
 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comparação das respostas fisiológicas entre diferentes testes 
funcionais em obesos 

 
 
 
 
 
 
 

Nicole Soares Oliver Cruz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natal-RN 
2014 



 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 

 
 
 
 
 
 
 

Comparação das respostas fisiológicas entre diferentes testes 
funcionais em obesos 

 
 
 

Nicole Soares Oliver Cruz 
 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada à Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte – Programa de Pós-

Graduação em Fisioterapia, submetido à avaliação 

de uma banca examinadora para obtenção de título 

de Mestre em Fisioterapia.  

Orientadora: Profᵃ. Dra. Selma Sousa Bruno 

 
 
 
 
 
 
 

Natal-RN 
2014 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



iii 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia 
Prof. Dr. Jamilson Simões Brasileiro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  



iv 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 

 
 
 
 
 
 
 

Comparação da resposta fisiológica entre diferentes testes 
funcionais em obesos 

 
 
 
 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 
 
 

Profᵃ Drᵃ. Selma Sousa Bruno – UFRN - Presidente 

Prof. Dr. Wouber Herickson de Brito Vieira - UFRN 
Profᵃ. Drᵃ. Audrey Borghi-Silva - UFScar 

 
 
 
 

Aprovada em: 29/11/2013 
 
 
 

 



v 

 

Dedicatória 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Aos que amo incondicionalmente e 

sempre me apoiaram, meus pais, 

irmã e toda minha família”   

 

 

 

 



vi 

 

Agradecimentos 

 

A Deus, por ter me dado coragem para seguir na busca dos meus 

sonhos, discernimento nos momentos de angústia e fé para não me deixar desistir. 

Aos meus pais, Olavo e Cléa, por todo o apoio e incentivo, por 

acreditarem e sonharem junto comigo, por entenderem que a distância fará parte do 

meu crescimento profissional e pessoal e por não medirem esforços para que 

conquiste todos os meus sonhos. Por serem exemplo para mim de caráter. Muito 

Obrigada. Amo vocês! 

À minha irmã, Wanessa, que sempre acreditou no meu potencial e me 

incentivou na profissão, por todo amor dedicado, pelas palavras de incentivo e 

momentos de descontração. 

Às minhas avós, tios e primos por sempre estarem presentes, por 

torcerem junto comigo e comemorarem sempre a cada vitória. 

À minha querida orientadora Selma Bruno, por todos os ensinamentos, 

paciência, incentivo, momentos de descontração. Por seguir comigo lado a lado, 

encorajando e servindo de exemplo profissional e pessoal. Muito Obrigada! 

À Tatiana Onofre, a melhor doutoranda que eu poderia ter tido. Apesar de 

ter chegado já no final me ajudou com as coletas e foi fundamental na elaboração do 

artigo. Obrigada pelo apoio, encorajamento e experiência repassada. 

À Renata Carlos e Juliana Fernandes pela ajuda durante as coletas, pelas 

dúvidas tiradas e experiências trocadas. Sem vocês não teria conseguido. 

À professora Vanessa Resqueti e ao Professor Wouber pelas 

considerações feitas para concretização deste trabalho. 

À Professora Audrey por aceitar colaborar na conclusão deste trabalho. 

À todos do laboratório 6 que direta ou indiretamente me ajudaram durante 

todo esse tempo. 

À toda a turma do mestrado, em especial aos amigos Gabi Chaves, Liane, 

Diego, Rafael, Clécio e Mayle, pelas trocas de experiências, conversas oportunas, 

momentos de descontração, estresses coletivos. Obrigada por tornarem a minha 

estadia aqui em Natal mais agradável.  



vii 

 

À todos os professores do mestrado, que sem dúvida, de alguma forma 

contribuíram para o meu crescimento e tornaram o meu aprendizado algo 

gratificante.  

À Paulo Nóbrega, que em tão pouco tempo se tornou um amigo tão 

especial. Por todas as nossas longas conversas no departamento ou pelo 

Whatsapp, por sempre me fazer rir com suas histórias divertidas e por sempre ouvir 

os meus desabafos. Você se tornou um verdadeiro amigo. 

Às amigas de João Pessoa e colegas de profissão, Samara Amorim e 

Paloma Menezes que me apoiaram e torceram junto comigo desde a inscrição e 

seguiram me incentivando e acreditando em mim. Obrigada por entenderem os 

convites recusados, minhas lamentações e os meus estresses, pelas conversas 

diárias, pelas fofocas de todo domingo e por serem tão presentes na minha vida. 

Meu Trio Amado! 

Às amigas de infância e que levo comigo até hoje, Márcia, Larissa, Sara, 

Aline, Luiza, Rafaella, Priscilla e Gabi, por todo o incentivo. Obrigada por tornaram 

minha vida mais divertida, por estarem presente sempre, por tornarem simples 

momentos em memórias inesquecíveis, por entenderem minha ausência e por 

mesmo na distância, se fazerem presentes todos os dias. Obrigada pelo apoio para 

continuar lutando e por sonharem junto comigo. Vocês são um presente pra mim. 

À todos os participantes da pesquisa, e aos integrantes da equipe 

SCODE/HUOL que contribuíram para a construção desse trabalho. 

À todos que direta ou indiretamente me ajudaram na realização desse 

sonho! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

 

 

Sumário 

 

Dedicatória                                                                                                                    v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Agradecimentos                                                                                                           vi  

Lista de Abreviaturas                                                                                                   ix                                                                                        

Lista de Tabelas                                                                                                           xi 

Lista de figuras                                                                                                            xii 

Resumo                                                                                                                      xiii 

Abstract                                                                                                                      xiv 

1 INTRODUÇÃO..........................................................................................................1 

2 OBJETIVOS..............................................................................................................9 

2.1 OBJETIVO GERAL...............................................................................................10 

2.2 OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS.................................................................................10 

3 HIPÓTESES............................................................................................................11 

4 MATERIAIS E MÉTODOS......................................................................................13 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO 

ESTUDO.......................................................................14 

4.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO DOS 

SUJEITOS...............................15 

4.3 PROTOCOLOS DE AVALIAÇÃO.........................................................................15 

4.4 DETERMINAÇÃO DO VO2PICO E DO LA..............................................................21 

4.5 FLUXOGRAMA DE AVALIAÇÕES.......................................................................23 

4.6 ESTRATÉGIA ESTATÍSTICA...............................................................................24 

5 RESULTADOS........................................................................................................25 

Artigo: Ventilatory and Metabolic responses during walking tests in obese: 

Association with anthropometric 

markers………………………………………………………………27 

6 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS......................................................46 

REFERÊNCIAS                                                                                                          49 

APÊNDICES 



ix 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

Lista de Abreviaturas  
 

 
WHO – World Health Organization 

OMS – Organização Mundial de Saúde 

IMC - Índice de Massa Corporal  

IAC – Índice de Adiposidade Corporal 

DXA - Dual-energyX-Ray absorptiometry 

CQ – Circunferência do quadril 

CC – Circunferência de cintura 

CP – Circunferência do pescoço 

SAOS – Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono 

RCQ – Relação Cintura-quadril 

VRE – Volume de reserva expiratório 

CRF – Capacidade residual funcional 

CVF – Capacidade vital forçada 

VEF1 – Volume expiratório forçado no primeiro segundo 

FCmáx – Frequência cardíaca máxima 

VO2 – Consumo de oxigênio 

VO2MÁX – Consumo de oxigênio máximo 

TECP - Teste de esforço cardiopulmonar 

VO2Pico – Consumo de oxigênio no pico da atividade 

LA – Limiar anaeróbico 

VCO2 – Produção de dióxido de carbono 

VE – Ventilação por minuto 

RER – Razão de troca gasosa 

FR – frequência respiratória 

TC6M – Teste de caminhada de 6 minutos 

6MWT – six minute walking test 



x 

 

ISWT – Incremental Shuttle Walking Test 

FC – frequência cardíaca 

DPOC – doença pulmonar obstrutiva crônica 

VE/VO2 – Equivalente ventilatório de oxigênio 

VE/VCO2 – Equivalente ventilatório de dióxido de carbono 

VVM – Ventilação voluntária máxima 

HUOL – Hospital Universitário Onofre Lopes 

UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

CEP – Comitê de ética em pesquisa 

CNS – Conselho Nacional de Saúde 

SCODE – Serviço de Cirurgia de Obesidade e Doenças Relacionadas 

AVE – Acidente Vascular Encefálico 

ATS – American Thoracic Society 

PA – Pressão arterial 

SpO2 – Saturação periférica de oxigênio 

K-S - Teste normalidade de Kolmogorov-Smirnov 

DP - Desvio Padrão 

IC- Intervalo de confiança 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

 

 

 

 

 

Lista de tabelas 

 

Tabela 1. Distribuição das variáveis de medidas basais de antropometria e de função 

pulmonar entre os obesos. 

 

Tabela 2. Descrição das variáveis metabólicas, respiratórias e de esforço percebido em 

diferentes momentos dos testes de esforço cardiopulmonar máximo e submáximo nos 

obesos (n=15). 

 

Tabela 3. Descrição das variáveis metabólicas e respiratórias durante o pico da atividade 

nos testes de esforço máximo e submáximos distribuídos quanto ao gênero e diferença 

entre as medidas de desempenho entre os testes. 

 

Tabela 4. Análise de regressão univariada dos três testes cardiopulmonares máximo e 

submáximos entre variáveis metabólicas, ventilatórias e de desempenho, com medidas 

antropométricas e de adiposidade geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

 

 

 

 

 

Lista de Figuras 

 

Da Dissertação 

 

Figura 1. Cortex Biophysik GmbH, Fonte Laboratório Pneumocardiovascular e Desempenho 

dos Músculos Respiratórios – UFRN. 

 

Figura 2: Avaliação da Função Pulmonar – espirometria. Fonte Laboratório 

Pneumocardiovascular e Desempenho dos Músculos Respiratórios – UFRN. 

 

Figura 3: Teste de Esforço Cardiopulmonar - TECP. Fonte Laboratório 

Pneumocardiovascular e Desempenho dos Músculos Respiratórios – UFRN. 

 

Figura 4: Teste de Campo submáximo. Fonte Laboratório Pneumocardiovascular e 

Desempenho dos Músculos Respiratórios – UFRN. 

 

Do Artigo 

 

Figura 1. Diferenças entre Testes Cardiopulmonares máximos e submáximos em ambos os 

gêneros. VO2=consumo de oxigênio; TECP= teste de esforço cardiopulmonar; 

ISWT=incremental shuttle walking test; TC6M=teste de caminhada de 6 minutos. A=VO2, 

B=% VO2. 

 

Figura 2. Regressão univariada entre variáveis metabólicas de desempenho e medidas 

antropométricas dos obesos (n=15). TECP- teste de esforço cardiopulmonar máximo; ISWT-

incremental shuttle walking test; TC6M-teste caminhada 6 minutos; CCint-circunferência 

cintura; VE-ventilação minuto, VCO2=produção dióxido de carbono. 

 



xiii 

 

Figura 3. Bland-Altman entre TECP e ISWT entre medidas de VO2 e percentual de VO2. 

TECP= teste de esforço cardiopulmonar máximo; ISWT=incremental shuttle walking test; 

VO2= consumo de oxigênio. 

 

 

 

 

Dissertação: Comparação das respostas fisiológicas entre diferentes testes 
funcionais em obesos – 2013 
Aluna: Nicole Soares Oliver Cruz 
Orientadora: Profᵃ Drᵃ. Selma Sousa Bruno. 

