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Resumo 

Introdução: Obesos apresentam alterações na função pulmonar e na mecânica 

respiratória, entretanto, pouco se sabe em relação à prevalência de piora da função 

respiratória quando é considerado o aumento da adiposidade central ou periférica ou 

obesidade geral. Objetivos: Analisar a associação entre fatores antropométricos de 

adiposidade e a diminuição da função pulmonar em obesos.  Materiais e Métodos: 

Foram elegíveis para o estudo indivíduos obesos (IMC≥30kg/m
2
) em pré-operatório de 

cirurgia bariátrica e encaminhados pelo Ambulatório de Tratamento da Obesidade e 

Doenças Relacionadas, localizado no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), no 

período de outubro de 2005 e julho de 2014. A avaliação incluiu informações clinicas e 

aferição das medidas antropométrica (índice de massa corporal (IMC), índice de 

adiposidade corporal (IAC) e circunferências de cintura (CC) e pescoço (CP)) e 

espirométricas. A prevalência e a análise por Regressão de Poisson foi realizada 

considerando as seguintes variáveis desfecho: Capacidade Vital Forçada (CVF), 

Volume Expiratório Forçado no primeiro segundo (VEF1) e Ventilação Voluntária 

Máxima (VVM), como variáveis preditoras, se considerou: IMC, IAC, CC e CP e como 

variáveis de controle: idade, gênero, história de tabagismo e comorbidades (diabetes 

melitus, dislipidemia e hipertensão arterial). Para a análise estatística foi utilizado 

software Statistical Package for Social Science (SPSS - versão 20.0). Resultados: 

Foram analisados 384 indivíduos, 75% mulheres, com média de IMC: 46,6 (±8,7) Kg/m
2, 

de IAC: 49,26 (±9,48) %, de CC:130,84 (±16,23) cm e de CP: 42,3 (±4,6) cm. A maior 

prevalência de CVF e VEF1 < 80% foi observada nos indivíduos com CP acima de 42 

cm, seguido daqueles com IMC acima de 45 Kg/m
2
. A análise multivariada por 

regressão de Poisson, mostrou como fatores de risco associados à CVF <80%, as 

variáveis: CP acima de 42 cm (odds ratio (OR) 2,41)  e IMC acima de 45Kg/m
2 

(OR 

1,71). Já para VEF1 <80% do predito, todas as variáveis preditoras se mostraram 

associadas, sendo a maior OR apresentada pela CP (3,40). A VVM não mostrou 

associação com nenhuma variável estudada. Conclusão: Indivíduos com CP acima de 

42 cm apresentaram maior prevalência de redução da função pulmonar e a CP foi a 

medida que apresentou maior associação com a função pulmonar reduzida nos obesos. 

Palavras-chave: obesidade; antropometria; espirometria. 



 
 

xi 
 

Abstract 

Introduction: Obesity shows changes in pulmonary function and respiratory 

mechanics, however, little is known regarding the prevalence of worsening respiratory 

function when considering the increase in central or peripheral adiposity or general 

obesity. Objectives: To analyze the association between anthropometric adiposity and 

decreased lung function in obese. Materials and Methods: Patients eligible for this 

study obese individuals (IMC≥30kg/m2) in pre-bariatric surgery and referred for 

Treatment Clinic of Obesity and Related Diseases, located at the University Hospital 

Onofre Lopes (HUOL), from October 2005 and July 2014. The evaluation included 

clinical information and measurement of anthropometric measures (body mass index 

(BMI), body fat index (BFI) and waist circumference (WC) and neck (NC)) and 

spirometric. The prevalence and analysis by Poisson regression was performed 

considering the following outcome variables: forced vital capacity (FVC), forced 

expiratory volume in one second (FEV1) and Maximum Voluntary Ventilation (MVV) 

and as predictor variables were considered: BMI, IAC, WC and NC and as control 

variables: age, gender, smoking history and comorbidities (diabetes mellitus, 

dyslipidemia and hypertension). Statistical analysis was performed using Statistical 

Package for Social Sciences software (SPSS - version 20.0). Results: We analyzed 384 

individuals, 75% women, mean BMI: 46.6 (± 8.7) kg/m2, IAC: 49.26 (± 9.48)%, WC: 

130.84 (± 16.23) cm and NC: 42.3 (± 4.6) cm. The higher prevalence of FVC and FEV1 

<80% was observed in individuals with NC above 42 cm, followed those with a BMI 

above 45 kg/m2. Multivariate analysis using Poisson regression showed as risk factors 

associated with FVC <80%, the variables: NC above 42 cm (odds ratio (OR) 2.41) and 

BMI over 45Kg/m2 (OR 1.71 ). As for FEV1 <80% predicted, all predictor variables 

were associated, with the largest odds presented by the NC (3.40). MVVV was not 

associated with any studied varaible. Conclusion: Individuals with NC above 42 cm 

had higher prevalence of reduced lung function and the NC was the measure with the 

highest association with reduced lung function in obese. 

Keywords: obesity ; anthropometry ; spirometry. 
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1. INTRODUÇÃO 
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A obesidade é conhecida como um fenômeno global que aumenta a morbidade, 

reduz a expectativa de vida e é a principal causa de várias doenças crônicas, incluindo 

as cardiovasculares, respiratórias, cerebrovasculares e diabetes
1
. Sua prevalência vem 

crescendo e de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) de 2008, 

estima-se que em 2015, no mundo todo, haja 2,3 bilhões de adultos acima do peso, e 

destes, cerca de 700 milhões, serão obesos
2
.  

No Brasil, semelhante aos países desenvolvidos, a prevalência da obesidade vem 

apresentando um aumento expressivo em todas as faixas etárias e segundo dados do 

Ministério da Saúde (2014), 50,8% dos brasileiros estão acima do peso ideal e, destes, 

17,5% são obesos. Em 2006 esses números eram de 42,6% de pessoas com sobrepeso e 

11,8% de pessoas com obesidade, um aumento de 8,2% e 5,7%, respectivamente, em 

oito anos
3
. Dado o cenário mundial, estudos que buscam medidas de prevenir e 

controlar a obesidade são justificáveis e cada vez mais relevantes. Assim como, a busca 

pela identificação de suas repercussões na saúde da população mundial é fundamental 

para o controle e o conhecimento desta epidemia.  

A classificação da obesidade é relativamente simples, o índice de massa corporal 

(IMC) entre 18 e 24,9 kg/m² representa normopeso, e, portanto sem risco para a saúde 

em relação à obesidade. O IMC entre 25 e 29,9 kg/m² traduz o sobrepeso, com 

moderado risco para a saúde. Pessoas com IMC entre 30 e 34,9 kg/m² são portadoras de 

obesidade grau I, com alto risco para a saúde; IMC entre 35 a 39,9 kg/m² classifica a 

obesidade em grau II e representa risco elevado e a obesidade grau III é determinada 

pelo IMC maior ou igual a 40 kg/m², com risco extremo para a saúde
4,5

.  

