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PREFÁCIO 

 

A presente tese intitulada “Análise da cinética do consumo de oxigênio em 

obesas e eutróficas considerando diferentes ergometros e intensidades de exercício”, 

foi elaborada de acordo com os preceitos do Programa de Pós-Graduação em 

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

da Pró-Reitoria de Pós-Graduação desta Universidade, sob orientação da professora 

Dra. Selma Sousa Bruno. 

Inicialmente é apresentada a introdução constando o referencial teórico e 

delimitação do problema da pesquisa, abordando conceitos gerais a respeito da 

obesidade, prevalência, e principais impactos fisiológicos e funcionais da obesidade, 

com maior enfoque para a baixa tolerância ao esforço por essa população. Também 

foi abordado a análise da cinética de oxigênio, onde são estudados importantes dados 

preditores da aptidão cardiopulmonar, porém ainda desconhecidos nos obesos 

adultos. A temática foi desenvolvida com base nas evidências científicas pertinentes 

e atualizadas que nortearam o estabelecimentos das principais hipóteses e questões 

de estudo. 

Em seguida, os demais elementos da tese são expostos, contendo os objetivos 

e detalhamentos dos aspectos metodológicos. Com o intuito de responder os objetivos 

previamente delineados, nosso trabalho foram produzidos três artigos científicos: 1) 

“Oxygen, heart and ventilatory kinetics in women with and without obesity during 

exercise on treadmill and stationary bicycle”, 2) “Influência da obesidade no 

componente lento da cinética de oxigênio”, 3) “Prevalence of sleep disorders in obese 

before bariatric surgery”, que encontram-se expostos no tópico de “Resultados e 

Discussão”. Os artigos foram produzidos atendendo às normas de cada periódico 

científicio selecionado para submissão.  

Após a apresentação dos artigos científicos, estão expostas as considerações 

finais deste trabalho. Em seguida, é apresentado o tópico de produções científicas 

realizadas no período do doutorado nas quais participo da autoria, englobando os 

artigos científicos, resumos publicados em anais de congresso e trabalhos 

apresentados em congressos. Por fim, encontram-se as referencias utilizadas na 

elaboração da presente tese, seguida dos anexos e apêndices envolvidos na tese. 
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RESUMO 

 

Contextualização: A avaliação da cinética do consumo de oxigênio (VO2) pode 

elucidar questões relacionadas a baixa aptidão física em obesos. A maior parte das 

atividades do dia-a-dia e laborais são realizadas em cargas submáximas de exercício 

e necessitam de diversas transições energéticas, onde os indivíduos saem de uma 

condição de repouso para uma atividade moderada a vigorosa em curtos e repetidos 

momentos do dia, utilizando os diferentes substratos energéticos. A capacidade de 

lidar com a transição repouso-atividade envolve uma elevada coordenação entre o 

sistema cardiovascular, respiratório e neuromuscular. A análise da cinética de 

oxigênio fornece uma aproximação adequada dos processos de transporte e utilização 

O2 no músculo. Assim, foi levantado o questionamento se existe lentificação na 

cinética de oxigênio em obesos, considerando que não existem estudos publicados 

abordando o comportamento temporal do VO2 em obesos adultos. Objetivo: Analisar 

e comparar a cinética do VO2 em mulheres eutróficas e obesas em diferentes 

ergômetros e intensidades de exercício. Materiais e Métodos: Estudo observacional 

transversal, onde foram avaliadas mulheres obesas e eutróficas. As voluntárias foram 

submetidas à avaliação clínico-física, prova de função pulmonar, avaliação de 

distúrbios do sono (Escala de Epworth, Escala de Sonolencia de Stanford, Escala de 

Ronco de Stanford), sensação de fadiga autopercebida (Escala de Severidade da 

Fadiga), medida de Força de Preensão Manual pelo dinamômetro de Jamar®, 

avaliação da capacidade de exercício e cinética de VO2 através de Teste de Esforço 