 

RESUMO 

 

Introdução: a obesidade afeta diretamente a capacidade funcional diminuindo a 
eficiência do sistema cardiovascular e o consumo de oxigênio (VO2). Testes de 
campo, tais como, Incremental Shuttle Walking Test (ISWT) e Teste de Caminhada 
de 6 minutos (TC6M) tem sido empregados como alternativa ao Teste de Esforço 
Cardiopulmonar (TECP), para avaliação funcional de patologias que levam a 
diminuição da transferência de oxigênio à periferia, entretanto, pouco é conhecido da 
respostas fisiológicas de variáveis metabólicas e ventilatórias em obesos durante 
teste incremental de exercício. Objetivo: analisar e comparar as respostas 
cardiopulmonares, metabólicas (VO2pico-consumo de oxigênio-pico e VCO2-produção 
de dióxido de carbono) e de esforço percebido nos testes submáximos de esforço 
(ISWT e TC6M) com o TECP. Materiais e Método: estudo transversal, prospectivo, 
onde foi avaliada a concordância de dois diferentes testes de campo (TC6M e ISWT) 
com o TECP. Critérios de Inclusão (IMC > 30Kg/m2; CVF > 80%). Os participantes 
realizaram avaliação clínica, antropométrica (IMC, IAC-índice de adiposidade 
corporal, RCQ-relação cintura-quadril, CQ-circunferência quadril, CC-circunferência 
cintura, CP-circunferência pescoço) e espirométrica (CVF-capacidade vital forçada, 
VEF1-volume expiratório forçado no 1° segundo, VVM-ventilação voluntária máxima). 
Obesos realizaram em momentos distintos a sequência de testes (TECP, TC6M e 
ISWT). Medidas ventilatórias (VE-ventilação por minuto, VE/VO2-equivalente 
ventilatório de oxigênio, VE/VCO2-equivalente ventilatório de dióxido de carbono, 
RER-razão de troca gasosa) e metabólicas (VO2 e VCO2) dos gases expirados 
(breath-by-breath) com sistema de telemetria (Cortex-Biophysik-Metamax3B), além 
das variáveis de percepção de esforço (fadiga e dispneia-Borg6-20) foram tomadas. 
Resultados: os participantes eram adultos jovens (39.4+10.1 anos), com altos 
percentuais de adiposidade corporal (IAC=50.0+10.5%-mulheres; IAC=48.8+16.9%-
homens) e IMC=43.5+6.6. Observou-se que IMC e CC justificaram isoladamente 
56% e 48% da variância da duração do TECP. Diferenças de VO2ml/kg/min e %VO2 

nos obesos foram encontradas apenas entre TECP e TC6M (%VO2 p=0.008 em 
mulheres e p=0.01 nos homens), sendo os valores de VO2PICO de 18.6+4.0ml/kg/min 
no TECP; 15.4+2.9 no ISWT e 13.2+2.5 no TC6M. O Bland-Altman evidenciou 
concordância entre TECP e o ISWT no VO2PICO (3.2ml/kg/min; 95%; IC -3.0 – 9.4) e 
no %VO2 (16.4%; 95%; -23.6 – 56.4). A análise da produção de CO2(l/min) 
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confirmou uma maior produção ao final do TECP (2.3+1.0), seguido do ISWT 
(1.7+0.7) e TC6M (1.4+0.6), porém com diferenças apenas entre o TECP e TC6M 
(p<0.01). Conclusão: apesar de considerado um teste de esforço submáximo, o 
ISWT promove respostas metabólicas e cardiovasculares semelhantes ao TECP na 
população obesa, sugerindo que o ISWT pode ser uma boa opção para avaliar a 
capacidade funcional de obesos. 
 
Palavras-chaves: Obesidade; Teste de esforço cardiopulmonar; Consumo de 
oxigênio. 
Dissertation: Comparison of physiological responses among different tests 
functional in obese – 2013 
Student: Nicole Soares Oliver Cruz 
Tutor: Prof Dr. Selma Sousa Bruno. 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: obesity affects rightly functional capacity diminishing the 
cardiovascular system efficiency and oxygen uptake (VO2). Field tests, such as, 
Incremental Shuttle Walking Test (ISWT) and Six Minute Walk Test (6MWT) has 
been employed as alternative of Cardiopulmonary Exercise Test (CPX), to functional 
assessing for conditions which transport of oxygen to peripheral is diminished. 
Nevertheless, the knowing about metabolic variables response in real time and it 
comparing among different maximal and submaximal tests in obese is absent. Aim: 
to compare cardiopulmonary, metabolic response during CPX, ISWT and 6MWT and 
to analyse it influence of adiposity markers in obese. Material e Method: cross-
sectional, prospective study. Obese included if: (BMI>30Kg/m2; FVC>80%), were 
assessed as clinical, anthropometric (BMI, body adiposity index-BAI, waist-WC, hip-
HC and neck-NC circumferences) and spirometry (forced vital capacity-FVC, Forced 
expiratory volume-1°second-FEV1, maximal voluntary ventilation-MVV) variables. 
Obese performed the sequence of tests: CPX, ISWT and 6MWT. Throughout tests 
was assessed breath-by-breath by telemetry system (Cortex-Biophysik-Metamax3B) 
variables; oxygen uptake on peak of activity (VO2peak); carbon dioxide production 
(VCO2); Volume Expiratory (VE); ventilatory equivalents for VO2 (VE/VO2) and CO2 
(VE/VCO2); respiratory exchange rate (RER) and perceived effort-Borg6-20). Results: 
15 obese (10women) 39.4+10.1years, normal spirometry (%CVF=93.7+9.7) finished 
all test. They have BMI (43.5+6.6kg/m2) and different as %adiposity 
(BAI=50.0+10.5% and 48.8+16.9% respectively women and men). Difference of 
VO2ml/kg/min and %VO2 were finding between CPX (18.6+4.0) and 6MWT 
(13.2+2.5) but not between ISWT (15.4+2.9). Agreement was found for ISWT and 
CPX on VO2Peak (3.2ml/kg/min; 95%; IC-3.0–9.4) and %VO2 (16.4%). VCO2(l/min) 
confirms similarity in production for CPX (2.3+1.0) and ISWT (1.7+0.7) and difference 
for 6MWT (1.4+0.6). WC explains more the response of CPX and ISWT than other 
adiposity markers. Adiposity diminishes 3.2% duration of CPX. Conclusion: ISWT 
promotes similar metabolic and cardiovascular response than CPX in obese. It 
suggesting that ISWT could be useful and reliable to assess oxygen uptake and 
functional capacity in obese.  
 
Key word: Obesity; Cardiopulmonary exercise test; uptake oxygen; incremental test 
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A obesidade é definida como sendo o acúmulo anormal ou 

excessivo de gordura que pode prejudicar a saúde. Sua prevalência vem 

crescendo e de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) 

de 2008, acredita-se que já existam mais de 1.4 bilhões de adultos acima do 

peso no mundo, sendo, aproximadamente, 200 milhões de homens e 300 

milhões de mulheres considerados obesos. Para OMS, em 2015 espera-se que 

2.3 bilhões de adultos estejam acima do peso, e destes, cerca de 700 milhões, 

serão obesos (1). No Brasil, segundo dados da OMS de 2008, 52.8% dos 

indivíduos já estão acima do peso (Índice massa corpórea - IMC, entre 25 e 

29.9 Kg/m2) e 19.5% da população são obesos (IMC > 30 Kg/m2) (1). Portanto, 

a obesidade vem se tornando um grande problema de saúde da atualidade e 

sua prevenção torna-se uma prioridade, impondo aos gestores e aos 

pesquisadores ao redor do mundo um desafio não só do mapeamento, mas 

também na formulação de estratégias de controle do número de casos e de 

suas repercussões sobre a saúde da população mundial. 

A obesidade habitualmente é classificada por meio do IMC (kg/m²), 

considerado um meio de avaliação útil no ambiente clínico e especialmente em 

estudos epidemiológicos (2,3). Apesar do IMC ser a medida antropométrica 

mais utilizada clinicamente, esta identifica a massa corporal, tendo uma 

acurácia limitada em relação ao percentual de adiposidade corporal. Desta 

forma, alternativas de quantificação da adiposidade são necessárias também 

quando se estuda a repercussão sistêmica da obesidade. Bergman et al, (4) 

definiu recentemente uma nova alternativa para quantificar a porcentagem de 

gordura corporal de homens e mulheres de diferentes etnias. Assim, o Índice 

de Adiposidade Corporal (IAC), definido como sendo o índice derivado da 

relação entre a circunferência do quadril (CQ) sobre a altura do sujeito 

(CQ/altura), correlaciona em 0.85 o percentual de gordura no corpo e o DXA 

(Dual-energyX-Ray absorptiometry) e mostra que mulheres com IAC > 38% e 

homens >25% são considerados obesos. Para Moliner-Urdiales et al, (5) o uso 

do IAC ainda não pode se estender como sendo um preditor para todas as 

condições de mortalidade cardiovascular, entretanto, Bergman et al, (4) relata 

que sua utilização para monitoração da obesidade parece ser bastante útil em 

relação a outras medidas antropométricas.  
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Outras formas de se avaliar a obesidade são centradas em medidas 

de adiposidade localizada, tais como, circunferência da cintura (CC), do quadril 

(CQ) e do pescoço (CP) (6,7,8). Esta também pode ser avaliada pela relação 

cintura-quadril (RCQ) dos indivíduos, que a define em: central (RCQ>0.85 para 

mulheres e >0.90 para homens) e periférica, para valores abaixo destes (2). 

Um padrão de distribuição central de gordura corporal está associado a um 

forte desenvolvimento de complicações metabólicas (1), como o infarto agudo 

do miocárdio (9) e com uma maior redução da mecânica respiratória (10), 

quando comparado com uma maior distribuição de gordura em torno dos 

quadris. 

A capacidade funcional dos obesos é reduzida, gerando um ciclo 

vicioso entre o aumento da obesidade e a diminuição da capacidade física, o 

que piora os índices de co-morbidades e a mortalidade. Quando comparado 

com indivíduos eutróficos, Fontaine et al, (11) demonstraram que homens com 

obesidade mórbida apresentam uma redução de 22% do tempo de vida 

correspondendo a uma perda de 12 anos de vida. Por isso, estudos da 

capacidade funcional em obesos tem merecido destaque nos últimos anos. 

Tem sido mostrado que as causas respiratórias, tais como, redução do volume 

de reserva expiratório (VRE), da capacidade residual funcional (CRF), da 

complacência tóraco-pulmonar (9,10,12), o aumento da resistência respiratória 

e um maior gasto energético durante o exercício, comprometem a capacidade 

funcional do obeso (10,13), observados pela redução da capacidade vital 

funcional (CVF) e do volume expiratório forçado no 1° segundo (VEF1) destes 

sujeitos (14). Além disso, a relação inversa entre o VEF1 e o IMC (3), é tida 

como um fator preditor de mortalidade e de risco para doenças 

cardiovasculares. 

Em obesos mesmo sem comprometimento pulmonar, o sistema de 

transporte dos gases é alterado acarretando intolerância aos exercícios, devido 

também ao aumento do esforço respiratório dado pelo excesso de adiposidade 

ao redor do tórax e abdômen (15). Adicionalmente a isto, a endurance e a força 

muscular respiratória em obesos mórbidos podem estar reduzidas devido à 

ineficácia destes músculos em decorrência da sobrecarga dos músculos 

inspiratórios, levando assim, ao aumento do trabalho respiratório, do consumo 

máximo de oxigênio e do custo do trabalho energético da respiração (10,16). 
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Desta forma, sugere-se que músculos esqueléticos e respiratórios competem 

entre si pela utilização de oxigênio, o que limita a capacidade de gerar energia 

para sustentar o exercício. 

Em comparação a indivíduos magros, o consumo de oxigênio em 

obesos durante o repouso encontra-se aumentado, sendo este aumento mais 

percebido no exercício dinâmico. Sendo assim, é necessária uma resposta 

ventilatória e cardiovascular maior do que o normal para responder à demanda 

(17,18). A capacidade de caminhar está diretamente prejudicada pela 

obesidade, em decorrência do excesso de peso e da reduzida flexibilidade de 

movimento, isto, associa-se a maior percepção do esforço e aumento da 

dispneia em pacientes com elevados graus de obesidade (19). Desta forma, 

atividades simples, como o caminhar são prejudicadas (20,21) levando a 

consequentes pioras das co-morbidades, formando assim, um ciclo vicioso 

(22), o que torna o caminhar cada vez mais desgastante, decorrente da rápida 

exaustão do indivíduo (19,23).  

Dessa forma, a busca por estratégias de avaliação da capacidade 

funcional destes indivíduos tornam-se fundamentais e têm impulsionado 

estudos que avaliem a capacidade cardiorrespiratória de sujeitos com diversos 

graus de obesidade. Assim, os testes cardiopulmonares de esforço físico 

máximo e submáximo (abaixo de 80% da frequência cardíaca máxima-FCmáx) 

têm sido empregados para este fim. Wallman e Campbell (24), Orsi et al, (9) e 

Breithaupt et al, (25) afirmam que o melhor padrão para a mensuração dos 

exercícios cardiovasculares é por meio de testes que nos forneçam o consumo 

máximo de oxigênio (VO2MÁX) durante a atividade, uma vez que esta é a 

variável metabólica que melhor expressa o desempenho físico e reflete a 

eficiência do sistema cardiopulmonar.  