Apesar do IMC ser a medida antropométrica mais utilizada clinicamente, este, 

identifica a massa corporal, tendo uma acurácia limitada em relação à adiposidade 

corporal. Desta forma, medidas que quantificam a porcentagem de gordura corporal 

também são necessárias quando se estuda a repercussão sistêmica da obesidade. Apesar 

do padrão ouro para identificação do percentual de adiposidade seja o DEXA (Dual-

energyX-Ray Absorptiometry), medidas clínicas têm sua importância dada sua 

facilidade de uso em estudos de grande amostra populacional. Assim, Bergman et al
6
 

definiram recentemente uma nova alternativa para quantificar a gordura corporal de 

homens e mulheres, o Índice de Adiposidade Corporal (IAC). O IAC é definido como 

sendo o índice derivado da relação entre a circunferência do quadril (CQ) sobre a altura 
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(metros) multiplicado por 1,5 subtraindo-se 18 ((CQ)/(altura)1,5 -18). Para Moliner-

Urdiales et al
7
, o uso do IAC ainda não pode se estender como um preditor para todas as 

condições de mortalidade cardiovascular, entretanto, Bergman et al
6
  relatam que sua 

utilização para monitoração da obesidade parece ser bastante útil em relação a outras 

medidas antropométricas. 

Outras formas de avaliar a obesidade são centradas também em medidas de 

adiposidade localizada, tais como, a circunferência de cintura (CC) e de pescoço (CP). 

A CC pode ser utilizada como um marcador de gordura abdominal, pois essa medida se 

correlaciona com a massa de gordura intra-abdominal
8
. Homens e mulheres com CC 

acima de 102 e 88 cm, respectivamente, são considerados com risco aumentado de 

desenvolverem doenças cardiovasculares
9
. Segundo Ben-Noun et al

10
 a CP é uma 

medida que apresenta forte correlação com o IMC (r=0.83 em homens, r=0,71 em 

mulheres, p<0,001), e com a CC (r=0,86 para homens, r=0,85 para as mulheres, 

p<0,001) e Preis et al
11

 demonstrou que a CP também apresenta forte correlação com 

adiposidade visceral (r=0,63 para homens, r=0,74 para mulheres, p<0,001), observada 

por tomografia computadorizada. A CP é uma ferramenta de triagem inicial, facilmente 

obtida em ambulatório e potencialmente útil para identificar sobrepeso e obesidade. A 

CP maior ou igual a 35,5 cm em homens e maior ou igual a 32 cm em mulheres deve 

ser considerado ponto de corte para sobrepeso/obesidade
12

 e ainda, homens com CP 

>37cm e mulheres >34 cm são mais propensos a terem síndrome metabólica
13

.   

Dentre as alterações que a obesidade pode ocasionar, é reconhecido que a 

obesidade extrema promove alterações na mecânica respiratória. Uma das possíveis 

explicações está focada na elevação e no comprometimento da mobilidade do diafragma 

devido ao aumento de tecido adiposo na parede torácica e na cavidade abdominal. Tal 

redução pode levar a diminuição da expansibilidade do tórax, da complacência 

pulmonar e da caixa torácica resultando em diminuição dos volumes pulmonares e 

sobrecarga dos músculos inspiratórios
5,14-16

. Além disso, a obesidade é considerada uma 

doença pró-inflamatória crônica, pois o tecido adiposo é um órgão endócrino e 

parácrino, produtor de grande quantidade de citocinas e mediadores inflamatórios, como 

leptina, interceulina-6, fator de necrose tumoral alfa e fator transformador de 

crescimento. Foi proposto que tal estado inflamatório sistêmico modula, também, a 

inflamação das vias aéreas e consequentemente a expressão da asma nos obesos. A 

asma se manifesta com sibilância, dispneia e opressão torácica e esses sintomas são 
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decorrentes do estreitamento reversível das vias aéreas em ocorrência da 

hiperresponsividade e/ou inflamação brônquica
17

.  

No que se refere à força muscular respiratória (FMR) do obeso, pesquisas 

demonstram resultados conflitantes
18-22

. Castello et al
18

 realizaram um estudo 

comparando a FMR de obesas mórbidas com mulheres eutróficas e foi verificado 

redução significativa dos valores da pressão inspiratória máxima (PImáx) (74 ± 32 

versus 102 ± 9 cmH20) e da pressão expiratória máxima (PEmáx) (66 ± 28 versus 107 ± 

12cmH20) no grupo de mulheres obesas em relação ao grupo de mulheres eutróficas, 

respectivamente. A disfunção muscular respiratória nessa população é justificada pelo 

excesso de tecido adiposo na caixa torácica e conteúdo abdominal aumentado, o qual 

causa aumento na resistência mecânica e baixa complacência do tórax e leva à 

desvantagem mecânica dos músculos respiratórios
19,20

. Por outro lado, num estudo em 

que, também se comparou a FMR de obesas mórbidas com mulheres eutróficas, foi 

observado um aumento na PImáx das obesas (-87,83±21,40 cmH2O) em comparação 

com as eutróficas (-72±15,23 cmH2O)
21

. Outros autores afirmam que o aumento da 

massa corporal e a distribuição da gordura não influenciam a força muscular respiratória 

do obeso
22

. Tal fato poderia ser justificado pelas adaptações nas fibras musculares 

desses indivíduos, com inversão de fibras tipo I em fibras do tipo II. Em análise de 

biópsia muscular do reto abdominal, mulheres obesas apresentaram uma menor 

porcentagem de fibras musculares tipo I (41,5±1,8versus54,6±1,8%) e uma maior 

porcentagem de fibras tipo II (25,1±1,5versus14,4±1,5%) do que mulheres eutróficas, 

respectivamente
23

.  As fibras musculares do tipo II possuem alto poder de contração, 

porém baixa resistência. A medida da ventilação voluntária máxima (VVM) é um 

reflexo da resistência muscular respiratória e autores afirmam que a ela diminui à 

medida que o IMC aumenta
24

. 

Em relação aos volumes e capacidades pulmonares de obesos, estudos tem 

mostrado uma redução do volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1) e da 

capacidade vital forçada (CVF) em decorrência da obesidade
25-28

. Em pesquisa realizada 

por Melo et al
25

 os resultados demonstraram que função pulmonar sobre influência do 

aumento progressivo do IMC, com efeito modesto na função pulmonar quando o IMC 

esta ≤45Kg/m
2
, mais bem demostradas quando o IMC esta ≥45Kg/m

2
 e mais acentuadas 

quando o IMC excede 50Kg/m
2
.  
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Canoy et al
26

 demonstraram em um estudo com 21.550 participantes, que para 

cada 0,05 unidade de CC, o VEF1 e a CVF reduzem 62,9mL e 103,6mL, 

respectivamente, nos homens e 16,2 mL e 28,8mL, nas mulheres. Goto et al
29

 

realizaram um estudo com 7.892 indivíduos que foram divididos em quatro grupos de 

acordo com a CC e observaram uma associação significativa entre a CC e a capacidade 

vital (CV) e a medida que a CC aumentou, o risco (OR) de redução da CV também 

aumentou , e ainda reforçam que, o indivíduo obeso apresenta um padrão ventilatório do 

tipo restritivo e manter um peso ideal pode prevenir disfunções ventilatórias. Da mesma 

forma, em outro estudo que incluiu 121.965 participantes, foram encontrados dados de 

que a distribuição da obesidade, nesse caso a obesidade central, é um fator de risco 

independente, para homens e mulheres, para alterações da função pulmonar (OR 1,94 e 

2,11 para VEF1 e CVF, respectivamente)
30

.  