Cardiopulmonar (TECP) e Teste Carga Constante (TCC), com medidas de análise de 

gases expirados pelo aparelho Cortex Metamax 3B em esteira ou bicicleta. A 

distribuição do grupo por ergômetro foi realizada por randomização, sendo formados 

quatro grupos: eutróficas avaliadas em esteira (EE), eutróficas em bicicleta (EB), 

obesas em esteira (OE) e obesas em bicicleta (OB). Resultados: Foram avaliados 

142 voluntários, sendo 100 obesos e 42 eutróficos. Desse total, 72 voluntários não 

atenderam aos critérios de inclusão, resultando em uma amostra final constituída de 

60 mulheres (15 EE, 15 EB, 15 OE, 15 OB). A amostra foi homogênea quanto a idade, 

altura e função pulmonar. O TECP foi realizado por todas as voluntárias, tendo as 

obesas apresentado menor VO2/KgPICO e FCMÀX nos dois ergômetros estudados. A 

análise da cinética de oxigênio, identificou que não existe diferença na constante 

temporal (τ) entre os grupos de obesas e não obesas nos testes com intensidade 

abaixo (EE=42,7s, EB=36,4s, OE=37,6s, OB=34,1s, p>0,05) e acima (EE=41,8s, 

OE=55,8s, p>0,05) do limiar ventilatório (LV). O componente lento do oxigênio (VO2CL) 

no grupo de obesas avaliado em esteira, foi significativamente superior ao grupo de 

eutróficas (EE=0,162L/min, OE=0,283L/min, p<0,05). Conclusão: Nossos achados 

sugerem que não existe limitação no transporte de O2 durante o exercício com 

intensidade abaixo do LV. Entretanto, comportamento diferente é encontrado nos 

exercícios supra-LV, onde o aumento na amplitude do VO2CL no grupo de obesas 

indica uma maior ineficiência metabólica em ajustar o metabolismo oxidativo a 

viii 
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demanda energética, o que pode estar relacionado a baixa tolerância ao exercício. 

Dessa forma, sugerimos que a prescrição de exercício deve ser baseada no LV, e não 

no VO2MAX, priorizando exercícios de endurance nos programas de reabilitação e 

treinamento físico, visando a melhora na capacidade de exercício dos obesos. 

Palavras-chave: obesidade,  consumo de oxigênio, cinética, teste de esforço.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ix 



11 
 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Contextualization: Evaluation of oxygen uptake (VO2) kinetics can elucidate issues 

related to low physical fitness in obese patients. Most day-to-day and work activities 

are performed on sub-maximal exercise intensity, and require various energy 

transitions, going from a resting condition to a moderate or vigorous activity at short 

and repeated time, requiring metabolism of different energy substrates. The ability to 

deal with a rest-activity transition involves a high coordination between the 

cardiovascular, respiratory and neuromuscular systems. An examination of the oxygen 

kinetics provides an adequate approximation of the oxygen transport and utilization 

processes in the muscle. Thus, it was raised the questioning if there is a slowing in 

oxygen kinetics in obese individuals, considering that there are no published studies 

addressing the temporal behavior of VO2 in obese adults. Objective: To analyze and 

compare the VO2 kinetics in eutrophic and obese women in different ergometers and 

test intensities. Materials and Methods: Cross-sectional observational study where 

obese and eutrophic women were evaluated. Volunteer were submitted to  physical 

clinical evaluation, pulmonary function testing, sleep disturbance assessment 

(Epworth Scale, Stanford Sleepiness Scale, Stanford Snoring Scale), self-perceived 

fatigue sensation (Fatigue Severity Scale), manual dynamometer (Jamar® 

Dynamometer), evaluation of exercise capacity and VO2 kinetics through the 

Cardiopulmonary Exercise Test (CPX) and Square-wave Exercise Test (SWET) on a 

treadmill or cycle ergometer, with measurements of breath-by-breathy gas expired by 

the Cortex Metamax 3B. Group distribution for ergometer was performed by 

randomization, and four groups were formed: eutrophic evaluated on treadmill (ET), 

eutrophic on cycle ergometer (EC), obese on treadmill (OT) and obese on cycle 

ergometer (OC). Results: 142 volunteers were evaluated, 100 obese and 42 

eutrophic. Of this total, 72 volunteers did not meet the inclusion criteria, resulting in a 