Apesar de estar bem definido na literatura que a melhor forma de 

avaliação da aptidão cardiovascular é através do VO2máx obtido durante um 

teste de esforço físico máximo, para indivíduos obesos, que possuem 

dificuldades biomecânicas, dor nas articulações e co-morbidades, prejudicando 

a manutenção do exercício, testes de esforço físico submáximos podem ser 

considerados uma escolha apropriada quando se deseja avaliar a capacidade 

funcional dos sujeitos (24). Assim, testes de esforço físico submáximos são 

considerados uma boa opção de escolha para a avaliação funcional dos 
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indivíduos, uma vez que, para determinadas populações, como pneumopatas, 

cardiopatas, indivíduos sedentários e acima do peso este já seja considerado 

um teste máximo (24,26). Por sua vez, nada se sabe a respeito de testes 

físicos submáximos com monitoração direta de VO2 na população obesa 

adulta.  

Na prática, durante um teste máximo, o teste de esforço 

cardiopulmonar (TECP), os indivíduos realizam um esforço físico até a 

exaustão (27). Este é de grande utilidade na investigação da capacidade 

funcional e da potência aeróbia, pela obtenção de índices de limitação 

funcional, o VO2MÁX e o limiar anaeróbico (LA). O VO2MÁX é considerado como 

sendo a máxima capacidade de um indivíduo absorver, transportar e consumir 

oxigênio. Visualmente durante a atividade é quando no gráfico a curva do VO2 

atinge um platô. É considerado o parâmetro mais importante do 

condicionamento físico e parâmetro objetivo e independente do prognóstico de 

doenças cardiovasculares (28). Assim, a captação máxima de oxigênio reflete a 

capacidade do sistema cardiovascular em fornecer oxigênio para o trabalho 

dos músculos. Portanto, indivíduos com altos valores de VO2MÁX 

tradicionalmente são considerados como possuidores de uma alta capacidade 

aeróbia (29,30).  

Contudo, para indivíduos sedentários e acima do peso este tipo de 

exercício parece ser mais desgastante do que para populações saudáveis e 

eutróficas e para alguns sujeitos, em decorrência da rápida exaustão e 

interrupção precoce do teste, valores de VO2MÁX não são alcançados, sendo o 

VO2 atingido no pico da atividade (VO2PICO) uma boa alternativa para 

mensuração dos exercícios cardiopulmonares nesta população.  Nesse sentido 

o VO2pico ou esforço dependente reflete a máxima atividade do indivíduo, uma 

vez que o sujeito não consegue sustentar o platô (VO2MÁX), sendo considerado 

uma boa alternativa de avaliação da capacidade cardiopulmonar. Dessa forma, 

dada a dificuldade de se alcançar o VO2MÁX, para algumas populações é 

preconizado que exercícios submáximos possam ser apropriados, dentre elas, 

acreditamos que a obesidade. Assim, sugere-se que estes indivíduos realizam 

esta atividade com intensidade pouco superior da considerada para um teste 

submáximo (31) 
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A obesidade está associada com uma diminuída tolerância ao 

trabalho, resultando em um reduzido fornecimento de oxigênio para os 

músculos durante a atividade. Foi observado em testes de exercício para 

avaliação da capacidade funcional no pré-operatório de cirurgia bariátrica que 

aqueles que possuíam um VO2 <15.8 ml/kg/min, apresentaram 1.61 mais 

chances de apresentarem complicações pós operatórias (32). Acredita-se que 

indivíduos obesos são possuidores de uma baixa capacidade aeróbia, pois, 

durante o exercício máximo apresentam valores significativamente menores de 

VO2, VCO2, VE e razão de troca respiratória (RER), enquanto a frequência 

respiratória (FR) encontra-se significativamente aumentada, favorecendo a 

dispneia (33), interrupção precoce do teste e consequentemente a intolerância 

ao exercício (13,34) 

Com relação aos testes de esforço físico submáximo, existe uma 

grande variedade de testes, entretanto, o mais utilizado clinicamente é o teste 

de caminhada de 6 minutos – TC6M ou Six Minute Walking Test - 6MWT. Mais 

recentemente surgiu um teste de caminhada com carga progressiva, o 

Incremental Shuttle Walking Test - ISWT. Ambos medem a capacidade 

funcional através da distância alcançada ao final do teste. O TC6M foi 

originalmente desenvolvido para avaliar a limitação funcional durante o 

exercício em pacientes com doenças cardiopulmonares, entretanto, sua 

aplicação ganhou espaço em outras doenças crônicas (35) e em várias 

condições de incapacidade de realizar o teste de esforço máximo (24,29,32). O 

TC6M é considerado um teste simples e de fácil aplicação, e correlaciona-se 

fortemente com as atividades de vida diária (36,27), uma vez que grande parte 

das nossas atividades são realizadas em níveis submáximos, refletindo desta 

forma, a capacidade funcional em intensidade submáxima.  

Entretanto, a eficácia do TC6M pode ser falha, uma vez que o 

resultado do teste depende da motivação e quantidade de esforço despendido 

de cada paciente, além de necessitar de amplo espaço para realização 

(corredor de 30m) (26,37,38). Todavia, um TC6M realizado em esteira por 

Thommazo-Luporino et al, (39) com mulheres obesas e eutróficas demonstrou 

que, mesmo se tratando de um teste submáximo de exercício, a frequência 

cardíaca-FC e o VO2 obtidos no pico da atividade mantiveram correlações com 
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as encontradas durante um TECP, sendo este uma alternativa de avaliação 

para esta população. 

Para solucionar os problemas até então relatados quanto a eficácia 

dos testes de caminhada, incrementos de velocidade foram adicionados a sua 

realização. (37,40). No teste de caminhada com carga progressiva, o ISWT, o 

indivíduo é orientado a caminhar progressivamente mais rápido, em um ritmo 

imposto por meio de sinais sonoros pré-gravados (41). Este é simples e 

confiável e avalia domínios da capacidade do exercício que não podem ser 

avaliados pelo TC6M, como a resistência do indivíduo e sua capacidade para 

sustentar uma determinada potência por um tempo prolongado (42,43). A maior 

diferença entre estes é que a caminhada com carga progressiva do ISWT 

correlaciona-se mais fortemente com o VO2PICO (41,42,44,45,46) produzindo 

respostas fisiológicas mais próximas das encontradas no TECP em 

comparação com a distância alcançada no TC6M, realizado com carga 

constante (43,47). 

 

 

 

Figura 1: Média do VO2 de pacientes com DPOC durante diferentes protocolos de 
exercício. Fonte: Casas et al, 2005. 
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 O ISWT foi originalmente desenvolvido para avaliação de pacientes 

com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) (48) e a distância da 

caminhada pode ser utilizada como um índice da capacidade 

cardiorrespiratória e sugerida como um indicador do prognóstico de pacientes 

com doenças crônicas (47,49). Sua utilização ganhou espaço entre os 

pesquisadores nas diversas populações. Em pacientes com insuficiência 

cardíaca severa a espera de transplante, a performance do VO2PICO manteve 

forte correlação com testes incrementais (50). Mais recentemente, foi utilizado 

em pacientes pós-infarto do miocárdio (31), com adultos saudáveis de meia-

idade (47), adultos mais velhos, para predição de valores de referência (42), e 

em sujeitos com DPOC para validação do VO2 nesta população (51). 

Atualmente, o ISWT vem sendo utilizado em adolescentes obesos 

(44,52) para estimar o nível de atividade física e, assim, a aptidão física. Para 

Klijn, Baan-Slootweg e Stel (44) o ISWT é considerado adequado para avaliar a 

capacidade fisiológica em adolescentes obesos, uma vez que possui um 

aumento na velocidade da caminhada. Sendo assim, este tem preferência de 

escolha em relação ao teste considerado padrão ouro, devido a sua 

simplicidade operacional (38), que o torna mais aplicável em ambientes clínicos 

e possuem um menor tempo para realização. Entretanto, até então, não se 

conhece o comportamento das variáveis de VO2, medidos de forma direta ou 

indiretamente, exigidos neste teste na população obesa adulta. A maioria dos 

resultados até então apontados derivam de equações de regressão a partir da 

distância alcançada, semelhante ao que acontece com o TC6M.  

Para Dourado et al, (47) o VO2 atingido no pico da atividade durante 

ISWT apresenta uma forte correlação com o atingido no TECP realizado em 

esteira ou cicloergômetro, em indivíduos saudáveis. Sendo assim, este parece 

induzir uma resposta próxima da capacidade máxima de exercício, necessária 

para avaliação da capacidade funcional desses sujeitos. O ISWT já vem sendo 

utilizado em pesquisas, contudo, ainda não se conhece o comportamento das 

variáveis que refletem a capacidade funcional da população obesa adulta 

durante a realização deste teste. 

Sendo assim, a busca por estratégias de avaliação que possam 

quantificar a capacidade do exercício desses indivíduos torna-se importante, 

pois, medidas de VO2 são indicadores precisos da capacidade funcional e 
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indicadores de riscos em obesos mórbidos (32). Com isso, a questão do 

presente estudo é avaliar qual a associação existente entre o VO2 consumido 

durante o TECP e os testes submáximos (TC6M e ISWT) na população obesa 

adulta. Pretende-se evidenciar que para este tipo de população que apresenta 

uma limitada capacidade de exercício, testes de esforço físico máximo sejam 

considerados mais desgastantes, podendo assim, serem substituídos por um 

exercício físico submáximo, pois o mesmo já pode ser considerado um 

importante preditor das variáveis metabólicas e ventilatórias dos indivíduos.  
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                                                                                                  2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar e comparar as respostas cardiopulmonares, metabólicas e 

de esforço percebido nos testes submáximos de esforço (ISWT e TC6M) com o 

TECP, considerado padrão ouro na população obesa adulta.   

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1- Comparar o consumo de oxigênio (VO2), a produção de dióxido de 

carbono (VCO2), a ventilação por minuto (VE), o equivalente ventilatório 

de dióxido de carbono (VE/VCO2) e a razão de troca respiratória (RER), 

entre TECP e o TC6M e ISWT no grupo geral e entre os gêneros;  

2- Observar e correlacionar os valores da função respiratória (CVF, VEF1, 

VVM - ventilação voluntária máxima) com as variáveis cardiopulmonares 

e metabólicas de todos os testes físicos; 

3- Correlacionar as distâncias finais percorridas e duração dos testes 

durante o ISWT e o TC6M com o TECP no grupo geral e entre os 

gêneros; 

4- Correlacionar os valores de VO2 alcançado em todos os testes físicos, 

com as medidas antropométricas e de adiposidade (IMC, IAC, CC e CQ). 
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                                                                                     3 HIPÓTESES 

 

 

- H01: não existe efeito diferencial entre as variáveis desfecho nos testes ISWT 

e TECP em obesos.  

- H02: Não existe influência dos marcadores antropométricos sobre as variáveis 

desfecho nos testes cardiopulmonares. 

- H13: Existe efeito diferencial nas respostas cardiopulmonares e metabólicas 

entre os testes TECP e TC6M nas variáveis desfecho. 
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                                                                             4 MATERIAIS E MÉTODO 

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa transversal, 

prospectiva, onde foram realizados testes de esforço cardiopulmonar máximo e 

submáximos em indivíduos obesos por meio da análise de gases respiratórios, 

através da utilização de um analisador de gases por sistema de telemetria 

(Cortex Biophysik GmbH, Metamax3B) (Figura 1). No presente estudo o teste 

de esforço máximo, ou ergoespirometria foi considerado o padrão ouro para a 

comparação com outros dois testes submáximos.  

 

 

Figura 2: Cortex Biophysik GmbH, Fonte Laboratório Pneumocardiovascular e Desempenho 
dos Músculos Respiratórios - UFRN 

 

O estudo foi realizado no Hospital Universitário Onofre Lopes 

(HUOL) e no Laboratório Pneumocardiovascular e Desempenho dos Músculos 

Respiratórios no Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Rio 
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Grande do Norte (UFRN), na cidade de Natal/RN, no período de agosto de 

2012 a novembro de 2013 e foi submetido à avaliação do Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) local (Parecer 98.314 em 31/08/2012) (Apêndice A). Antes do 

início do protocolo de avaliação, os sujeitos foram devidamente esclarecidos 

acerca dos procedimentos da pesquisa e orientados a assinar o termo de 

consentimento livre e esclarecido (Apêndice B), conforme normatização vigente 

(Resolução n° 466/12 do Conselho Nacional de Saúde - CNS). 