Mais recentemente CP tem merecido destaque no estudo com obesos, Ahbad et 

al
31

 realizaram uma pesquisa com 44 indivíduos com diagnóstico de síndrome da apneia 

obstrutiva do sono (SAOS) com o objetivo de avaliar associação entre a CP e a referida 

patologia. Os autores concluíram que a CP é um fator de risco independente para a 

SAOS severa, com OR de 1.55, p=0,01. 

Nos últimos anos, tem sido marcante o aumento do número de pacientes obesos 

submetidos a tratamento cirúrgico da obesidade. O bom desempenho da função 

pulmonar desses pacientes é fundamental para um reflexo de tosse e higiene brônquica 

adequada e eficaz, contribuindo para uma boa oxigenação e ventilação pulmonar. 

Identificar as relações entre diferentes medidas antropométricas e a diminuição da 

função pulmonar de obesos candidatos à cirurgia bariátrica se torna importante meio de 

evitar possíveis complicações advindas da cirurgia e da função pulmonar já previamente 

prejudicada. 

Apesar do aumento na prevalência da obesidade e na sua associação com várias 

condições cardíacas, respiratórias e metabólicas, a relação entre medidas de adiposidade 

geral e localizada e redução da função respiratória são pobremente exploradas. Assim o 

presente estudo preocupou-se em questionar a associação entre o aumento do IMC, do 

IAC, das circunferências de cintura e de pescoço, na redução de volumes e endurance 

muscular respiratória de indivíduos obesos.    
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2. OBJETIVOS 
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2.1.  Geral 

 

Analisar a associação entre fatores antropométricos de adiposidade e a diminuição da 

função pulmonar em obesos.  

 

2.2. Específicos  

 

Estimar a prevalência da redução dos volumes pulmonares e endurance respiratória 

em obesos;  

Analisar a razão de prevalência (RP) entre medidas antropométricas (IMC, IAC, CC 

e CP) e a redução de volumes pulmonares e endurance respiratória em obesos; 

Analisar a associação entre o IMC, IAC, CC e CP e a presença de CVF, VEF1
 
e 

endurance respiratória reduzidos em obesos.  

Testar a especificidade e a sensibilidade da CP em predizer a CVF e o VEF1 

reduzidos em obesos.  
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3. HIPÓTESES 

 

 

De acordo com a questão de estudo levantada e apoiada pelos dados da literatura, a 

hipótese dessa pesquisa é que os indivíduos com maiores medidas antropométricas 

apresentem maior prevalência e maior risco de associação de redução de função 

pulmonar e endurance muscular respiratório.  
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

 

4.1. Tipo de estudo 

Trata-se de um estudo observacional, analítico, com caráter retrospectivo. 

 

4.2. Local de realização 

O estudo foi realizado no laboratório de Desempenho PneumoCardioVascular e 

Músculos Respiratórios, no departamento de fisioterapia da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN), localizado na cidade de Natal-RN. 

 

4.3. Período do estudo 

A coleta de dados ocorreu no período entre outubro de 2005 a julho de 2014. Os 

dados do período de outubro de 2005 a fevereiro de 2013 foram extraídos de um banco 

de dados pré-existente do Estudo Brasileiro de Mortalidade na Cirurgia Bariátrica. 

 

4.4. População do estudo  

Foram elegíveis para o estudo os indivíduos obesos (IMC≥30 Kg/m
2
) 

cadastrados no protocolo pré-operatório de cirurgia bariátrica e encaminhados pelo 

Ambulatório de Tratamento da Obesidade e Doenças Relacionadas, localizado no 

Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), na cidade de Natal-RN.   

 

4.5. Critérios de Inclusão 

 Obesos com IMC igual ou maior que 30 Kg/m
2
; 

 Ambos os sexos; 

 Asmáticos ou não; 

 Fumantes ou não; 

 Não apresentar déficit neuro-psico-motor que dificulte a realização da prova de 

função pulmonar; 
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 Não apresentar infecção respiratória nas três semanas que antecedem a 

realização da prova de função pulmonar, como gripe, resfriado e pneumonia. 

 Estar cadastrado no Ambulatório de Tratamento da Obesidade e Doenças 

Relacionadas do HUOL; 

 Concordar em assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(Apêndice I). 

 

4.6. Critérios de Exclusão 

 Ser incapaz de realizar alguma manobra da prova de função pulmonar; 

 Solicitar para sair da pesquisa. 

 

4.7. Aspectos éticos 

 O projeto foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa, sob o protocolo de 

número 192/08 da UFRN, de acordo com a resolução 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde. Os participantes deste estudo foram assegurados sobre informações e os 

objetivos da pesquisa, a garantia do anonimato, da privacidade, além de informações a 

respeito do TCLE.   

4.8. Procedimentos e Medidas Avaliadas 

Todos os indivíduos receberam informações sobre os procedimentos realizados, 

além de serem informados sobre os possíveis riscos e benefícios de todas as etapas da 

pesquisa, e foram submetidos às medidas de avaliação em um único dia.  

 

4.8.1 Ficha de Avaliação Clínica 

 

A ficha de avaliação constou das seguintes informações: identificação, peso, 

altura, antecedentes patológicos e familiares, hábitos de vida, medicações utilizadas, 

cirurgias anteriores, IMC, IAC, CC, CP, além dos dados colhidos na espirometria 

(Apêndice II).   

 

4.8.2 Avaliação Antropométrica 
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Foi realizada a partir da mensuração de marcadores antropométricos:  IMC, IAC, 

CC e CP. 

Índice de Massa Corporal – IMC: é definido pela equação matemática: peso 

(quilograma) dividido pela altura (metros) ao quadrado
32

. Portanto, para o cálculo do 

IMC os indivíduos foram pesados em uma balança (marca Filizola, São Paulo, Brasil), 

analógica, com capacidade para 1000 Kg, fazendo uso de roupas leves e sem acessórios 

ou calçados. A altura foi mesurada em uma coluna métrica da própria balança. A 

medida foi dada em Kg/m
2
. 

Índice de Adiposidade Corporal – IAC: é dado pela medida da CQ e da altura do 

sujeito (metros), de acordo com a seguinte fórmula matemática: IAC=((CQ)/(altura)1,5 

-18)
6
. A CQ é o perímetro de maior protuberância dos glúteos e foi mensurada com o 

indivíduo em posição ereta, com uma fita métrica na parte mais larga do quadril
13,32

. 
 

Circunferência de Cintura – CC: é perímetro medido no ponto médio aproximado 

entre a margem inferior da última costela palpável e o topo da crista ilíaca e foi 

mensurada com o indivíduo em posição ereta, com uma fita métrica
13,32

. A medida foi 

dada em centímetros. 

Circunferência do Pescoço - CP: foi mensurada com o indivíduo em posição ereta, 

com uma fita métrica ao redor do pescoço no nível da cartilagem cricóide
10,13

. A medida 

foi dada em centímetros. 