final sample of 60 women (15 ET, 15 EC, 15 OT, 15 OC). The sample was 

homogeneous in terms of age, height, and pulmonary function. CPX was performed 

by all volunteers, with obese subjects presenting lower VO2/KgPeak and HRMAX in the 

two ergometers studies. Analysis of oxygen kinetics showed that there is no difference 

between groups of obese and eutrouphic in time constant(τ) in the tests with intensity 

below (ET=42,7s, EC=36,4s, OT=37,6s, OC=34,1s, p>0,05) and above (ET=41,8s, 

OT=55,8s, p>0,05) the gas exchange threshold (GET). The slow oxygen component 

(VO2SL) was higher to obese group evaluated on treadmill compared to eutrophics 

(ET=0,162L/min, OT=0,283L/min, p<0,05). Conclusion: Our findings suggest that 

there is no limitation on transport of O2 during exercise with intensity below GET. 

However, the increase in VO2SL amplitude in OT, suggests a greater metabolic 

inefficiency in adjusting oxidative metabolism to energy demand in exercise supra-

GET, which may be related to low exercise tolerance. Thus, we suggest that exercise 

prescription must be done considering GET, not VO2MAX, prioritizing endurance training 

x 
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in rehabilitation programs and physical training, aiming to improve the exercise 

capacity of the obese. 

Key-words: obesity, oxygen uptake, kinetics, cpx test.  
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1.1 Obesidade 

 

A obesidade é considerada um distúrbio nutricional e metabólico caracterizada 

pelo acúmulo de tecido adiposo em excesso, resultante do desequilíbrio energético 

prolongado entre o consumo e o gasto calórico. Os fatores genéticos desempenham 

papel importante na determinação da suscetibilidade do indivíduo para o ganho de 

gordura corporal, porém são os fatores ambientais e de estilo de vida, como hábitos 

alimentares inadequados e sedentarismo, que geralmente levam a um balanço 

energético positivo (Deforche et al, 2003; Yancey et al., 2004). Trata-se de uma 

doença crônica, que envolve fatores sociais, comportamentais, ambientais, culturais, 

psicológicos, metabólicos e genéticos (Mehta & Chang, 2008, Nishida & Kumanyika, 

2010). 

A prevalência de sobrepeso e obesidade em todas as classes sociais e faixas 

etárias vêm apresentando uma tendência mundial crescente. A NCD-RiskC, rede de 

vigilância mundial ligada a Organização Mundial de Saúde (OMS), prevê que em 2025 

a prevalência global da obesidade atingirá 18% em homens e irá ultrapassar 21% em 

mulheres, e a obesidade mórbida irá superar 6% em homens e 9% em mulheres 

(NCD-RISKC, 2016). O cenário no Brasil é preocupante, uma recente pesquisa do 

Ministério da Saúde, a Vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas 

por Inquérito Telefônico, alerta que o excesso de peso já atinge 52,5% da população 

adulta do país. Essa taxa, nove anos atrás, era de 43% - o que representa um 

crescimento de 23% no período. A prevalência da obesidade em pessoas com mais 

de 18 anos é de 17,9% (Ministério da Saúde, 2015). O crescimento desenfreado no 

número de casos de obesidade é alarmante,devido ao deterioramento da condição de 

saúde desses pacientes. A Organização Mundial de Saúde (OMS) classificou a 

obesidade como uma das Doenças Não Transmissiveis (DNC - non communicable 

disease – NCD), onde estão incluídas doenças cardiovasculares, respiratórias 

crônicas, cânceres e diabetes, consideradas as principais causas de óbito precoce. O 

Plano de Ação Global para prevenção e controle das DNC da OMS estabelece ação 

prioritária de política de saúde mundial para vigilância e controle do aumento do 

número de casos. O plano sugere intervenção nos fatores de risco comportamentais 

e metabólicos (uso nocivo do álcool, inatividade física, tabagismo, dieta pouco 
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saudável, hipertensão arterial, glicose elevada e dislipidemia), e nos determinantes de 

exposição ao risco, tais como marketing de alimentos, tabaco e álcool (WHO, 2013). 