Os pacientes foram convidados para o estudo através do Serviço de 

Cirurgia da Obesidade e Doenças Relacionadas (SCODE) do HUOL e da 

UFRN. A população fonte do estudo foram dos indivíduos que faziam parte da 

lista de espera do programa de tratamento da obesidade, sendo a amostra do 

estudo retirada do grupo de preparo de tal programa.  

Para a realização do cálculo amostral foi utilizada a variável de 

desfecho-primário “consumo de oxigênio no pico de atividade - VO2PICO 

(ml/kg/min) obtida baseado em um estudo piloto do grupo de pesquisa do 

Laboratório Pneumocardiovascular e Desempenho dos Músculos Respiratórios. 

Atribuiu-se um erro tipo I (α) de 0,05 e um erro tipo II (β) de 0,20, para detectar 

uma significativa diferença de VO2= 2,8 ml/kg/min no pico da atividade entre os 

testes, sendo definido um n total de 15 sujeitos. 

 

4.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO DOS SUJEITOS 

 

Foram incluídos no estudo indivíduos de ambos os sexos, diferentes 

graus de obesidade (I, II, III ou mórbidos – IMC > 30Kg/m2), faixa etária entre 

18 e 60 anos; indivíduos sedentários ou ativos; sem déficit no aparelho 

locomotor e/ou alterações do equilíbrio relatado ou detectado no exame físico 

inicial, com função espirométrica preservada (CVF e VEF1 acima de 80%-idade 

predita realizada por espirometria inicial), aceitação e assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido. A exclusão foi determinada quando protocolo 

de testes não fosse finalizado, dificuldade na compreensão dos testes ou 

quando limitações osteomioarticulares e/ou dor impossibilitassem a realização 

dos testes. 
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4.3 PROTOCOLOS DE AVALIAÇÃO 

 

Todas as avaliações foram realizadas por profissionais capacitados, 

fisioterapeutas, treinados de maneira padronizada com os equipamentos 

utilizados durante o protocolo. O fluxograma 1 sumariza a estratégia e 

sequência de coleta dos dados. Entretanto, os testes estão descritos abaixo: 

Avaliação Clínica e Antropométrica- Em um primeiro momento, os 

pacientes realizaram no Departamento de Fisioterapia da UFRN, a avaliação 

clínica e antropométrica pré-operatória (avaliador 1) para triagem. Estes 

responderam uma ficha de avaliação, desenvolvida, e já em uso pela equipe de 

fisioterapia responsável pela avaliação pré-operatória do grupo de preparo de 

Cirurgia Bariátrica do HUOL (APÊNDICE C), que constava das seguintes 

informações: Identificação (sexo, idade, data de nascimento, escolaridade, 

estado civil, profissão), antecedentes patológicos e familiares (Hipertensão, 

Diabetes, Doenças cardiovasculares, Dislipidemias, DPOC, Câncer, AVE, 

Artrite, Artrose), hábitos de vida (sedentarismo, etilismo, fumo) e do sono 

(sonolência, roncos), quadro álgico, medicação em uso, cirurgias anteriores e 

informações do clico menstrual (para mulheres). Além disso, foram verificadas 

as medidas antropométricas de adiposidade geral (peso, altura, cálculo do 

IMC) e periférica (CC, CQ, CP) para quantificação da adiposidade central e 

periférica. O cálculo do IMC foi obtido através da razão entre o peso e o 

quadrado da altura (kg/m²). A obesidade dos sujeitos foi classificada de acordo 

com o IMC da seguinte forma: IMC entre 18.5 – 24.99kg/m² = eutróficos, IMC 

entre 25.0 – 29.99kg/m² = sobrepeso, IMC entre 30.0 – 34.99kg/m²= obesidade 

grau I, IMC entre 35.0 – 39.99kg/m² = grau II e IMC > 40.0kg/m² obesos grau III 

ou mórbidos. Através da medida da circunferência do quadril e da estatura do 

sujeito, foi feita a análise do IAC ((CQ)/(altura)1.5 -18) que para Bergman et al, 

(4) reflete a medida da quantidade de gordura corporal relacionada diretamente 

com o percentual de adiposidade. Através das medidas de circunferências da 

cintura (CC) e de quadril (CQ), foi observada a relação cintura-quadril (RCQ). 

Valores de RCQ >0.90 em homens e >0.85 em mulheres indicaram uma 

distribuição de gordura corporal predominantemente abdominal, valores abaixo 

destes refletiram uma distribuição de gordura corporal periférica. As medidas 
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foram tomadas conforme a recomendação da OMS, (1) para classificação da 

obesidade.  

Avaliação Respiratória, da Função Pulmonar – Após avaliação 

clínica e antropométrica foi realizada a avaliação respiratória através da 

espirometria (DATOSPIR 120 -Siblemed, Barcelona, Espanha) (Figura 2) para 

medição de parâmetros como a capacidade vital forçada (CVF), volume 

expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1) e ventilação voluntária máxima 

(VVM). O teste foi realizado conforme o padrão de aceitação e reprodutibilidade 

orientado pela ATS (53). Os sujeitos foram orientados quanto à alimentação 

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

do teste, não fumar ou ingerir álcool 2 horas antes do teste) antes da realização 

do teste. Todos utilizaram clipes nasais e bocais descartáveis, adotaram 

postura sentada, coluna ereta e cabeça em posição neutra. Antes do início do 

teste, os pacientes foram questionados quanto a presença de alterações 

respiratórias (gripe, resfriado, pneumonia) nas últimas 3 semanas, e na 

presença de alterações, o teste foi remarcado. As medidas da avaliação 

respiratória foram tomadas para caracterizar uma amostra saudável do ponto 

de vista espirométrico e para a comparação de algumas variáveis respiratórias 

de interesse com as medidas cardiovasculares, além de certificar que os 

critérios de inclusão foram respeitados. Para adoção das variáveis de interesse 

(CVF, VEF1, VVM) foram realizados um máximo de 8 manobras, considerando 

os três melhores valores encontrados, adotando-se uma variabilidade de 10% 

entre as provas. 
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Figura 3: Avaliação da Função Pulmonar – espirometria. Fonte Laboratório 
Pneumocardiovascular e Desempenho dos Músculos Respiratórios – UFRN. 

 

 

Teste de Esforço Cardiopulmonar Máximo – Em dia distinto a 

avaliação inicial foi realizado o teste considerado padrão ouro de teste 

cardiopulmonar (ergoespirometria), no Hospital Universitário - HUOL (Setor de 

Ergometria). Os pacientes realizaram o teste de esforço cardiopulmonar, ou 

teste ergoespirométrico (Figura 3), com um analisador de gases por sistema de 

telemetria (modelo MetaSoft Cortex Biophysik, Alemanha). Foram coletadas 

variáveis de interesse (Apêndice D) para monitorar a capacidade funcional 

máxima dos obesos (variáveis metabólicas: VO2 e VCO2 produzidos na 

atividade e VO2 esforço dependente ou pico), respiratórias (ventilação minuto-

VE; equivalentes respiratório de oxigênio- VE/VO2, e de dióxido de carbono -

VE/VCO2; razão de troca gasosa- RER). O teste seguiu a normatização de 

segurança, monitoração, realização e interpretação dos dados preconizados 

pela ATS (53) para realização do teste de esforço cardiopulmonar. O protocolo 

utilizado foi: teste em esteira ergométrica (Micromed – Centurion 300), 

realizando o protocolo de Degrau, (incrementos de velocidade e Inclinação a 

cada 3 minutos) até o limite tolerável pelo paciente. A análise de percepção 

subjetiva de esforço foi utilizada antes, durante e depois do teste (Borg 6-20 – 

Anexo A). Um sistema de telemetria foi acoplado ao paciente (com máscara 
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oronasal) para a tomada dos gases expirados respiração-respiração. Durante o 

teste foram monitoradas as variáveis cardíacas (pressão arterial - PA, 

frequência cardíaca (FC) e traçado eletrocardiográfico). Os critérios para 

interrupção dos testes foram rigorosamente seguidos de acordo com a 

padronização da ATS (tonturas, mal-estar e confusão mental; severa 

dessaturação; alterações no ECG; pressão sistólica >250mmHg e diastólica 

>120mmHg, sinais de déficit respiratório) (53).  

 

 

Figura 4: Teste de Esforço Cardiopulmonar - TECP. Fonte Laboratório Pneumocardiovascular 
e Desempenho dos Músculos Respiratórios – UFRN. 

 

 

Testes de Esforço Submáximo - em dia diferente do TECP, foram 

realizados no Departamento de Fisioterapia da UFRN, os testes de esforço 

cardiopulmonar submáximo (Figura 4). Em ambos os testes, as medidas dos 

gases expirados foram tomadas respiração-respiração durante todo o teste 

como já descritas em teste anterior.  Primeiramente foi realizado o teste de 

caminhada de 6 minutos -TC6M, que avalia a capacidade funcional de 

indivíduos obesos, através da aferição da distância percorrida pelos indivíduos 

durante 6 minutos e das variáveis respiratórias e metabólicas. Neste teste, os 

sujeitos caminharam em um corredor de 30m delimitados por cones, com a 

velocidade de caminhada auto imposta pelo indivíduo. Foram tomadas antes, 

durante e depois as medidas de FC e SpO2 (Saturação periférica de oxigênio). 
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As medidas de PA, Esforço subjetivo e frequência respiratória- FR foram 

tomadas antes e depois dos testes. Após um intervalo de descanso de 30 

minutos do TC6M, os obesos realizaram o Incremental Shuttle Walking Test. 

Neste, o indivíduo foi orientado a caminhar progressivamente mais rápido em 

torno de 2 cones colocados a uma distância de 10 metros um do outro, em um 

ritmo imposto por meio de sinais sonoros pré-gravados. O ISWT consiste de 12 

estágios, e, ao final de cada, ocorria um sinal sonoro adicional indicando que o 

ritmo da caminhada deveria aumentar (aumento da cadência em 0.17 m/s a 

cada minuto). O primeiro estágio do teste consistia de 3 voltas, somando um 

total de 30m e a cada novo estágio, uma nova volta era adicionada ao teste. 

Assim como nos outros 2 testes, as variáveis metabólicas e ventilatórias já 

citadas, também foram avaliadas (Apêndice E). 

 

O tempo de realização entre a avaliação inicial e o primeiro teste de 

esforço cardiopulmonar teve um prazo máximo de 90 dias, já que a 

espirometria era considerada apenas critério de inclusão da pesquisa. Já o 

tempo de realização entre os demais testes (Ergoespirometria e testes 

submáximos) teve um mínimo de 48 horas e não pôde exceder um período de 

30 dias. Com relação a ordem de realização dos testes foi determinado que o 

primeiro dia de avaliação deveria ser obrigatoriamente para a prova de função 

pulmonar (Avaliação clínica, antropométrica e espirometria), e os demais testes 

não precisaram ter uma ordem determinada. 
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Figura 5: Teste de Campo submáximo. Fonte Laboratório Pneumocardiovascular e 
Desempenho dos Músculos Respiratórios – UFRN. 

 

 

Para medição das distâncias percorridas nos testes de esforço 

submáximo foi utilizada a equação proposta por Iwama et al, (54), 

determinando o percentual previsto para cada teste realizado pelo paciente: 

● DTC6m = 622,461 – (1,846 x Idade-anos) + (61,503 x Gênero-

homens = 1; mulheres = 0); r2 = 0,30.  

 

Para medição dos valores preditos de VO2Pico, VE, foram utilizadas 

as equações propostas por Neder et al, (55), determinando o percentual 

previsto para cada obeso durante os testes. 