4.8.3 Espirometria 

 A espirometria foi realizada por fisioterapeutas treinados e foram adotados os 

critérios de aceitação e reprodutibilidade de acordo com as normas recomendadas pela 

Standardisation of spirometry (ATS)
33

. Previamente à realização do teste, todos os 

pacientes foram instruídos detalhadamente sobre todos os procedimentos. Cada 

indivíduo realizou o teste na posição sentada numa cadeira confortável e com um clipe 

nasal. Os sujeitos respiraram através de um bocal descartável acoplado entre seus dentes 

e assegurado para que não haja vazamentos durante a respiração. Para a obtenção das 

variáveis de interesse foi realizado a manobra a qual o indivíduo foi orientado a inspirar 

até a capacidade pulmonar total, em seguida acoplar o bocal e expirar tão rápido e 

intensamente quanto possível até pelo menos seis segundos. Para mensuração da VVM 

os indivíduos foram instruídos a inspirar e expirar o mais profundo e rápido quanto 
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possível por 15 segundos. Os valores preditos brutos e percentuais foram considerados 

de acordo com o predito para a população brasileira
34

. Para adoção das variáveis de 

interesse foi necessário três manobras aceitáveis e reprodutíveis e foi considerado o 

maior valor dentre elas. Para a obtenção das manobras aceitáveis e reprodutíveis foi 

realizado um máximo de oito manobras.  

 

4.8.4 Medidas Avaliadas - Variáveis de Interesse 

 

 Variáveis desfecho: CVF, VEF1 e VVM. 

 Variáveis preditoras: IMC, IAC, CC e CP.  

 Variáveis de controle: idade, gênero, história de tabagismo, 

comorbidades (diabetes melitus, dislipidemia e hipertensão arterial). 
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5. ANÁLISE DOS DADOS  
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 Para a análise estatística foi utilizado o software Statistical Package for Social 

Science (SPSS - versão 20.0). Foram considerados níveis de significância p<0,05 e 

Intervalo de Confiança (IC) de 95%. Para a análise da distribuição normal dos dados foi 

utilizado o teste de Kolmogorovi-Smirnov. Inicialmente foi realizada uma análise 

descritiva da amostra estudada, sendo estes dados apresentados em médias e desvio-

padrão e frequência absoluta e relativa. Para a análise da razão de prevalência foi 

utilizado o teste de Qui-quadrado e a associação entre as medidas antropométricas 

(IMC, IAC, CC, CP) e a função pulmonar foi testada pela Regressão de Poisson. A 

associação multivariada considerou o efeito das categorias antropométricas e como 

variáveis de controle: idade, gênero, história de tabagismo e comorbidades. As variáveis 

desfecho foram categorizadas em CVF abaixo e acima de 80% do predito, VEF1 abaixo 

e acima de 80% do predito e VVM abaixo e acima de 80% do predito. Já as variáveis 

preditoras foram classificadas da seguinte maneira: IMC acima e abaixo de 45 Kg/m
2
; 

IAC acima e abaixo de 48%; CC acima e abaixo de 120 cm e CP acima e abaixo de 42 

cm. A análise de regressão seguiu o modelo conceitual hierárquico de acordo com a 

figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo da análise de regressão 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 



29 
 

 
 

Os resultados e a discussão serão apresentados em formato de artigo intitulado: 

CIRCUNFERÊNCIA DE PESCOÇO É A MEDIDA ANTROPOMÉTRICA MAIS 

ASSOCIADA À REDUÇÃO DA FUNÇÃO PULMONAR DE OBESOS EM PRÉ-

OPERATÓRIO DE CIRURGIA BARIÁTRICA, que, posteriormente, será traduzido 

para inglês e adaptado às normas de publicação para submissão no periódico a ser 

definido. Após a descrição do artigo estão apresentados os resultados e discussão 

complementares da dissertação. 
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Resumo 

Introdução: A circunferência do pescoço (CP), um depósito isolado de gordura na 

parte superior do corpo e pode conferir risco adicional de diminuição dos volumes 

pulmonares quando considerado outros marcadores de adiposidade corporal no obeso. 

Objetivos: Analisar a associação entre circunferência do pescoço e redução da função 

pulmonar em obesos. Métodos e Resultados: Foram analisados 384 obesos, 75% 

mulheres, com índice de massa corporal (IMC): 46,6±8,7 Kg/m
2
 e CP:42,3±4,6cm . 

Todos os indivíduos foram submetidos à avaliação antropométrica e espirométrica. O 

modelo de regressão de Poisson foi usado para avaliar a associação entre o risco de 

diminuição dos volumes pulmonares (capacidade vital forçada (CFV) e volume 

expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1) abaixo de 80% do predito) e os 

marcadores de adiposidade geral (IMC e índice de adiposidade corporal (IAC) e 

localizado (circunferências do pescoço (CP) e cintura (CC)). A maior prevalência de 

CVF e VEF1 < 80% foi observada nos indivíduos com CP acima de 42 cm. Ajustado 

por idade, gênero, tabagismo e comorbidades, a regressão de Poisson mostrou que, 

independente destes fatores, a CP aumenta o risco em 3.4 (odds ratio –OR),  p<0,001 de 

ter um VEF1<80% seguido do IMC com OR 2,41, p=0,001 e CC com OR=1.9, 

p<0,001. Resultado semelhante para a diminuição da CVF.  

Conclusão: circunferência do pescoço é associada ao risco aumentado de diminuição de 

fluxo e volume pulmonar em comparação a outros marcadores antropométricos.  

Palavras-chave: obesidade; antropometria; pescoço; espirometria. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 É reconhecido que a obesidade extrema promove alterações na mecânica 

respiratória. Uma das possíveis explicações é centrada na elevação e no 

comprometimento da mobilidade do diafragma devido ao aumento de tecido adiposo na 

parede torácica e na cavidade abdominal. Este evento mecânico pode diminuir a 

expansibilidade do tórax, a complacência pulmonar e da caixa torácica resultando em 

diminuição dos volumes pulmonares e sobrecarga dos músculos inspiratórios
5,14-16

. 

Outra vertente é que, sendo a obesidade considerada uma doença pró-inflamatória 
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crônica, uma vez que o tecido adiposo é um órgão produtor de grande quantidade de 

citocinas e mediadores inflamatórios, dentre outros, como a leptina, a interceulina-6, e o 

fator de necrose tumoral alfa, é proposto uma estreita relação entre obesidade e asma.  A 

modulação do estado inflamatório sistêmico, provoca por tais mediadores inflamatórios, 

repercute também na inflamação das vias aéreas e consequentemente na expressão da 

asma nos obesos e assim, também, na redução de fluxos e volumes pulmonares
17

.  

A redução de volumes pulmonares em obesos tem sido bem documentada na 

literatura, especialmente para o volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1) 

e para a capacidade vital forçada (CVF)
25-28

. A literatura mostra que a função pulmonar 

sofre influência do aumento progressivo do IMC, com efeito modesto quando o IMC 

esta ≤45Kg/m
2
 em relação às demostradas em IMC ≥45Kg/m

2 
e mais acentuadas se o 

IMC excede 50Kg/m
2 25

.  Um estudo epidemiológico de larga amostra
26

 demonstrou, 

que para cada 0,5 centímetros a mais na circunferência da cintura (CC), o VEF1 e a CVF 

reduzem 62,9mL e 103,6mL, respectivamente, nos homens e 16,2 mL e 28,8mL, nas 

mulheres. Na mesma proporção, Goto et al
29

 observou que a medida da CC aumentou o 

risco (odds ratio (OR) 2,51) de redução da CV em obesos. Leone et al 2009
30

, mostrou 

que, em 121.965 participantes, a distribuição da obesidade, nesse caso a obesidade 

central, é um fator de risco independente para alterações da função pulmonar (OR 1,94 e 

2,11 para VEF1 e CVF, respectivamente).  