Figura 1. Tendências na prevalência padronizada por idade de categorias de IMC 
em homens (A) e mulheres (B). Fonte: NCD-Risk (2016). 
 

1.2 Diagnóstico e Classificação da Obesidade 

 

O Índice de Massa Corporal (IMC) é globalmente difundido como medida para 

diagnóstico e estratificação de diferentes níveis de obesidade devido à sua 

simplicidade de obtenção e baixo custo (Kuczmarski & Flegal, 2000). O IMC é obtido 

a partir da divisão do peso em quilogramas pelo quadrado da altura em metros (kg/m2). 

Valores de IMC acima de 25,0 kg/m2 caracterizam excesso de peso corporal, sendo 

que, valores de 25,0 kg/m2 a 29,9 Kg/m2 correspondem a sobrepeso e valores de IMC 

≥ 30,0 kg/m2 à obesidade. A classificação de obesidade é ainda subdividida em 

obesidade grau I, IMC de 30,0 kg/m2 a 34,9 kg/m2, grau II com IMC entre 35,0 kg/m2 

e 39,9 kg/m2, e grau III com IMC ≥ 40,0 kg/m2. São considerados obesos mórbidos 

aqueles com classificação igual ou superior ao grau III (Weissel, 2002).  

A obesidade pode ser classificada ainda considerando o perfil de composição 

corporal, ou seja, a distribuição de massa gorda em relação ao peso corporal total. O 

Índice de Adiposidade Corporal (IAC) é um parâmetro que identifica a composição 

corporal utilizando medidas simples de circunferência de quadril (CQ) e altura. O IAC 

apresenta uma correlação alta (r=0,85) com avaliação de densitometria pelo Dual-

A B 
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energy X-ray absorptiometry (DXA), considerado padrão ouro para avaliação de 

composição corporal (Bergman, 2011).  O valor da IAC é expresso em percentual, e 

condiz com o percentual de gordura corporal. É obtido através da fórmula: 

 

IAC =          CQ            - 18                                    (1) 

                     altura x √altura 

 

O índice de gordura saudável para mulheres vai de 21 a 32 pontos; de 33 a 38, 

é identificado sobrepeso e acima de 38 pontos é considerado obesidade (Bergman, 

2011). 

Outro importante aspecto para classificar a obesidade deve considerar o tipo de 

distribuição da gordura corporal, se a mesma encontra-se localizada principalmente 

na região central ou periférica do corpo. A relação cintura-quadril (RCQ) é obtida pela 

divisão do valor da circunferência da cintura (CC) em centímetros, pelo valor da 

circunferência do quadril (CQ) em centímetros. Valores >0.80 para mulheres e >0.90 

para homens identificam a distribuição central da gordura corporal, caracterizada por 

um aumento do volume dos adipócitos (obesidade hipertrófica), com predominância 

de gordura na região do tronco e abdome, fortemente associada ao aumento de morbi-

mortalidade. A distribuição periférica ou ginecoide é encontrada quando RCQ<0.80 

para mulheres e <0.90 para homens, com predominância de gordura corporal 

localizada na região gluteofemoral e adipócitos aumentado em número (obesidade 

hiperplásica) (Evans et al., 1984).  

1.3 Impactos Fisiológicos e Funcionais da Obesidade  

 

O sobrepeso e a obesidade contribuem de forma importante para o 

acometimento de doenças crônicas e incapacitantes. As consequências para a saúde 

associadas ao excesso de peso vão desde condições debilitantes, tais como a 

osteoartrite, processos inflamatórios crônicos, dificuldades respiratórias, alterações 

musculoesqueléticas, problemas de pele, infertilidade, distúrbio do sono e depressão, 

até condições graves como doença coronariana, diabetes tipo 2 e certos tipos de 

câncer (Wearing et al., 2006; WHO, 2013). Além disso, os obesos possuem diversas 

alterações fisiológicas, tais como mudanças na mecânica ventilatória, alterações na 
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biomecânica da marcha, baixa aptidão cardiovascular, e ainda a percepção de 

deterioramento de sua saúde. Essas alterações devem ser analisadas, uma vez que 

podem ocasionar importante impacto na qualidade de vida e funcionalidade dessa 

população (Ríos-Martínez et al., 2013), e implicam em perda da função, especialmente 

da capacidade física, levando à redução das atividades realizadas pelos obesos, 

alimentando assim o ciclo vicioso entre a redução funcional-inatividade-redução 

funcional. 