 

Mulheres: 

● VO2 pico = -13,7x idade + 7,5 x peso + 7,4 x altura(cm) +372 

● VE = -0,55 x idade + 0,58 x altura(cm) – 1 

 

Homens: 

● VO2 pico = -24,3 x idade +12,5 x peso +9,8 x altura(cm) +702 

● VE = -0,97 x idade + 146 

 

4.4 DETERMINAÇÃO DO VO2PICO  
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Ao final, análise visual gráfica (56) foi realizada para definição da 

capacidade aeróbica (VO2). Esta foi realizada através da observação das 

curvas do VO2 e VCO2 (Figura 6), onde foi identificado o ponto de Limiar 

Anaeróbico (LA). O ponto do LA também foi confirmado posteriormente pelo 

gráfico da ventilação e pelo método V-Slope. O VO2 sintoma limitante ou pico 

refere o maior pico encontrado na curva durante a realização do teste (com a 

média dos últimos 15 segundos) 

 

 

Figura 6: Gráfico da curva do VO2 e VCO2 durante TECP. Fonte Laboratório 
Pneumocardiovascular e Desempenho dos Músculos Respiratórios – UFRN. 
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4.5 FLUXOGRAMA DE AVALIAÇÕES 

 

Fluxograma 1: 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

                                                              Até 90 dias 

 

 

 

                                                                                        

 

                                                    

                                                       

                                                     Até 30 dias  

                                                          

 

 

1º MOMENTO (UFRN)  

AVALIADOR 1 

 

Avaliação Clínica 
 

Espirometria 

2º MOMENTO (HUOL)  

AVALIADOR 2 

 

Teste de Esforço 

cardiopulmonar 

(Ergoespirometria) 

Até 120 Dias  

3º MOMENTO (UFRN)  

AVALIADOR 1 

 

TC6M 

 

              30 min 

 

ISWT 



24 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
4.6 ESTRATÉGIA ESTATÍSTICA 

 

As variáveis de interesse obtidas nos três testes de esforço 

cardiopulmonar máximo e submáximo, as medidas de antropometria e 

espirometria foram testadas quanto a sua distribuição normal através do Teste 

de Normalidade dos dados Kolmogorov-Smirnov (K-S). A normalidade foi 

confirmada para todas as variáveis analisadas. Foi realizada a análise 

descritiva dos dados, apresentando-os em medidas de tendência central 

(média) e de dispersão, desvio padrão (DP) e intervalo de confiança (IC).  

Para testar a hipótese de associação entre o conjunto de medidas 

de desempenho cardiovascular (VO2, VE, RER, VE/VCO2, FC), antropométrica 

(Peso, IMC, IAC, RCQ, CC, CQ, CP), espirométricas (CVF%, VEF1%, PFE, 

VVM, VRE) e de percepção de esforço, foram utilizados os testes de correlação 

de Pearson ou Spearman. Para testar a hipótese de diferença entre as médias 

de medida de desempenho entre os três testes foi utilizada a análise de 

variância (ANOVA ONE-WAY) e as diferenças de desempenho entre testes e 

gênero foi realizada ANOVA fatorial. Para confirmação das diferenças foi 

utilizado o teste de Post Hoc de Tukey. Para testar a concordância entre as 

medidas cardiovasculares durantes os testes foi utilizado o gráfico de Bland-

Altman. As correlações estaticamente significativas foram colocadas em um 

modelo de Regressão linear para análise da influência de fatores 

antropométricos e respiratórios com a resposta do desempenho cardiovascular 

nos três testes. Posteriormente, testamos a magnitude de cada variável através 

do modelo de regressão múltiplo. Para todas as análises foi atribuído um valor 

de 5% para testar as hipóteses, onde foi utilizado o software Statistic 10.0.  
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                                                                                 5 RESULTADOS 

 

 

Os resultados e discussão do presente estudo serão apresentados na forma de 

artigo científico, intitulado “Ventilatory and Metabolic responses during walking 

tests in obese: association with anthropometric markers”, cuja submissão será 

realizada ao periódico “International Journal of Sports Medicine” (Anexo B). A 

versão apresentada nesta dissertação está em fase de ajustes de acordo com 

as normas da revista para posterior submissão. 

Em um segundo momento serão elaborados dois outros artigos com 

os resultados e discussão sobre a medida indireta do pulso de oxigênio e a 

curva de eficiência do consumo de oxigênio (OUES), entre os testes de esforço 

submáximo (ISWT e TC6M) e o teste de esforço cardiopulmonar.   
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Abstract  

The purpose of this study was to analysis response and agreement of metabolic 

and ventilatory variables among Incremental Shuttle Walking Test-ISWT, Six 

Minute Walking Test-6MWT and Cardiopulmonary Exercise Testing-CPX in 

obese and the contribution of adiposity markers on this response.  A cross-

sectional study was conducted with fifteen obese (10women; 39.4+10.1years) 

without spirometry changes, performed CPX (treadmill-degree), 6MWT and 
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ISWT.  Metabolic and ventilatory variables were recorded by telemetry system 

during all tests. Peak oxygen uptake-VO2peak was similar between 

CPX(18.6+4.0ml/kg/min) and ISWT(15.4+2.9) and different from 

6MWT(13.2+2.5).  There is agreement (3.2ml/kg/min; 95%; IC-3.0-9.4) between 

VO2peak of CPX and ISWT. CPXduration (R
2=.61;p=0.001) was best-fit by waist 

circumference(WC) and body adiposity index(BAI) that reduces 4.7% and 3.2% 

CPXduration respectively. Forced vital capacity-FVC and WC predicts increasing 

of carbon dioxide production-VCO2 on CPX (R2=.90;p=0.001) and ISWT 

(R2=.95;p=0.001) .Conclusion: obese performs ISWT and CPX test with similar 

physiological responses. It suggests that for obese ISWT could be alternative to 

CPX and metabolic monitoring of ISWT by telemetry can be useful on clinical 

assessment of functional capacity of obese.  

 

Key words: obesity; oxygen uptake; six minute walk test; shuttle walk test; 

cardiopulmary exercise test. 

 

INTRODUCTION 
 

Peak oxygen uptake (VO2peak) is one of the best variables to express 

fitness and efficiency of cardiovascular system during maximal cardiopulmonary 

exercise testing (CPX). However for many reason clinical and economic 

viability, availability of equipment and trained professional it not possible to 

perform the CPX test. Due to this, field test has been deserved special highlight 

in last years [13,15,16,23,27] because were practical, economic and reliable 

[2,25]. In these tests generally the VO2peak is archived before VO2max with 

determine the beginning of symptoms as fatigue and dyspnea [29]. The VO2peak 

from CPX test is strongly correlated with VO2 of incremental tests (ISWT) rather 

than 6MWT [11,14,16,17,19] and produces more similar physiologic response 

to maximal effort [13,21]. Independently of the test VO2 measure is used to 

establish appropriated level of exercise intensity during prescription and 

progression of exercise [1,3,6]. 

Shuttle walking test was initially developed [25] to assess 

cardiorespiratory capacity in patient with chronic obstructive pulmonary disease 

(COPD), however, it utilization is today extended for several disease 
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[5,18,24,29] including adolescent obese to estimate physical activity level and 

then physical fitness [10,17]. However, it not known the behavior of 

cardiovascular stress variables during incremental field test in obese adults. It is 

possible, due to, cardiovascular overload required to move large body weight it 

can also to present in field test, similar physiological responses to CPX as 

showed in other disease. Beside this, believes that the unpaired biomechanical, 

makes the maximal effort test harmful and arduous to sedentary obese, doing 

they stops CPX early before it exhaustion. Given physiological evidence and 

operational simplicity, the ISWT seems be one the best choice rather than CPX 

testing, which become more applicable in clinical environment and less 

physically exhausting for obese people. 

Then, we sought to show that for obese, the utilization of ISWT with 

real-time monitoring of respiratory gases by telemetry system could elucidates 

these questions and increase power on diagnose of ISWT in this population. 

The main objective of present study is to analyze and compare oxygen uptake 

(VO2) and carbon dioxide production (VCO2) achieved during walking and 

incremental test (6MWT and ISWT) with CPX testing on obese adult. As 

secondary aim, we analyzed the impact of different adiposity markers on 

cardiovascular test response. 

 

MATERIAL AND METHOD 

 

Individuals 

Subject were assessed as pre-operative routine of bariatric surgery at the 

University Hospital. Were included obese with IMC>30 kg/m²), both gender, 

age>18<60years, sedentary, physically able to perform the tests, preserved 

spirometric function (Forced vital capacity-FVC and Forced expiratory volume- 

FEV1>80%-predicted) or absence of limiting cardiopulmonary disease (angina 

or functional class 4(NYHA) diagnosed by cardiologist of team). Ethical local 

committee (98.314) approved study. We excluded obese who did not complete 

the protocol. A sample size was defined based on our pilot study, α and β were 

respectively 0.05 and 0.20, to detect a minimal significant effect of 2.8ml/kg/min 

on VO2peak between ISWT and CPX testing being defined 15 obese on final 

sample.  
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Baseline Evaluation 

Clinical, spirometric and anthropometric measures were done in all subjects. 

Clinical (presence of hypertension, β-blocker therapy, tobacco use were 

recorded) and anthropometric measures were taken (weight, height, BMI, body 

adiposity index-BAI,%, and waist, hip circumferences were taken) in all patients. 

Spirometric (Datospir, 120, Sibelmed, Spain) test was done (FVC, FEV1) [1] to 

establish inclusion criteria. Habitual physical activity as inquired by 

questionnaire with auto recording by initial evaluation. Obese were weighted 

and measured with a balance and plastic tape around higher point around hip 

(HC-hip circumference) and umbilical point (WC-waist circumference).  

 

Cardiopulmonary Exercise Testing-CPX 

All obese underwent a symptom-limited exercise test performed on a treadmill 

(Micromed-Centurion 300). A complete ergoespirometric system by telemetry 

was used for respiratory gas analyzes (Cortex, Biophysik, Metamax 3BTM and 

ErgoPCElite, Leipzig, Germany). Computer controlled all system. When 

performing a test, obese wear a nasal mask and data were collected breath-by-

breath. Volume transducer and gas line (to measure O2 and CO2) was 

connected to the facemask.  The gas concentration cellule was calibrated with 

ambient air as well as flow (cylinder with 12-16.0% O2, 4.0-6.o% CO2 and 

balanced with Nitrogen - SensorMedics Corporation, USA) and volume (3-L 

volume syringe-Hans Rudolph, GmbH, Germany) prior to all tests. Throughout 

the test were recorded VO2, VCO2, Ventilation-VE, cardiac variables (blood 

pressure-BP; heart rate-HR; and continuous ECG-12 channels) and peripheral 

oxihemoglobin saturation-SpO2,%- determined by pulse oximetry (Nonim, 

Plymouth, MN). The subjective final perception was measured before and after 

the tests (Borg 6-20). The test was started after 2 minutes of rest and 

familiarization with treadmill and oronasal mask. After 1-minute warm-up period, 

a ramp protocol was started at 2km/h without inclination. The exercise protocol 

was gradually increased until exhaustion with fixed increments every minute at 

0.5km/h and 1% of inclination. The interruption criteria of the test were 

according with ATS [1].  
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Measurement of VO2 during walking and incremental field tests- during 

both tests a telemetry system was connected in obese to collect breath-by-

breath ventilatory and metabolic variables as well as CPX test. The 6MWT was 

performed first in a corridor and after 30 minutes patients underwent to ISWT. In 

6MWT obese were instructed to walk as fast as possible in a corridor (30meter) 

during 6 minute [see 2]. In ISWT, obese have to walk between two cones 

placed 10m between each other, with velocity being determined for sound 

signals. ISWT started with a slower speed (0.5m/s) and after 1 minute it was 

increased (see 25). Before, during and after ISWT were assessed HR, SpO2 

and perceived exertion (Borg6-20). Measures of BP and respiratory rate were 

taken before and in a recovery time (2minutes) post-exercise. The test was 

interrupted if participants felt exhaust/and or breathless to complete the shuttle 

at determined time by sound signal or presented any discomfort, fail in reach 

SpO2 above 80%.  

 

Statistical analysis 

 

The hypothesis of normality of data distribution was accepted 

(Kolmogorov Smirnov) in all interest variables then the data are presented as 

mean+SD, perceptual of frequency and IC. ANOVA - one-way was used to test 

hypothesis of difference between variance of interest variables among the three 

cardiovascular tests. In addition, it was added a factorial analysis (ANOVA 

Factorial) to certify difference as considering gender factor. The level of 

agreement between VO2peak achieved on the ISWT and CPX testing was 

analyzed with Band Altman plot. The possibility of association and the influence 

of factors (anthropometric, spirometric and effort perception) on metabolic and 

aerobic capacity response in all tests was tested with Person’s correlation and 

as linearity between data was confirmed a univariate linear regression was 

performed also. The magnitude of predicting power of multiple variables was 

tested on a multiple linear regression model (stepwise) to explain what the real 

contribution of anthropometric (BMI, BAI, circumference waist) and respiratory 

(FVC, %FVC) on result of VO2peak, VCO2 and VE.  All analyses were performed 

with Statistic 10.0 assuming 5% of error type I. 