Apesar do IMC ser a medida antropométrica mais utilizada clinicamente na 

avalição do obeso, este, identifica a massa do corpo como um todo, tendo uma acurácia 

limitada em relação à adiposidade corporal geral ou localizada. Assim, medidas clínicas 

que quantificam, indiretamente, a gordura corporal, tais como o Índice de Adiposidade 

Corporal (IAC)
6,7 

e a adiposidade localizada, como as circunferências de cintura (CC) e 

pescoço (CP), têm merecido destaque no estudo das repercussões sistêmicas da 

obesidade e de fatores de riscos cardiovasculares, dada sua facilidade de uso em grandes 

amostras populacionais. A CC pode ser utilizada como um marcador de gordura 

abdominal, por se correlacionar positivamente com a massa de gordura intra-

abdominal
8,9

. Já a CP, tem sido apontada como um preditor isolado e superior ao IMC e 

a CC em conferir risco de síndrome metabólica
35,36

.  Em relação as alterações da função 

respiratória em decorrência do aumento da CP, estudos iniciais sugerem que a CP de 

43cm é associada à redução da endurance muscular respiratória
37

 e que a redução da 

gordura ao redor do pescoço é mais importante para aumentar os fluxos pulmonares do 
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que a diminuição do IMC ou da CC
38

. Apesar da forte relação entre CP e IMC
10

  e CP e 

adiposidade visceral
11

, a relação entre medidas de adiposidade geral (IMC, IAC) e 

localizada (circunferências de pescoço e cintura) e redução da função respiratória são 

pobremente exploradas.  

Assim o presente estudo preocupou-se em questionar se a CP é associada ao 

risco de redução de volumes pulmonares na obesidade independente de outra medida de 

antropométrica. Dessa forma, o objetivo deste estudo foi analisar e caracterizar a 

associação entre fatores antropométricos de adiposidade e correlatos de redução da 

função pulmonar em obesos. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo observacional, analítico, com caráter retrospectivo. 

Realizado no laboratório de Desempenho PneumoCardioVascular e Músculos 

Respiratórios, no departamento de fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (UFRN), Natal-RN, Brasil. 

A coleta de dados ocorreu no período entre outubro de 2005 a julho de 2014. 

Foram incluídos no estudo indivíduos cadastrado no Ambulatório de Tratamento da 

Obesidade e Doenças Relacionadas do Hospital Universitário Onofre Lopes, de ambos 

os gêneros, com IMC igual ou maior que 30 Kg/m
2
, sem déficit neuro-psico-motor que 

dificultasse a realização da prova de função pulmonar, sem apresentar infecção 

respiratória nas três semanas que antecedem a realização da prova de função pulmonar, 

como gripe, resfriado e pneumonia e aqueles que concordaram em assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O projeto foi aprovado pelo comitê de ética 

em pesquisa, sob o protocolo de número 192/08 da UFRN, de acordo com a resolução 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde.  

Todos os indivíduos receberam informações sobre os procedimentos realizados, 

além de serem informados sobre os possíveis riscos e benefícios de todas as etapas da 

pesquisa, e foram submetidos às medidas de avaliação em um único dia.  

Inicialmente foi realizada uma avaliação clínica, contendo identificação, 

antecedentes patológicos, comorbidades e hábitos de vida e foram tomados as medidas 

antropométrica de IMC, IAC, CC e CP. 
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Em seguida, foi realizado a espirometria e foram adotados os critérios de 

aceitação e reprodutibilidade de acordo com as normas recomendadas pela Standardisation 

of spirometry (ATS)
33

. Cada indivíduo realizou o teste na posição sentada numa cadeira 

confortável e com um clipe nasal. Os sujeitos respiraram através de um bocal 

descartável acoplado entre seus dentes e assegurado para que não haja vazamentos 

durante a respiração. Para a obtenção das variáveis de interesse foi realizado a manobra 

a qual o indivíduo foi orientado a inspirar até a capacidade pulmonar total, em seguida 

acoplar o bocal e expirar tão rápido e intensamente quanto possível até pelo menos seis 

segundos. Os valores preditos brutos e percentuais foram considerados de acordo com o 

predito para a população brasileira
34

. Para adoção das variáveis de interesse foi 

necessário três manobras aceitáveis e reprodutíveis e foi considerado o maior valor 

dentre elas. Para a obtenção das manobras aceitáveis e reprodutíveis foi realizado um 

máximo de o máximo de oito manobras.   

 Para a análise estatística foi utilizado o software Statistical Package for Social 

Science (SPSS - versão 20.0). Foram considerados níveis de significância p<0,05 e 

Intervalo de Confiança (IC) de 95%. Para a análise da distribuição normal dos dados foi 

utilizado o teste de Kolmogorovi-Smirnov. Inicialmente foi realizada uma análise 

descritiva da amostra estudada, sendo estes dados apresentados em médias e desvio-

padrão e frequência absoluta e relativa. Para a análise da razão de prevalência foi 

utilizado o teste de Qui-quadrado e a associação entre as medidas antropométricas 

(IMC, IAC, CC, CP) e a função pulmonar foi testada pela Regressão de Poisson. A 

associação multivariada considerou o efeito das categorias antropométricas e como 

variáveis de controle: idade, gênero, história de tabagismo e comorbidades. As variáveis 

desfecho foram categorizadas em CVF abaixo e acima de 80% do predito e VEF1 

abaixo e acima de 80% do predito. Já as variáveis preditoras foram classificadas da 

seguinte maneira: IMC acima e abaixo de 45 Kg/m
2
; IAC acima e abaixo de 48%; CC 

acima e abaixo de 120 cm e CP acima e abaixo de 42 cm.  

 

RESULTADOS  

Foram analisados 384 indivíduos no período de outubro de 2005 e julho de 

2014. A idade média dos obesos foi 39,5 anos (±10,9) e 75% da amostra foi composta 

por indivíduos do gênero feminino. Quanto as variáveis antropométricas, a 
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caracterização da amostra mostrou que a média de IMC foi de 46,6 (±8,7) Kg/m
2
, a 

média de IAC foi 49,26 (±9,48) %, a média de CC foi de 130,84 (±16,23) cm e a média 

de CP foi de 42,3 (±4,6) cm. A análise descritiva completa dos indivíduos estudados 

esta apresentada na Tabela 1. 

 A maior prevalência de CVF e VEF1 < 80% foi observada nos indivíduos com 

CP acima de 42 cm (RP 2,36 e 3,30, respectivamente), seguido daqueles com IMC 

acima de 45 Kg/m
2
 (RP 1,68 e 2,27, respectivamente). Já para os indivíduos com IAC 

acima de 48, não foi possível detectar diferenças significativas na prevalência das 

variáveis acima citadas, enquanto que a CC influenciou apenas a prevalência do VEF1 

(RP 1,93). A ocorrência de CVF e VEF1 < 80% foi mais prevalente nas pessoas com 

histórico de tabagismo. A presença de comorbidades não influenciou a prevalência de 

nenhuma das variáveis analisadas (Tabela 2). 