 

1.3.1 Alterações do aparelho locomotor 

 

O excesso de peso gera sobrecarga articular e muscular, proporcionando 

prejuízo na execução de atividades simples como caminhar, subir e descer escadas, 

ou mesmo nas tarefas domésticas. Deve-se ainda ressaltar que os adipócitos 

apresentam ação pró-inflamatória sistêmica, devido à liberação de citocinas 

inflamatórias, interleucina-6 (IL6) e fator de necrose tumoral alfa (FNT-α), ocasionando 

processo inflamatório articular lento e crônico (Thijssen et al., 2015). Um recente 

estudo (Wen et al., 2016) avaliou 2367 indivíduos para identificar quais os marcadores 

da obesidade estão relacionados com a patogênese na osteoartrite, e após análise 

múltipla identificaram que o peso corporal foi o único fator associado a osteoartrite de 

joelho, enquanto que a forma de deposição de gordura está associada a osteoartrite 

nas mãos, caracterizando diferentes vias de comprometimento no desenvolvimento 

da doença.  

A obesidade promove também alteração no desempenho muscular, pois o 

músculo esquelético dos obesos possui menor capacidade oxidativa, devido a 

alterações na estrutura mitocondrial, que está relacionada à inflexibilidade metabólica 

ao oxigênio, ocasionando dificuldade na extração de O2 nessa população (Houmard, 

2008). O estudo de Boyle e colegas (Boyle et al., 2012) confirma que a atividade de 

respiração celular da mitocôndria é reduzida em obeso, bem como sua capacidade de 

metabolização de lipídio encontra-se diminuída na obesidade e indivíduos portadores 

de resistência à insulina.  

O padrão biomecânico da marcha de obesos é alterado. Há redução de 

estabilidade, alargamento da base de apoio, com maior balanço lateral da perna, 

ocasionando uma maior instabilidade postural e exigindo mais ações musculares 
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compensatórias, aumentando ainda mais o custo energético da marcha. Tais 

alterações podem explicar a baixa capacidade de exercício em obesos durante 

atividades que envolvam a caminhada, uma vez que a adaptação da estrutura 

musculo-esquelética para realizar a caminhada, pode levar a sérios prejuízos, como 

o aumento de desgaste osteoarticular e de sintomas álgicos mioarticulares (McGraw 

et al., 2000). Essas alterações podem explicar o baixo desempenho físico de obesos 

em atividades físicas que envolvam deslocamento ou suporte de peso, uma vez que 

existe aumento na demanda metabólica para os obesos, considerando que a massa 

corporal total afeta o custo energético da locomoção, ou seja, há excesso de tecido 

metabolicamente inativo que atua apenas como sobrecarga ao exercício (Volpe Ayub 

& Bar-Or O, 2003). Estudos demonstraram aumento da taxa metabólica durante o 

desempenho funcional (Volpe Ayub & Bar-Or, 2003) e na caminhada em esteira com 

velocidade predeterminada (Browning et al., 2006), enquanto que em testes onde a 

velocidade é auto-selecionada pelo indivíduo, os obesos optam por caminhar mais 

devagar (Browning et al., 2006; Gontijo et al., 2011; Hills et al., 2006; Hulens at al., 

2003), como uma forma antecipatória de economia energética, e assim conseguir 

manter a caminhada de uma forma mais confortável. Entretanto, atribuir apenas ao 

excesso de carga o incremento energético durante atividades de deslocamento, não 

explica o mesmo comportamento em atividades onde não existe suporte do peso 

corporal, como nos testes em bicicleta ergométrica, onde mulheres (Lafortuna, 2008) 

e adolescentes (Salvadego et al., 2010) obesos foram submetidos a protocolo de 

avaliação em bicicleta e também foi identificado aumento no gasto energético. 