32 

 

 

 

 

RESULTS 

 

Of twenty-nine obese were recruited, however 14 dropped out (three 

of them give-up of study, eight do not completed the sequence of physical test 

and three presented abnormal physiological response during the exercises). 

Then, the table 1 illustrates the baseline values of respiratory function, 

anthropometric measures of 15 obese (66.7% - obesity III; 20.0% - obesity II; 

13.3% - obesity I).  

 

Physiological responses during CPX testing, ISWT, 6MWT in obese.   

 

The values of maximal cardiopulmonary and field test are illustrated 

in table 2 and 3. Exercise intensity, assessed by %HR and %VO2 on CPX 

testing was higher than other two tests with difference between variance.  

There is effect of type of test on cardiovascular performance (VO2) at 

peak of activity (F(2,42)=10.8 p=0.0001), with a range of 18.6+4.0ml/kg/min on 

CPX testing, 15.4+2.9 on ISWT and 13.2+2.5 on 6MWT, however the factorial 

analysis, shows difference of VO2ml/kg/min and %VO2 only for CPX testing and 

6MWT in both gender (%VO2 p=0.008 in women and p=0.01 in men). The 

intensity of exercise on ISWT seems be similar to maximal effort testing as 

women as men (p>0.05) (figure 1A-B). This intensity was confirmed with %HR 

only between CPX testing and 6MWT in both gender (p=0.0002, women and 

p=0.003 for men). The ISWT even being considered a submaximal test, obese 

performed it an intensity slightly high to considered maximal effort. The 

respiratory quotient (RER) at peak of exercise confirm the exercise intensity, 

however there is difference on woman group (CPX and ISWT p=0.02; CPX and 

6MWT p= 0.005) (table 2 and 3).  

 In general, there are negative association between CPX test 

duration, and BMI (r=-0.75;p=0.001) and WC (r=-0.70;p=0.003). Table 4 shows 

the linear regression for metabolic and ventilatory variables in all tests. The WC 

impacted negatively on VO2 and positively on VCO2 in all tests and it seems 

affect more the performance of obese on the test than weight and BMI isolated. 

These factors lost strength and significance in regression multiple analyze 
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model. On women group BMI and WC justify singly 56% and 48% of CPX 

testing duration and it diminishes 0.75seconds for each 1kg/m2 increased on 

BMI or 0.70seconds for each centimeter at waist of obese (table 4, figure 2).  

However when we included other anthropometric variables, the model 

explained 61% of variance of duration of CPT and was defined by the 

association of WC and perceptual of adiposity (BAI). Then, the best-fit 

regression to predict duration shows that adjusted or independent of other 

variables such as perceptual of adiposity, for each centimeter increased on 

waist circumference, there is a diminishing of 4.7 seconds on CPX testing. The 

same understanding, independent of waist circumference, for each 1% of body 

fat, there is a diminishing of 3.2seconds duration of CPX testing (table 4). 

Even without any correlation among VO2peak of three tests (figure 2), 

we noted agreement with Bland-Altman of 3.2ml/kg/min (95%; IC-3.0– 9.4) 

respectively 16.4% on VO2peak only between ISWT and CPX testing (figure 3).  

 

DISCUSSION 

 

Until to date, there is no previous studies comparing metabolic and 

ventilatory response in real time by telemetry system in adults obese during 

field test (ISWT and 6MWT) and CPX test. Our main results supports 

hypothesis that obese perform incremental (ISWT) with similar physical effort 

intensity that they perform during the CPX testing. This behavior is not exhibited 

when comparing to the 6MWT. Interesting results are shown as considering the 

impact of adiposity and anthropometric markers on VO2peak, VCO2 and 

ventilation during the tests. We also show that for this level of obesity, waist 

circumference and perceptual of adiposity (BAI) impact more negatively on CPX 

duration than BMI and/or weight separately (table 4, figure 2).  

We do not demonstrate difference between VO2 at peak of exercise 

on ISWT and CPX testing which it suggests that physical response can be 

considered similar in both tests for this population. Even being considered a 

submaximal test, we confirm a higher heart effort during ISWT on %VO2 and 

%HR. Previously, Dourado et al. [11,13] suggested to health individuals, based 

on intensity achieved, that ISWT could be an acceptable choice when 

measuring physical performance. We also support this hypothesis with a 
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posterior agreement analyze (Bland-Altman plot). Beside this, we demonstrate 

that VCO2 during incremental and maximal effort has a direct correlation with 

waist circumference of obese. In a possibility of 95% of explication on multiple 

model linear, independent of be adjusted by pulmonary capacity, the VCO2 is 

0.02 higher for centimeter increased on waist of obese on CPX testing and 

ISWT. We defend, also by this aspect, the similarity of effort between 

incremental and maximal test for obesity.   

This results when taken together, shows that cardiovascular 

response seems be similar and comparative between ISWT and CPX testing, 

as happen in patient with COPD or heart failure. Lewis et al. [18] demonstrated 

that VO2 on ISWT and CPX testing correlates strongly and suggest it viable and 

reproducible to test the exercise tolerance in individuals with heart failure 

severe. Initially [25] also showed in COPD patients that maximal VO2 after ISWT 

and 6MWT correlates with those found on CPX test. Casas et al. [9] related in 

COPD increased levels of VCO2, RER and effort perception at peak exercise on 

incremental cycling test than ISWT, however VO2 values were similar in both 

tests. 

Metabolic and respiratory variables during a field walking of 6 

minutes seems be completely different in 6MWT and CPX tests. Thomazzo-

Luporini et al. [27] recently showed moderated correlation on VO2peak (l/min) of 

both test in obese. To previous studies [5,8,26] seems there is not doubt about 

the close relation between VO2peak from 6MWT and CPX testing for individuals 

with limitation of oxygen transport (heart failure and COPD).  However 

according with our findings in obese, we have restrictions to point this similarity. 

Firstly, the Balnd-Altman analyzes, do not demonstrated acceptable agreement 

in both tests. Secondly, the supposition of previous study [27] is made in 6MWT 

on a treadmill, which may have different physical cardiovascular impact from 

6MWT performed in a field. Beside this, the BMI of our study is higher (35.7-

50.3kg/m2) then previously showed (32-44kg/m2) [27]. Part of these differences 

can justify these results.   

Strength results rise from our study. Assessing by telemetry defines 

in real time the impact cardiopulmonary and metabolic although walking, 

incremental or maximal tests in obese. It potentially increases the diagnose 

power of field test and can elucidates physiological responses. It can be 
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especially useful in patient not able to perform a test which reach a maximal 

physical effort, given their extreme obesity, ventilatory or cardiac output 

limitation. Tueller et al. [28], showed in a large group of patients a high 

applicability and security of telemetry. In our study it was possible to define of 

one way safe and accurate of point of view physiological and functional, that for 

this level of adiposity ISWT are similar to CPX test.  

Other important aspect, despite of reduced number of obese, we 

presented associations, with nicely power of fitting, between respiratory and 

anthropometric variables, which the best predicts, the final results on the three 

tests. Part of this was justified by homogeneity between these variables of our 

group of study. As have been showed previously in lean health [12,22] the BMI 

negatively influences the final distance on ISWT. Our linear regression analysis 

demonstrated that BMI, weight, perceptual of adiposity and waist circumference 

singly predicts the CPX testing duration. However, using a multiple linear 

regression analysis, BAI and WC remain predicting the best-fit on regression 

line the duration of CPX test. Even considering the control of WC above 

duration of test, for each centimeter of waist circumference, duration decrease 

4.7seconds. Waist circumference is a nice predictor of cardiovascular risk [20], 

but until now, it has no association of cardiovascular test response. Previously, 

BMI had been associated with velocity [27], VO2 reached, distance and 

exhausting [7] during CPX and walking tests in non-obese [4] or oxygen uptake 

efficiency slope (OUES) in obese teenage [6].  

The limitations of our study were inherent in the equipment used 

(Cortex Metamax) problems, such as changing the O2 cell, spare gas mixture 

which interrupted the collection for some time, and some dropouts by patients. 

Thus, the study had a small number of participants, however, although small, 

our sample showed a homogeneous with narrow confidence intervals 

 

CONCLUSION 

 

In conclusion, the present data shows that between walking tests, the 

ISWT presents similar ventilatory and metabolic response of those produced in 

maximal exercise test in obese. ISWT could be useful test and an alternative 

choice to measure cardiovascular stress especially with higher level of obesity. 
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Combining field tests to metabolic and cardiovascular measures by 

sophisticated telemetry system, walking tests become particularly strong on 

functional diagnose. Additionally we that waist circumference and perceptual of 

adiposity are the best predicting factors of VO2 and VCO2 during ISWT and 

CPX test in obese.  
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                                      OBESE (n=15)                                          WOMEN (n=10)                                 MEN (n=5) 

Age,years 39.4+10.1 (33.7-45.0) 40.7+10.5 (33.1-48.2) 36.8+9.5 (24.4-49.1)  

Weight,kg 118.0+27.2 (102.9-133.2) 105.8+15.9 (94.4-117.2) 142.5+30.1 (105.1-180.0)* 

Height,cm 164.0+12.2 (157.2-170.8) 158.1+8.9 (151.7-164.4) 176.0+8.7 (165.1-186.8)* 

BMI,Kg/m
2
 43.5+6.8 (39.7-47.3) 42.4+6.7 (37.6-47.3) 45.6+7.1 (36.8-54.5) 

BAI 49.6+12.3 (42.7-56.6) 50.0+10.5 (42.4-57.5) 48.8+16.9 (27.8-69.8) 

WHR 0.94+0.09 (0.8-0.9) 0.91+0.1 (0.8-0.9) 1.0+0.04 (0.9-1.0) 

HC, cm 135.7+13.1 (126.5-144.9) 134.7+18.3 (121.1-148.2) 137.8+12.3 (122.4-153.1) 

WC,cm 127.0+16.6 (119.7-134.3) 121.1+8.9 (114.6-127.5) 139.0+12.4 (123.5-154.4)* 

FVC,L 3.5+0.9 (3.0-4.0) 3.0+0.5 (2.6-3.3) 4.5+0.7 (3.6-5.4)* 

FVC% 93.7+9.7 (88.5-98.8) 89.8+5.3 (86.0-93.7) 101.3+11.2 (87.4-115.3) 

FEV1,L 3.0+0.8 (2.5-3.4) 2.5+0.4 (2.2-2.8) 3.8+0.7 (2.8-4.7)* 

FEV1% 95.8+10.2 (90.1-101.5) 92.9+6.0 (88.6-97.2) 101.5+15.0 (82.9-120.2) 

MVV,l/min 115.4+31.6 (97.9-132.9) 102.7+18.8 (89.2-116.2) 140.8+38.5 (92.9-188.7) 

%MVV 89.7+11.0 (83.5-95.8) 90.7+7.9 (85.1-96.4) 87.5+16.7 (66.8-108.3) 

Table 1. Variable distribution of baseline measures of anthropometry and lung function among obese. Values expressed as mean, standard deviation-SD  

and confidence interval-CI, between male and female. BMI=body mass index; BAI= body adiposity index; WHR= waist-hip ratio; HC=hip circumference;  

WC=waist circumference; FVC=forced vital capacity; VEF1 = forced expiratory volume in one second; MVV=maximum voluntary ventilation. T test between 
 genders (*p<0.01). 
 
 



40 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 2. Description of metabolic, respiratory and perceived exertion at different times of maximal cardiopulmonary exercise tests and submaximal  

in obese (n = 15). Values expressed as mean, standard deviation-SD and confidence interval-CI. AT=anaerobic threshold. VO2=oxygen uptake;  

VE=volume expiratory; VCO2=carbon dioxide production; RER=respiratory exchange ratio; VE/VCO2= ventilatory equivalent carbon dioxide;  
HR=heart rate. ANOVA – differences between the measurements of peak activity among all tests (*p<0.01). 
 