A tabela 3 apresenta a OR de cada medida antropométrica analisada para a 

redução da função pulmonar (CVF e VEF1 <80% do predito). A análise por Regressão 

de Poisson, mostrou como fatores associados à CVF <80%, as variáveis CP acima de 42 

cm (OR 2,41) e IMC acima de 45Kg/m
2
 (OR 1,71). Já para VEF1 <80% do predito, 

somente o IMC, a CC e  CP se mostraram associadas.  Nos modelos em que a CC e a 

CP foram ajustados pelo IMC, somente a CP se mostrou associada às variáveis 

preditoras, CVF e VEF1, independente dessa medida antropométrica (OR 1,85 e 2,43, 

respectivamente). 

 

DISCUSSÃO 

  A preocupação principal deste estudo foi analisar se o aumento da 

circunferência do pescoço é associada à maior prevalência e ao risco de diminuição de 

volumes pulmonares em obesos independente de outra medida antropométrica. O 

primeiro e mais consistente achado, aponta que a circunferência do pescoço aumenta a 

prevalência em 3,30 e o risco em 3,4 independente da idade, gênero, história de 

tabagismo e comorbidades, do obeso apresentar, associado, uma redução do VEF1 

abaixo do limite inferior de normalidade e quando analisamos a CVF a prevalência 

aumenta em 2,36 e o risco em 2,41. Em segundo, demonstramos que 
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independentemente o IMC, adiposidade ao redor do pescoço aumenta o risco de 

diminuição dos volumes pulmonares em obesos.  

 O curso da obesidade afetando a função pulmonar tem merecido especial 

destaque na última década, quando esta doença metabólica chegou à proporção de 

epidemia mundial. Ênfase tem sido dado, especialmente, ao poder de predição do IMC e 

da distribuição de gordura central e periférica
39

, mas recentemente, os depósitos de 

gordura localizados parecem receber mais destaques  dada a importância dos achados e 

a facilidade de aplicação clínica
11,35,36

. Steele et al
27

 também reforçam que o padrão de 

distribuição da obesidade, por exemplo, obesidade central, pode influenciar nos 

resultados da CVF e do VEF1. Neste sentido, homens apresentaram uma associação 

inversa entre a adiposidade central e a função pulmonar (p<0,01), diferentemente das 

mulheres (p<0,97), que não apresentaram. O que possivelmente se justifica pelo fato de 

o homem apresentar, com maior frequência, padrão de deposição de gordura androide 

(adiposidade central) enquanto a mulher apresenta um padrão ginoide (adiposidade 

periférica). Para Balcon et al
40

, um padrão de adiposidade abdominal pode limitar, ainda 

mais, a descida do diafragma, em comparação com um padrão geral de adiposidade, o 

que reduz a expansibilidade pulmonar. Considerando assim, as medidas de distribuição 

de adiposidade, como um melhor preditor da função pulmonar quando comparados com 

o IMC. O nosso estudo preocupou-se em avaliar o padrão de depósito de gordura ao 

redor da cintura e do pescoço, estimando assim o depósito de gordura na parte superior 

do corpo. Observamos que tanto os depósitos de gordura abdominal quanto ao redor do 

pescoço, além do IMC, afetam negativamente a CVF e o VEF1. Entretanto, de forma 

mais expressiva, obesos que tem maior diâmetro externo do pescoço, reduzem 30% a 

mais a CVF se comparado ao IMC e 48% a mais em comparação com a obesidade 

abdominal, medido pela circunferência da cintura.  

 Anatomicamente a gordura na parte superior do corpo, estimada pela 

circunferência do pescoço, é o único depósito de gordura localizado num 

compartimento separado ao tórax que se assemelha ao que acontece com o depósito de 

gordura visceral, medido por tomografia computadorizada. Em termos de referencial 

anatômico, a CP parece ser superior, quando comparada a estimativa da gordura 

abdominal dada pela circunferência da cintura, porque apesar de ambas serem medidas 

com uma fita métrica, a localização exata de aferição ao redor da cintura é menos 

precisa que ao redor do diâmetro externo do pescoço. Além da magnitude dos resultados 
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apontados em relação ao risco de diminuição dos volumes pulmonares, este fato, sugere 

que a medida da CP possa ser mais facilmente obtida do que a CC, sendo bastante útil 

na aplicação clínica e para estudos com grandes bases populacionais. Em pesquisa
41

 

realizada em 1989 já se demonstrou a associação entre medidas de adiposidade 

localizada e doenças metabólicas, como o diabetes, na qual foi analisada a associação 

entre as medidas de cintura, busto e pescoço e a presença de diabetes em mulheres, e a 

OR variou de 1.4 a 2.6. O que já sugere que a distribuição de gordura corporal não se 

deve limitar apenas a região abdominal, mas também a outras regiões superiores do 

corpo.  

 A CP é uma medida que tem ganhado espaço em estudo com indivíduos com 

sobrepeso e obesidade. A pesquisa realizada com 364 indivíduos demonstrou que a CP 

apresenta correlação com fatores de risco para doenças cardiovasculares e mudanças na 

CP também se correlacionam com mudanças nesses fatores de risco. Mudanças na CP 

foram correlacionadas com mudanças no IMC (homens, r=0,73 e mulheres, r=0,70), na 

CC (homens, r=0,73 e mulheres, r=0,70), no colesterol total (homens, r=0,29 e 

mulheres, r=0,45), no colesterol-LDL (homens, r=0,41 e mulheres, r=0,41), nos 

triglicerídeos (homens, r=0,39 e mulheres, r=0,31), na glucose (homens, r=0,36 e 

mulheres, r=0,32) e nos níveis de ácido úrico (homens, r=0,35 e mulheres, r=0,48)
35

 

Também já foi demonstrado por alguns estudos que a CP apresenta correlação com 

medidas relacionadas com a função pulmonar e respiratória de indivíduos obesos. 

Gabrielsen et al
42

 demonstraram em 149 obesos que a CP tem correlação 

significantemente negativa com a PaO2 (r=-0,38, p<0,001) e positiva com a PaCO2 

(r=0,32, p<0,001). Foi descrito por Gonçalves et al
37

 que a CP >43cm esta associada à 

redução da endurance muscular respiratória no obeso, avaliado pela VVM. E em 

pesquisa que buscou analisar o efeito da perda de peso sobre a função pulmonar foi 

observado que para cada cm de redução da CP ocorreu um aumento de seis L/min na 

VVM
38

. 

 Existem algumas limitações que devem ser consideradas neste estudo. Primeiro, 

é possível que a associação entre a CP e baixos volumes pulmonares que observamos 

possam ser moduladas também por outros fatores tais como a síndrome da apneia 

obstrutiva do sono (SAOS), que ocorre frequentemente em obesos com grandes 

diâmetros externos do pescoço. A CP também tem sido reconhecida como um potencial 

preditor dessa síndrome. Cizza et al
43

, reportaram que a CP ≥38 cm apresenta 
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sensibilidade de 54% e 58% e especificidade de 70% e 79% em predizer a presença de 

SAOS. Em uma pesquisa de analisou a associação entre medidas antropométricas e 

SAOS em 383 indivíduos, observou que a CP, após os ajustes das variáveis de controle, 

é uma medida que apresenta maior associação (OR=1,41, p<0,001) com índices de 

apneia-hipopneia do que as medidas de IMC e CC, considerando a CP como um 

preditor independente para SAOS
44

. A investigação de sinais de SAOS não foram 

analisadas neste estudo. Assim, não descartamos, mas também não podemos afirmar 

que os obesos com menores volumes pulmonares tenham associada tal patologia. 

