP RCA ABD CW 

VT     
VT, rcp     
VT, rca     

A imagem não pode ser exibida. Talvez o computador não tenha memória suficiente para abrir a imagem ou talvez ela esteja  
corrompida. Reinicie o computador e abra o arquivo novamente. Se ainda assim aparecer o x vermelho, poderá ser necessário excluir
a imagem e inseri-la novamente. 
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VT, ab     
VT, rcp%     
VT, rca%     
VT, ab%     
Vee, cw     
Vee, rcp     
Vee, rca     
Vee, ab     
Vei, cw     
Vei, rcp     
Vei, rca     
Veiab     
T tot     

T insp     
T exp     

Dutycycle     
Frequency     
Min Vent     

M InspFlow     
M ExpFlow     
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APÊNDICE 3 
 
Perfil de Atividade Humana – PAH 
 
 
 Ainda 

faço 
Parei de 

fazer 
Nunca 

fiz 
1. Levantar e sentar em cadeiras ou cama 
(sem ajuda) 

   

2. Ouvir rádio    
3. Ler livros, revistas ou jornais    
4. Escrever cartas ou bilhetes    
5. Trabalhar numa mesa ou escrivaninha    
6. Ficar de pé por mais que 1 minuto    
7. Ficar de pé por mais que 5 minutos    
8. Vestir e tirar a roupa sem ajuda    
9. Tirar roupas de gavetas ou armários    
10. Entrar e sair do carro sem ajuda    
11. Jantar num restaurante    
12. Jogar baralho ou qualquer jogo de mesa    
13. Tomar banho de banheira sem ajuda    
14. Calçar sapatos e meias sem parar para 
descansar 

   

15. Ir ao cinema, teatro, ou a eventos 
religiosos ou esportivos 

   

16. Caminhar 27 metros (um minuto)    
17. Caminhar 27 metros sem parar (um 
minuto) 

   

18. Vestir e tirar a roupa sem parar para 
descansar 

   

19. Utilizar transporte público ou dirigir por 1 
hora e meia (158 quilômetros ou menos) 

   

20. Utilizar transporte público ou dirigir por ± 2 
horas (160 quilômetros ou mais) 

   

21. Cozinhar suas próprias refeições    
22. Lavar ou secar vasilhas    
23. Guardar mantimentos em armários    
24. Passar ou dobrar roupas    
25. Tirar poeira, lustrar móveis ou polir o carro    
26. Tomar banho de chuveiro    
27. Subir 6 degraus    
28. Subir 6 degraus sem parar    
29. Subir 9 degraus    
30. Subir 12 degraus    
31. Caminhar metade de um quarteirão no 
plano 

   

32. Caminhar metade de um quarteirão no 
plano sem parar 
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33. Arrumar a cama (sem trocar os lençóis)    
34. Limpar janelas    
35. Ajoelhar ou agachar para fazer trabalhos 
leves 

   

36. Carregar uma sacola leve de mantimentos    
37. Subir 9 degraus sem parar    
38. Subir 12 degraus sem parar    
39. Caminhar metade de um quarteirão numa 
ladeira 

   

40. Caminhar metade de um quarteirão numa 
ladeira, sem parar 

   

41. Fazer compras sozinho    
42. Lavar roupas sem ajuda (pode ser com 
máquina) 

   

43. Caminhar um quarteirão no plano    
45. Caminhar um quarteirão no plano, sem 
parar 

   

46. Caminhar 2 quarteirões no plano, sem 
parar 

   

47. Esfregar o chão, paredes ou lavar carros    
48.Arrumar a cama trocando os lençóis    
49. Varrer o chão    
50. Varrer o chão por 5 minutos, sem parar    
51. Carregar uma mala pesada ou jogar 1 
partida de boliche 

   

52. Aspirar o pó de carpetes    
53. Aspirar o pó de carpetes por 5 minutos, 
sem parar 

   

54. Pintar o interior ou o exterior da casa    
55. Caminhar 6 quarteirões no plano    
56. Caminhar 6 quarteirões no plano, sem 
parar 

   

57. Colocar o lixo para fora    
58. Carregar uma sacola pesada de 
mantimentos 

   

59. Subir 24 degraus    
60. Subir 36 degraus    
61. Subir 24 degraus, sem parar    
62. Subir 36 degraus, sem parar    
63. Caminhar 1,6 quilômetros (±20 minutos)    
64. Caminhar 1,6 quilômetros (± 20 minutos), 
sem parar 

   

65. Correr 100 metros ou jogar peteca, volley, 
baseball 

   

66. Dançar socialmente    
67. Fazer exercícios calistênicos ou dança 
aeróbia por 5 minutos, sem parar 

   

68. Cortar grama com cortadeira elétrica    
69. Caminhar 3,2 quilômetros (± 40 minutos)    
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70. Caminhar 3,2 quilômetros sem parar (± 40 
minutos) 

   

71. Subir 50 degraus (2 andares e meio)    
72. Usar ou cavar com a pá    
73. Usar ou cavar com pá por 5 minutos, sem 
parar 

   

74. Subir 50 degraus (2 andares e meio), sem 
parar 

   

75. Caminhar 4,8 quilômetros (± 1 hora) ou 
jogar 18 buracos de golfe 

   

76. Caminhar 4,8 quilômetros (± 1 hora), sem 
parar 

   

77. Nadar 23 metros    
78. Nadar 23 metros, sem parar    
79. Pedalar 1,6 quilômetro de bicicleta (2 
quarteirões) 

   

80. Pedalar 3,2 quilômetros de bicicleta (4 
quarteirões) 

   

81. Pedalar 1,6 quilômetro, sem parar    
82. Pedalar 3,2 quilômetros, sem parar    
83. Correr 400 metros (meio quarteirão)    
84. Correr 800 metros (1 quarteirão)    
85. Jogar tênis/frescobol ou peteca    
86. Jogar uma partida de basquete ou de 
futebol 

   

87. Correr 400 metros, sem parar    
88. Correr 800 metros, sem parar    
89. Correr 1,6 quilômetro (2 quarteirões)    
90. Correr 3,2 quilômetros (4 quarteirões)    
91. Correr 4,8 quilômetros (6 quarteirões)    
92. Correr 1,6 quilômetros em 12 minutos em 
menos 

   

93. Correr 3,2 quilômetros em 20 minutos ou 
menos 

   

94. Correr 4,8 quilômetros em 30 minutos ou 
menos 
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