 CPX ISWT        6MWT 

 Rest Peak Rest Peak Rest Peak 

VO2,ml/kg/min 
4.6+2.2       
(3.3-5.8) 

18.6+4.0 *      
(16.4-20.9) 

3.8+1.2       
(3.1-4.5) 

15.4+2.9 *      
(13.8-17.0) 

4.1+2.4           
(2.7-5.5) 

13.2+2.5 *       
(11.8-14.5) 

%VO2 - 
98.5+17.0 *    
(89.1-108.0) 

- 
82.3+14.5 *     
(74.3-90.3) 

- 
70.5+14.6 *           
(62.4-78.6) 

VE,l/min 
19.4+9.6   

(14.1-24.8) 
69.4+9.6 *       
(52.2-86.6) 

13.7+6.9     
(9.8-17.5) 

51.4+21.3 *     
(39.6-63.2) 

15.2+9.3         
(10.1-20.4) 

41.2+16.6 *         
(31.9-50.6) 

VCO2,l/min 
0.6+0.3       
(0.4-0.7) 

2.3+1.0*            
(1.8-2.9) 

0.3+0.2       
(0.2-0.5) 

1.7+0.7           
(1.3-2.2) 

0.4+0.2       
(0.2-0.5) 

1.4+0.6*                 
(1.1-1.8) 

RER 
0.73+0.09   
(0.6-0.7) 

1.06+0.1 *         
(0.9-1.1) 

0.8+0.1        
(0.7-0.8) 

0.9+0.1 *         
(0.8-1.0) 

0.8+0.1       
(0.8-0.9) 

0.8+0.09 *        
(0.8-0.9) 

VE/VCO2 
29.9+4.1   

(27.6-32.2) 
27.8+2.8        

(26.3-29.4) 
30.0+2.7   

(28.5-31.5) 
27.2+2.1            

(26.0-28.4) 
30.7+4.2    

(28.3-33.0) 
26.2+2.4          

(24.8-27.6) 

HR,bpm 
95.9+13.5  

(88.4-103.4) 
172.6+13.5 * 
(165.2-181.6) 

93.8+11.3         
(87.5-100.1) 

149.2+17.3 * 
(139.5-158.8) 

87.3+11.4  
(80.9-93.6) 

133.9+19.1 *  
(123.3-144.5) 

%HR - 
95.6+5.8 *       
(92.3-98.8) 

- 
82.7+9.3 *          
(77.5-87.9) 

- 
74.2+10.0 *       
(68.6-79.8) 

BORGDispnea 
6.5+0.9       
(5.9-5.9) 

15.1+3.7       
(13.0-17.2) 

7.2+1.7       
(6.2-8.1) 

12.0+2.7        
(10.4-13.5) 

6.4+1.3        
(5.7-7.8) 

11.7+2.8         
(10.1-13.3) 

BORGleg fatigue 
6.4+0.9        
(5.9-6.9) 

15.0+2.8       
(13.4-16.5) 

6.4+0.6       
(6.0-6.8)  

12.1+3.0       
(10.4-13.8) 

6.1+0.3       
(5.9-6.3) 

11.3+2.1           
(10.1-12.5) 

Duration,s - 
448.1+108.4 
(388.0-508.1) 

- 
408.5+68.5 

(370.5-446.4) 
- 

Distance,m - 
406.6+105.3                            
(348.3-464.9) 

470.0+64.9                                 
(434.0-505.6) 
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 CPX ISWT 6MWT 

 WOMEN (n=10) MEN (n=5) WOMEN (n=10) MEN (n=5) WOMEN (n=10) MEN (n=5) 

       

VO2,ml/kg/min 
16.8+3.4 ᵇ  
(14.3-19.2) 

22.8+2.1 ᶜ 
(19.6-25.1) 

14.3+2.1 
(12.7-15.8) 

17.8+3.1 
(13.9-21.6) 

12.5+2.6 ᵇ 
(10.7-14.2) 

14.6+1.6 ᶜ 
(12.5-16.6) 

%VO2 
99.9+20.6 ᵇ 
(85.1-114.6) 

95.9+6.9 ᶜ 
(87.3-104.5) 

85.3+14.6 
(74.8-95.8) 

76.3+13.5 
(59.5-93.1) 

74.3+15.7 ᵇ 
(63.1-85.6) 

62.8+9.0 ᶜ 
(51.6-61.7) 

VE,l/min 
52.1+15.4 
(41.1-62.3) 

104.0+24.2 ᶜ ᵈ 
(73.8-134.1) 

39.5+11.7 
(31.1-48.0) 

75.1+15.1 ᵈ  
(56.4-93.9) 

33.4+15.0 
(22.7-44.2) 

56.6+4.0 ᶜ 
 (51.6-61.7) 

VCO2,l/min 
1.79+14.8 
(1.4-2.0) 

3.5+0.7 
(2.5-4.5) 

1.3+0.3 
(1.0-1.5) 

2.6+0.5 
(2.0-3.3) 

1.1+0.4 
(0.8-1.4) 

2.1+0.4 
(1.5-2.7) 

RER 
1.04+0.14 ᵃ ᵇ 

(0.9-1.1) 

1.1+0.09 
(0.9-1.2) 

0.8+0.1 ᵃ 
(0.8-0.9) 

1.0+0.1 
(0.8-1.2) 

0.8+0.06 ᵇ 
(0.8-0.8) 

0.9+0.08 
(0.8-1.0) 

HR,bpm 
172.8+14.1 ᵃ ᵇ 
(162.6-182.8) 

172.2+13.2 ᶜ 
(155.7-188.6) 

145.9+12.0 ᵃ 
(137.2-154.5) 

155.8+25.4 
(124.2-187.3) 

135.6+15.6 ᵇ 
(124.4-146.7) 

130.6+26.7 ᶜ 
(97.4-163.7) 

%HR 
96.3+4.9 ᵃ ᵇ 
(92.7-99.9) 

94.1+7.6 ᶜ 
(84.6-103.6) 

81.4+5.6 ᵃ 
(77.4-85.4) 

85.3+14.9 
(66.7-103.9) 

75.5+6.4 ᵇ 
(70.9-80.1) 

71.5+15.8 ᶜ 
(51.8-91.2) 

Duration,s 
466.7+119.1 
(381.4-551.9) 

411.0+81.5 
(309.7-512.2) 

- - - - 

Distance,m - - 360.0+96.6 
(290.9-429.1) 

500.0+38.7 
(451.9-548.0) 

439.1+49.8 
(403.4-474.7) 

531.8+44.7 
(476.2-587.3) 

Table 3. Description of metabolic and respiratory variables during the peak of activity in the maximal exercise test and submaximal, distributed by gender and 

difference between the performance measures between tests. Values expressed as mean, standard deviation-SD, confidence interval-CI during peak activity 

in both genders. VO2=oxygen uptake; VE=minute ventilation; VCO2=carbon dioxide production; RER=respiratory exchange ratio; VE/VCO2= ventilatory 
equivalent carbon dioxide; HR=heart rate. Post-Hoc Tukey (a,difference betweem CPX e ISWT, women; b,difference between CPX e 6MWT, women; 
c,difference betweem CPX e 6MWT, men; d,difference betweem CPX e ISWT,men). 
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Table 4. Univariate analysis and multiple linear regression of the three tests (CPX, ISWT, 6MWT) among metabolic, ventilatory and performance with 

anthropometric and general adiposity. CPX=cardiopulmonary exercise testing; ISWT=incremental shuttle walking test; 6MWT=six minute walking test; 

VO2=oxygen uptake; VE=volume expiratory; VCO2=carbon dioxide production; WC=waist circumference; BMI=body mass index BAI= body adiposity index. 
 
 
 
 

Test  R² Intercept β¹ 
 Estimated 

Error  
P F(1,13) 

Multiple Regression  
(Final model) 

CPX         

Duration,s 

BMI 0.56 968.07 -0.75 74.31 0.001 16.81 

y= 1203.33-4.7(WC)-3.2(BAI) 
R²=0.61 

WC 0.48 1182.10 -0.70 80.48 0.003 12.41 

Weight 0.38 738.0 -0.62 88.49 0.01 8.02 

BAI 0.33 697.4 -0.57 92.13 0.02 6.39 

VE,l/min WC 0.52 -147.73 0.72 22.21 0.002 14.27  

VCO2,l/min 

WC 0.62 -5.32 0.79 1.67 0.001 21.48 
y= -3.34+0.02(WC)+0.81(FVC) 

R²=0.95 
FVC 0.90 -1.21 0.95 0.33 0.0001 121.89 

Weight 0.78 -1.47 0.88 0.49 0.0001 46.02 

ISWT         

VCO2,l/min 

WC 0.51 -3.66 0.71 0.56 0.002 3.78 
y= -2.57+0.02(WC)+0.44(FVC) 

R²=0.67 
FVC 0.59 -0.485 0.77 0.51 0.0001 19.34 

Weight 0.56 -0.765 0.75 0.53 0.001 16.87 

VE,l/min 

Weight 0.48 -12.78 0.69 15.95 0.004 12.12 

y= -40.29 + 12.7(FVC)+1.09(NC) 
R²=0.54 

FVC 0.50 -5.36 0.71 15.61 0.003 13.22 

NC 0.33 -57.65 0.58 18.07 0.02 6.55 

WC 0.43 -85.63 0.66 16.61 0.007 10.16 

6MWT         

VO2,ml/kg/min 
Weight 0.32 7.04 0.56 2.14 0.02 6.13 y= 6.82+0.02(Weight)+1.70(FVC) 

R²=0.44 FVC 0.44 6.91 0.66 1.94 0.006 10.45 

VE,l/min 

WC 0.38 -59.42 0.62 3.52 0.01 8.26 y= -27.67 + 12.91(FVC) + 0.18 
(WC) 

R²=0.69 
Weight 0.58 -13.91 0.76 11.15 0.0009 18.26 

FVC 0.68 -10.35 0.82 9.74 0.0001 27.98 
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Figure 1: Differences between maximal and submaximal Cardiopulmonary Exercise Testing in both genders. VO2=oxygen 

uptake; CPX=cardiopulmonary exercise testing; ISWT=incremental shuttle walking test; 6MWT=six minute walk. A=VO2, B=% 
VO2. 
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Figure2. Univariate linear regression between metabolic variables and anthropometric measures of performance of obese (n = 15). CPX=cardiopulmonary 
exercise testing; ISWT=incremental shuttle walking test; 6MWT=six minute walkinf test; WC=waist circumference; VE=volume expiratory, VCO2=carbon dioxide 
production. 
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Figure 3: Bland-Altman plot between CPX and ISWT between measures VO2 and percentage of VO2. CPX=cardiopulmonary exercise 
testing; ISWT=incremental shuttle walking test; VO2= oxygen uptake. 
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O desejo de cursar um mestrado caminha comigo desde a 

graduação.  A afinidade com a área da fisioterapia cardiopulmonar ocorreu 

apenas no último ano de curso, mas especificamente, a Reabilitação 

Cardiopulmonar chamou minha atenção durante estágios e após formada. Um 

curto período de tempo em que tive a oportunidade de atuar em uma UTI 

cardíaca só fez reforçar minha afinidade com esta área dentro da fisioterapia. 

Aliar o desejo da docência com a vontade de atuar nesta área me fizeram 

buscar o mestrado. O projeto inicial focava em um programa de reabilitação 

cardiopulmonar em obesos no pré-operatório de cirurgia bariátrica, entretanto, 

a falha na literatura no que se diz respeito a testes submáximos de esforço 

para avaliação da capacidade funcional dos obesos em comparação com o 

teste considerado padrão ouro nos fez perceber a importância do tema e 

assim, a criação de um novo projeto. 

Ao comparar as respostas cardiopulmonares, metabólicas e de 

esforço percebido em testes submáximos de esforço (TC6M e ISWT) com o 

considerado padrão ouro para avaliação, o TECP, encontrou-se que neste, 

como esperado, a intensidade de exercício e esforço cardiovascular, avaliada 

pelo consumo de oxigênio no pico da atividade (VO2PICO) e FCmáx atingida 

foram maiores do que nos outros dois testes. Contudo, a performance 

cardiovascular (VO2 e %VO2) e intensidade do exercício (%FC) realizada pelos 

obesos, diferenciou-se apenas entre TECP e TC6M, confirmando a hipótese de 

que os obesos realizam o ISWT com uma intensidade levemente superior ao 

considerado para um teste submáximo.  