Segundo, apesar das evidências de aplicação clínica e de estudos epidemiológicos 

reconhecemos que a medida da CP pode não refletir o depósito de gordura ao redor do 

pescoço, medidas de imagem seriam mais apropriadas para este fim.  

 Conclusão: No presente estudo a CP apresentou uma maior RP e associação 

(OR) com a redução da função pulmonar (CVF e VEF1) de indivíduos obesos do que o 

IMC, o IAC e a CC, e independente do IMC. Isso nos leva a crer que o aumento da 

adiposidade ao redor do pescoço promove uma maior redução de fluxos pulmonares e 

consequentemente menores valores de CVF e VEF1. Os dados reforçam a importância 

da avaliação da CP no exame respiratório do obeso.  
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Tabela 1. Características da amostra estudada 

Variáveis (n) Média±DP Mínimo/Máximo 

Idade (anos) (n=384) 39,5±10,9 18/65 

IMC (Kg/m
2
) (n=384) 46,6±8,7 30,4/95,2 

IAC (%) (n=377) 49,26±9,48 30,1/92,5 

CC (cm) (n=377) 130,84±16,23 100/197 

CP (cm) (n=332) 42,3±4,6 33/58 

CVF (% do predito) (n=383) 88,2±14,1 43/140 

VEF1 (% do predito) (n=383) 89,1±13,9 43/148 

VVM (% do predito) (n=375) 90,5±14,1 52/160 

 Frequência absoluta (%) 

Gênero F/M 289 (75) /96 (25) 

Hipertensão arterial 228 (59,2) 

Diabetes melitus 127 (33) 

Dislipidemia 114 (29,6) 

História de tabagismo 127 (33) 

IMC acima de 45Kg/m
2 

210 (54,5) 

IAC acima de 48% 189 (49,1) 

CC acima de 120 cm 265 (62,8) 

CP acima de 42 cm 136 (35,3) 

IMC = índice de massa corporal, IAC= índice de adiposidade corporal, CC= circunferência de cintura, CP 

= circunferência do pescoço, CVF = capacidade vital forçada, VEF1 = volume expiratório forçado no 

primeiro segundo, F = feminino, M = masculino. 
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Tabela 2. Prevalência, RP e os respectivos IC para CVF e VEF1 <80 % 
 N (%) Prevalência (%) RP (IC95%) p 

  CVF <80% CVF<80%  

Gênero     

Feminino 289 (75,3) 20,4 1,00  

Masculino 95 (24,7) 27,36 1,34 (0,90-1,99) =0,15 

História de Tabagismo     

Não 257 (66,9) 19,4 1,00  

Sim 127 (33,1) 27,5 1,41 (0,97-2,06) =0,07 

Presença de Comorbidades     

Não 109 (28,4) 18,3 1,00  

Sim 275 (71,6) 23,6 1,28 (0,82-2,01) =0,26 

IMC     

abaixo de 45 Kg/m
2
 174 (45,3) 16,0 1,00  

acima de 45 Kg/m
2
 210 (54,7) 27,1 1,68 (1,12-2,53) =0,009 

IAC     

abaixo 48 188 (49,9) 19,6 1,00  

acima 48 189 (51,1) 23,8 1,21 (0,82-1,77) =0,33 

CC     

abaixo 120 cm 112 (29,7) 17,8 1,00  

acima 120 cm 265 (70,3) 23,3 1,31 (0,83-2,06) =0,23 

CP     

abaixo de 42 cm 196 (59) 14,2 1,00  

acima de 42 cm 136 (41) 33,8 2,36 (1,56-3,58) <0,001 

     

  VEF1 <80% VEF1 <80%  

Gênero     

Feminino 289 (75,3) 18,6 1,00  

Masculino 95 (24,7) 29,4 1,57 (1,06-2,34) =0,02 

História de Tabagismo     

Não 254 (67) 17,8 1,00  

Sim 125 (33) 28 1,54 (1,05-2,27) =0,02 

Presença de Comorbidades     

Não 108 (28,5) 20,3 1,00  

Sim 271 (71,5) 21,7 1,06 (0,69-1,65) =0,76 

IMC     

abaixo de 45 Kg/m
2
 174 (45,9) 12,6 1,00  

acima de 45 Kg/m
2
 205 (54,1) 28,7 2,27 (1,45-3,55) <0,001 

IAC     

abaixo 48 188 (50,4) 17,02 1,00  

acima 48 185 (49,6) 24,8 1,46 (0,97-2,18) =0,63 

CC     

abaixo 120 cm 111 (29,8) 12,6 1,00  

acima 120 cm 262(70,2) 24,4 1,93 (1,13-3,30) =0,01 

CP     

abaixo de 42 cm 194 (59) 10,3 1,00  

acima de 42 cm 135 (41) 34,0 3,30 (2,05-5,32) <0,001 
RP= razão de prevalência, IC = intervalo de confiança, CVF = capacidade vital forçada, VEF1 = volume 

expiratório forçado no primeiro segundo, N= número de indivíduos, IMC = índice de massa corporal, 

IAC= índice de adiposidade corporal, CC= circunferência de cintura, CP = circunferência do pescoço, 

cm= centímetros. 
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Tabela 3. Análise multivariada para redução da função pulmonar de acordo com as 

medidas antropométricas 

 OR IC 95% p-valor 

CVF<80%    

Multivariada+IMC>45Kg/m
2 

1,71  1,08-2,70 0,02 

Multivariada+IAC>48% 1,19  0,76-1,87 0,44 

Multivariada+CC>120cm 1,26  0,75-2,11 0,36 

Multivariada+CC>120cm+IMC 0,72 0,38-1,35 0,31 

Multivariada+CP>42cm 2,41  1,43-4,08 0,001 

Multivariada+CP>42cm+IMC 1,85 1,03-3,34 0,03 

VEF1<80%    

Multivariada+IMC>45Kg/m
2
 2,25  1,37-3,70 0,001 

Multivariada+IAC>48% 1,52  0,95-2,44 0,07 

Multivariada+CC>120cm 1,82 1,01-3,28 0,04 

Multivariada+CC>120cm+IMC 1,09 0,55-2,17 0,79 

Multivariada+CP>42cm 3,40  1,90-6,07 <0,001 

Multivariada+CP>42cm+IMC 2,43 1,27-4,65 0,007 
Multivariada ajustado por idade, gênero, história de tabagismo e comorbidades. 

OR= odds ratio, IC = intervalo de confiança, CVF = capacidade vital forçada, VEF1 = volume expiratório 

forçado no primeiro segundo, IMC = índice de massa corporal, IAC= índice de adiposidade corporal, 

CC= circunferência de cintura, CP = circunferência do pescoço, cm= centímetros. 
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7. RESULTADOS E DISCUSSÕES COMPLEMENTARES 
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 Após verificar a associação entre a CP e as variáveis espirométricas analisadas, 

testamos a sensibilidade e a especificidade dessa medida antropométrica em identificar 

a CVF e VEF1 abaixo de 80%. Foi observado que a CP de 41,75 cm apresenta 

sensibilidade de 69% e especificidade de 43% em predizer a CVF abaixo de 80% 

(Figura 2), assim como, sensibilidade de 75% e especificidade de 42% em predizer 

VEF1 abaixo de 80% (Figura 3). 