 

1.3.2 Fatigabilidade  

A capacidade do organismo se adaptar frente a situações de cansaço está 

relacionada a aspectos psicológicos e físicos, de natureza heterogênea e multifatorial, 

além de percepção subjetiva e estar relacionada à motivação do indivíduo (Evans & 

Lambert, 2007). É notório que indivíduos que apresentem maior sensação de fadiga 

tenham menor motivação e tolerância ao exercício físico. Os obesos apresentam 

maior propensão a essa condição devido a secreção das citocinas inflamatórias pelo 

tecido adiposo, as quais agem no cérebro induzindo a sintomas comportamentais, 

incluindo a fadiga (Vgontzas et al., 2006). A análise do impacto da obesidade na 

função musculo-esquelética da fadiga física identificou resultados divergentes nos 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Volpe%20Ayub%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12673152
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Volpe%20Ayub%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12673152
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bar-Or%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12673152
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estudos que avaliaram a fadiga em obesos, o que foi atribuído à especificidade da 

resposta psicológica dos obesos para o exercício físico, assim como pelas atividades 

de vida diária (Tomlinson et al., 2016; Maffiuletti et al., 2007). Assim as escalas de 

auto-avaliação e percepção de fadiga ganham destaque na avaliação dessa 

população, uma vez que contemplam os aspectos subjetivos e motivacionais da fadiga 

(Taylor et al., 2000).  

1.3.3 Alterações no Sistema Cardiorrespiratório 

O excesso de peso ocasiona alterações na mecânica ventilatória no respouso 

devido ao acúmulo de gordura no tórax, diafragma e abdome, causando uma redução 

da complacência torácica e diminuindo a excursão diafragmática (Littleton, 2012). 

Outra alteração respiratória importante que acompanha a obesidade envolve a 

diminuição dos volumes e capacidades pulmonares, principalmente do volume de 

reserva expiratória (VRE) e na capacidade residual funcional (CRF), decorrente do 

processo mecânico simples de compressão da cavidade torácica, e uma redução nas 

dimensões anatômicas pela massa de tecido adiposo de revestimento (Forti et al., 

2009). Além disso, há um aumento no trabalho mecânico, elevando a demanda 

aeróbia da respiração, que é explicado pelo incremento do trabalho dos músculos 

intercostais em movimentar um tórax com aumento da massa de revestimento e de 

um diafragma que, ao se contrair, é deslocado contra um abdome distendido, 

diminuindo, assim, sua eficiência (Costa el al., 2003). Um estudo recente (Peters et 

al., 2016) identificou melhora na mecânica pulmonar de obesos após a perda de peso 

induzida pela cirurgia bariátrica, principalmente na posição supino, resultando em 

melhor qualidade do sono. Entretanto essa mudança foi detectável apenas pela 

oscilometria, e não pela espirometria.   

A resposta do sistema cardiorrespiratório durante o exercício também ocorre de 

maneira diferente dos eutróficos. Há aumento da ventilação (VE) mesmo no exercício 

submáximo (Babb, 2013; Romagnoli et al., 2008; Hulens et al., 2001). A resposta 

ventilatória aumentada nos obesos ocorre pelo aumento da frequência respiratória 

(FR), porém sem aumento do volume corrente (VT), proporcionando um padrão 

ventilatório superficial, o qual é adotado como uma estratégia compensatória para 

minimizar o excessivo aumento das forças elásticas (Chlif et al., 2007; Ofir et al., 

2007). Também é observado aumento no consumo de oxigênio (VO2) no repouso e 
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ainda mais acentuado durante o exercício dinâmico. A redução no VO2 no pico do 

exercício não é observada para o valor absoluto, porém quando é corrigido pelo peso 

corporal (VO2/Kg) há importante diminuição em seu valor. As diferenças entre o 

consumo de oxigênio absoluto e o relativo à massa corporal parecem ter suas 

justificativas pautada no consumo de oxigênio do tecido que está sendo metabolizado. 