Dessa forma, sugerimos que mesmo sendo considerado um teste de 

esforço submáximo, o ISWT parece substituir o TECP, uma vez que é realizado 

com uma alta intensidade de esforço para esta população, promovendo 

respostas metabólicas e cardiovasculares em concordância com o considerado 

padrão ouro. Portanto, é claro que para população obesa, o ISWT é uma boa 

opção de escolha quando se deseja avaliar a capacidade funcional destes 

sujeitos, além de ser mais bem adaptado para ambientes clínicos e de custo 

menos elevado. 

É importante deixar claro que o VO2máx, medido durante um teste 

de esforço máximo (TECP) é a medida que melhor expressa a eficiência do 

sistema cardiovascular, contudo, para indivíduos obesos, que possuem 
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prejudicada biomecânica estes testes são árduos e fazem o indivíduo 

interromper o exercício antes mesmo do esperado, fazendo com que valores 

de VO2PICO sejam suficientes para a avaliação da capacidade funcional nesta 

população. Além disso, em muitos casos não é viável conduzir em ambiente 

clínico um TECP, por razões econômicas, de segurança, acesso a 

equipamentos e profissionais treinados, sendo o teste incremental (ISWT) com 

a adição de medidas de gases expirados, realizados em campo, uma excelente 

alternativa de avaliação da capacidade funcional dos obesos. 

Como limitações do nosso estudo ocorreram problemas inerentes ao 

equipamento utilizado (Cortex Metamax), como troca da célula de O2, 

reposição da mistura de gases do cilindro de calibração e troca de baterias que 

interromperam as coletas durante algum tempo, além de algumas desistências 

por parte dos pacientes. Assim, o estudo apresentou um reduzido número de 

participantes, entretanto, apesar de pequena, nossa amostra apresentou-se 

homogênea com intervalos de confiança estreitos, além disso, os obesos 

apresentaram boa função pulmonar de acordo com espirometria. Assim, 

sugerimos que novas pesquisas sejam realizadas com um maior número de 

participantes para que os nossos dados possam ser confirmados. 
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B 

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

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM FISIOTERAPIA 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Cinética de gases 

respiratórios durante diferentes testes cardiopulmonares em obesos, que tem 

como pesquisador responsável, Nicole Soares Oliver Cruz. 

Esta pesquisa pretende analisar/avaliar a reprodutibilidade dos testes de 

esforço cardiopulmonar máximo e submáximo em indivíduos obesos através de um 

analisador de gases por sistema de telemetria. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo justifica-se pelo fato de existir na 

literatura escassos trabalhos correlacionados a capacidade funcional do indivíduo 

obeso, o consumo e a produção de gases metabólicos e a taxa de complicações que 

podem surgir após a cirurgia bariátrica, além da relação inversa que pode existir 

entre a capacidade do exercício pré-operatório e o risco de complicações. 

Caso você decida participar, você deverá responder a um questionário, onde 

serão respondidas questões como: Identificação (sexo, idade, data de nascimento, 

escolaridade, estado civil, profissão), antecedentes patológicos e familiares, hábitos 

de vida e do sono, quadro álgico, medicação em uso, cirurgias anteriores, 

informações do clico menstrual (para mulheres), medidas antropométricas (IMC, 

grau de obesidade, circunferência do pescoço, cintura e quadril), Escala de Epworth, 

Escala de ronco e de sonolência matutina. Realizar uma espirometria para avaliação 

da função pulmonar, manuvacuometria, para avaliação das pressões inspiratórias e 

expiratórias máxima e testes de esforço cardiopulmonar máximos e submáximos. 

A pesquisa traz como benefícios para o paciente a avaliação pré-operatória 

da função pulmonar, capacidades e volumes pulmonares dos indivíduos obesos, 

antes da realização da cirurgia bariátrica, e secundariamente possibilita ao sujeito a 

identificação de possíveis complicações que possam ocorrer após a cirurgia. 

Durante a realização dos Testes de esforço cardiopulmonar máximo e 

submáximos e da manuvacuometria e espirometria  a previsão de riscos é mínima, 
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ou seja, o risco que você corre é semelhante àquele sentido num exame físico ou 

psicológico de rotina.  

Pode acontecer um desconforto, como sensação de falta de ar, queda da 

pressão arterial ou tonturas. Caso o desconforto aconteça o testes serão 

imediatamente interrompidos para que sua função seja recuperada. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando 

para Nicole Soares Oliver Cruz (83- 87874195). 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados 

apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de 

nenhum dado que possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa 

pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será 

assumido pelo pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, 

você será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra 

com o pesquisador responsável Nicole Soares Oliver Cruz. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os 

dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e 

benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, 

concordo em participar da pesquisa Cinética de gases respiratórios durante 

diferentes testes cardiopulmonares em obesos, e autorizo a divulgação das 

informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde 

que nenhum dado possa me identificar. 

 

     Natal, ___/___/___. 



59 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

_____________________________________ 

                 Nicole Soares Oliver Cruz 

(Assinatura do pesquisador responsável) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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C 

 

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

MESTRADO EM FISIOTERAPIA 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES 

 
PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIO – FISIOTERAPIA 

 
Data da avaliação: __/__/__                                                                    Reavaliação: __/__/__ 

 

IDENTIFICAÇÃO 
Nome:________________________________________________________________________________ 
Data de nascimento: ____/____/____  Idade:______anos      Telefone:___________________________ 
Endereço: ____________________________________________________________________________ 
Sexo:     □ M     □ F                                                
Estado Civil:   □ Casado □ Solteiro  □ Divorciado  □ Viúvo   
Escolaridade:  □ Analfabeto □ 1°grau □ 2°grau □ 3°grau □ Completo □ Incompleto                         
Profissão: _________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Antecedentes  
Patológicos: □ HAS □ DM □ D.Cardiovasculares □ Dislipidemia □ Resist. à Insulina □ DPOC  □ Asma □ Câncer □ AVE 
                      □ Artrite  □ Artrose □ Lupus Eritematoso □ Outras ____________________________________________ 
 
Familiares: □ HAS □ DM □ D.Cardiovasculares □ Dislipidemia □ Resist. à Insulina □ DPOC □ Asma □ Câncer □ AVE 
 
Háb de Vida:  □ Etilista □ Sedentário □ Ativo  Frequência: ___________________________ □ Fumante □ Ex-fumante           
                        Anos de fumo:______.Cigarros/dia: ______. 
 
Sono: □ Insônia □ Sonolência matutina □ Roncos □ Despertar com Sufocação 
 
Dor: □ ausência de dor  □ dor    Local? ___________________ Piora com o que?_____________________________ 
 
Ciclo menstrual □ Regular          □ Irregular       □ Ausente 
 
Medicação          □ Sim     □ Não             Qual/ Tempo de Uso? ______________________________________ 
 
MMII :                   □ Varizes  □ Microvarizes □ Edemas □ Erisepela 
 
Cirurgias Anteriores   □ Sim □ Não  Qual? ______________________________________________ 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 
Peso (Kg): 
Altura (m): 
IMC (Kg/m²): 
Grau de Obesidade: □ I (30-34,9) □ II (35-39,9) □ III (40-44,9) ou Mórbida 

Circunferência Cintura (cm): 
Circunferência Quadril (cm): 
Circunferência Pescoço (cm): 
WHR:  



61 

 

 

 

 
 
RISCO DE SAOS: 
 
1. Escala de Epworth                     Score Final_______________ 
 
Escolha o número apropriado, conforme a probabilidade que acontece de você "COCHILAR" 
em cada situação abaixo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Escala de Ronco (Stanford)                                   Score Final_______________ 
 
Marque o número conforme o que acontece com relação ao RONCO: 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sem 
ronco 

Não interrompe 
ninguém no quarto 

durante o sono 

Incomoda alguém no 
quarto durante o 

sono 

Incomoda outras pessoas 
que estão em outros 
ambientes da casa 

Deixam você dormir 
sozinho (a) por causa 

do ronco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR 

CVF    PFE  

CVF%    VC  

VEF1    VVM  

VEF1%    VRE  

VEF1/CVF    Pimáx  

FEF25-75%    Pemáx  

Situações N° 

Sentado e lendo 
 

Assistindo TV  

Sentado sem fazer nada em lugares público (ex.: teatro, cinema, sala de aula, etc) 
 

Como passageiro de carro por horas sem parar 
 

Deitado para descansar à tarde  

Sentado conversando com alguém  

Sentado quieto após o almoço sem tomar álcool 
 

No carro (ou no ônibus) enquanto parado por alguns minutos no transito 
 

0 = Nunca 

acontece 

 

1= Pequena 

chance de 

acontecer 

 

2= Moderada 

chance de 

acontecer 

 

3= Alta  

chance de 

acontecer 

 

PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR 
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3. Escala de Sonolência Matutina (Stanford) )             Score Final_______________ 
 
Marque o número conforme o que acontece com relação ao SONO: 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nunca dorme 
durante o dia 

Dorme rara vez 
durante o dia 

Dorme 
freqüentemente 

durante o dia 

Dorme sempre 
durante o dia 

Sente sonolência 
constante 

 
 
 
 

Observações:_____________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________ 
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D 
TESTES DE ESFORÇO MÁXIMO 

 

 

1) ERGOESPIROMETRIA                                                    DATA: ___/___/___ 

                                                         

Nome:_________________________________________________________________ 

 

FCmáx: __________  Tempo início prova:_________ Término da prova:____________ 

 

Protocolo:______________________________________________________________ 

 

 

TECP – ERGOESPIROMETRIA 

Variável Repouso 2' 4' 6' 8' 10' Recuperação 

FC (bpm)               

PA (mmHg)               

SpO² (%)               

Borg Disp (6-12)               

Borg Fad (6-12)               

VO² ml/kg/min               

VO² ml/min               

VE               

VCO²               

R               

VE/VO²               

VE/VCO²               

Pulso O²               

 

Motivo término da prova: 

Ultrapassou FC máx □           Queda da saturação □          Fadiga □               Dispneia □        

Outros □ Qual?________________________________________ 

 

- 

OBS:____________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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E 

FICHA AVALIAÇÃO – TESTES DE ESFORÇO SUBMÁXIMO 

 

 

1) Incremental Shuttle Walking Test – ISWT                            Data:___/___/___ 

 

 

Nome:_________________________________________________________________ 

FCmáx: _________             80%:________         Distância percorrida: ___________(m)  

N° voltas: _______  Tempo de prova:________ Estágio de encerramento: ___________ 

 

 

 

 

OBS:____________________________________________________________

________________________________________________________ 

ISWT 

Estágio 
N° Shuttles        

(10m cada)  

Distância cada 

estágio 
FC SpO² 

Distância total 

percorrida 

1 ◊◊◊ 30     30 

2 ◊◊◊◊ 40     70 

3 ◊◊◊◊◊ 50     120 

4 ◊◊◊◊◊◊ 60     180 

5 ◊◊◊◊◊◊◊ 70     250 

6 ◊◊◊◊◊◊◊◊ 80     330 

7 ◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 90     420 

8 ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 100     520 

9 ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 110     630 

10 ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 120     750 

11 ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 130     880 

12 ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 140     1020 

Recuperação              -   -                           -     

Sinais Vitais Início Final 

PA     

FC     

SpO²     

Borg Fadiga     

Borg Dispnéia     

                        I                     F        (VARIÁVEIS VENTILATÓRIAS)        I                       F 

VO²     VE/VO²   

VO²máx     VE/VCO²   

VCO²     R   

VE     Pulso O²   
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2) Teste Caminhada 6 minutos – TC6M                                     Data:___/___/___ 

 

Nome:_________________________________________________________________  

Voltas: ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ (x 30) = _____  

Valor da última volta (m):_____________ 

Distância percorrida: ______________(m)   

 

 
 
 T0 T2’ T4’ T6’ TF TR 

FC (bpm)       

SpO2 (%)       

PA (mmHg)  --- --- ---   

FR (irpm)  --- ---    

Fadiga  --- ---    

Dispnéia  --- ---    

 

 

 

 

 

 

OBS:____________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        I                     F        (VARIÁVEIS VENTILATÓRIAS)        I                       F 

VO²     VE/VO²   

VO²máx     VE/VCO²   

VCO²     R   

VE     Pulso O²   
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ANEXOS 
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