 A variável VVM não apresentou RP e OR significativa com as variáveis 

preditoras analisadas (IMC, IAC, CC e CP) (Tabelas 4 e 5). Algumas pesquisas 

mostram que a VVM sofre influência da obesidade
24,37

. Ladoski et al
24

 dividiu 77 

obesos em 3 grupos de acordo com o IMC e demonstraram que a VVM reduz a medida 

que o IMC aumenta, no entanto os obesos participantes dessa pesquisa tinham um IMC 

maior (média de 54,6 Kg/m
2)

 do que os indivíduos que participaram do nosso estudo. Já 

a pesquisa realizada por Dempsey et al
45

 e Kolias et al
46

 encontraram uma VVM normal 

em pacientes obesos, em ambas as pesquisas os indivíduos apresentaram um IMC 

menor do que naquelas em que a VVM se mostrou reduzida, a média do IMC desse 

primeiro estudo era de 44 Kg/m
2
 e do segundo de 37 Kg/m

2
. Podendo ser essa a razão 

de achados contraditórios na literatura. 
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8. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 Os resultados do presente estudo sugerem que a obesidade esta associada a 

maior prevalência e risco de redução da função pulmonar, aceitando assim a hipótese 

científica que foi levantada. Destacamos que a CP foi a medida antropométrica que mais 

se associou com os valores de CVF e VEF1 abaixo de 80% do predito.  Diante desses 

achados acreditamos que a avaliação do paciente obeso deve ser criteriosa, abrangente e 

que a medida da CP deve estar incluída. 
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Tabela 4. Prevalência, RP e os respectivos IC para VVM <80% 
 N (%) Prevalência (%) RP (IC95%) p 

  VVM <80% VVM<80%  

Gênero     

Feminino 282 (75,2) 18 1,00  

Masculino 93 (24,8) 23,6 1,30 (0,84-2,03) =0,23 

História de Tabagismo     

Não 253 (67,5) 19,3 1,00  

Sim 122 (32,5) 19,6 1,01 (0,97-2,06) =0,94 

Presença de Comorbidades     

Não 107 (28,5) 24,2 1,00  

Sim 268 (71,5) 17,5 0,72 (0,47-1,10) =0,13 

IMC     

abaixo de 45 Kg/m
2
 171 (45,6) 18,8 1,00  

acima de 45 Kg/m
2
 204 (54,4) 19,1 0,96 (0,63-1,45) =0,85 

IAC     

abaixo 48% 186 (50,5) 19,3 1,00  

acima 48% 182 (49,5) 20,3 1,05 (0,69-1,58) =0,81 

CC     

abaixo 120 cm 111 (30,2) 13,5 1,00  

acima 120 cm 257 (69,8) 22,5 1,67 (0,99-2,81) =0,06 

CP     

abaixo de 42 cm 192 (59,4) 20,8 1,00  

acima de 42 cm 131 (40,6) 24,4 1,17 (0,77-1,76) 0,44 

     
RP= razão de prevalência, IC = intervalo de confiança, VVM= ventilação voluntária máxima, N= número 

de indivíduos, IMC = índice de massa corporal, IAC= índice de adiposidade corporal, CC= circunferência 

de cintura, CP = circunferência do pescoço, cm= centímetros. 

 

 

Tabela 5. Análise multivariada para redução da VVM de acordo com as medidas 

antropométricas 

 OR IC 95% p-valor 

VVM<80%    

Multivariada+IMC>45Kg/m
2
 0,92 0,58-1,48 0,75 

Multivariada+IAC>48% 1,10 0,68-1,78 0,67 

Multivariada+CC>120cm 1,58 0,88-2,82 0,12 

Multivariada+CP>42cm 1,03 0,58-1,83 0,89 

Multivariada+CP>42cm 0,90 0,47-1,70 0,75 

Multivariada ajustado por idade, gênero, história de tabagismo e comorbidades. 

OR= odds ratio, IC = intervalo de confiança, VVM= ventilação voluntária máxima, IMC = 

índice de massa corporal, IAC= índice de adiposidade corporal, CC= circunferência de cintura, 

CP = circunferência do pescoço, cm= centímetros. 
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Figura 2. Curva ROC para CP e CVF <80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Curva ROC para CP e VEF1 <80% 
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10. APÊNDICE I 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título da Pesquisa: PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS À DIMINUIÇÃO 

DA FUNÇÃO PULMONAR EM OBESOS EM PRÉ-OPERATÓRIO DE CIRURGIA 

BARIÁTRICA. 

Este termo de consentimento pode conter palavras ou expressões não 

comumente utilizadas pelo(a) sr(a). Caso algum termo não esteja claro, por favor, nos 

informe, de forma que possamos esclarecer melhor. Nós estamos solicitando a sua 

colaboração ou de algum membro de sua família para desenvolvermos esta pesquisa. 

OBJETIVOS: O(a) senhor(a) está sendo convidado(a) a participar, 

voluntariamente, de uma pesquisa que tem como objetivos avaliar a associação entre as 

medidas antropométricas (índice de massa corpórea, índice de adiposidade corporal e as 

circunferências de cintura e de pescoço) e a função pulmonar de indivíduos obesos. 

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

momento, retirando sua aceitação, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo. 

Caso você aceite o convite, você será submetido aos seguintes procedimentos: 

avaliações sobre dados gerais da sua saúde, por meio de uma entrevista. Se alguma 
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pergunta lhe trouxer algum constrangimento, você tem o direito de se recusar a 

responder. Após a entrevista será realizado o cálculo do seu IMC, por meio do seu peso 

e altura, e cálculo do seu IAC e medido as circunferências da cintura e do seu pescoço 

com uma fita métrica. Na sequência será realizado a prova de função pulmonar, na qual 

o Sr(a) terá que respirar por um bocal conectado ao aparelho (espirômetro) para que seja 

possível mensurar o volume de ar de seus pulmões. 

Esses testes não causará risco, pois são testes de natureza não invasiva.  

Você terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: Informações sobre a 

cirurgia bariátrica, orientações pré-operatórias, orientações sobre exercícios 

respiratórios e informações sobre sua função pulmonar. 

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, 

você terá direito a assistência gratuita que será prestada pela equipe envolvida.  

 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.  

 Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente 

desta pesquisa, você terá direito a indenização.     

 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 

a pesquisadora responsável. 

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 PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS À DIMINUIÇÃO DA 

FUNÇÃO PULMONAR EM OBESOS EM PRÉ-OPERATÓRIO DE CIRURGIA 
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BARIÁTRICA, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em 

congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

Data:____/____/____ 

Participante da pesquisa:__________________________________ 

Pesquisador responsável:_________________________________ 

 

Em caso de dúvidas favor entrar em contato com o pesquisador responsável através dos 

endereços citados abaixo ou por telefone/e-mail.  

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: 

________________________________ 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

ONOFRE LOPES (CEP-HUOL)       

e-mail: cephuol@reitoria.ufrn.brTelefone: +55–84-3202-3719 

 

 

  

mailto:cephuol@reitoria.ufrn.br
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11. APÊNDICE II 

Ficha de Avaliação 

 

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? ______________________________________________ 
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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:  

 

PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR 

CVF    PFE  

CVF%    VC  

VEF1    VVM  

VEF1%    VRE  

VEF1/CVF    Pimáx  

FEF25-75%    Pemáx  

 

 

Observações:__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________ 

 