Por exemplo, os tecidos livre de gordura (prioritariamente tecido muscular) quando em 

atividade intensa determinam o oxigênio a ser consumido (Myers et al, 2017;Lakoski 

et al., 2011). Em testes máximos o VO2 do tecido livre de gordura é em grande parte 

independente da massa gorda corporal. Assim, o aumento do tecido adiposo não 

requer aumento na demanda metabólica sistêmica, e o excesso de gordura atua 

apenas como sobrecarga reduzindo o consumo de oxigênio em relação à massa 

corporal geral (tecido gorduroso e muscular) (Goran et al., 2000). Portanto, os obesos 

apresentam resposta ventilatória e cardiovascular aumentada para atender à 

demanda metabólica do exercício. 

 

 

Figura 2. Comparação do consumo de oxigênio (VO2) entre obesos e normopesos. 

Fonte: Goran et al. (2000). 

 

A distribuição tipológica das células musculares do diafragma de obesos pode 

também pode ser capaz de influenciar a performance física dessa população. Um 

estudo prévio (Papavramidis et al., 2011) realizou biopsia do músculo diafragma de 

ratos obesos e não obesos, e identificaram alteração na distribuição dos tipos de fibras 

desse músculo. Nos obesos houve redução nas fibras de contração lenta (tipo I) e 

aumento no número de fibras de contração rápida (tipo II), sugerindo adaptação 
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morfológica através da plasticidade de fibras tipo I em fibras tipo IIA. Essa modificação 

no padrão de fibras musculares pode ter ação direta na tolerância ao exercício, uma 

vez que há maior predominância de fibras com menor resistência à fadiga. Não 

existem estudos abordando tais características em humanos. 

 

 

Figura 3. Análise da distribuição da fibra muscular com ATPase mantida no pH 4,6. A 

esquerda está demonstrado o grupo controle e na direita o grupo de obesos. Preto 

representa as fibras tipo I, cinza, as fibras IIB/X e a brancas são as fibras tipo IIA. Fonte: 

Papavramidis et al. (2011). 

 

 

1.3.4 Qualidade de vida 

 

As alterações nos aparelhos musculo-esquelético e cardiorrespiratório geram 

importante impacto na função do indíviduo obeso. Atividades simples e rotineiras se 

tornam extremamente árduas e desmotivantes, levando o obeso a adotar cada vez 

mais um estilo de vida sedentário, agravando ainda mais sua inaptidão física, 

reduzindo drasticamente a qualidade de vida desse individuo. Deve-se ressaltar 

também que a avaliação da auto-imagem é uma grande fonte de estresse, frustração, 

compulsão alimentar e ganho de peso nestes doentes (Ali & Linström, 2006). Uma 

pesquisa recente (Ríos-Martínez et al., 2013) avaliou a qualidade de vida através do 

SF-36 em 224 indivíduos com os diferentes graus de obesidade. Os resultados 

mostraram ação negativa da obesidade em algumas dimensões do questionário, 
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como tendência a se sentir cansado, exausto e sentindo que a sua saúde tem se 

degradado e isso irá piorar. Os obesos mórbidos apresentaram menor capacidade 

funcional, mais dor e pior saúde geral do que aqueles que os obesos graus I e II. A 

pesquisa idenficou ainda que as mulheres obesas apresentaram maior tendência para 

estresse e depressão do que os homens, fato atribuído aos problemas físicos e 

emocionais causados pelo excesso de peso.  

 

 

Figura 4. Comparação entre os tipos de obesidade sobre as dimensões do SF-36.  

Fonte: Ríos-Martinez et al. (2013). 

 

 1.3.5 Distúrbios do Sono (DS) 

 

O sono é cada vez mais reconhecido como um importante preditor de saúde, 

sendo diretamente relacionado à qualidade de vida e a saúde cardiovascular. De 

acordo com o instituto americano National Heart, Lung, and Blood Institute 

aproximadamente 50 a 70 milhões de adultos sofrem de DS ou relatam sono 

insuficiente habitual (Colten at al., 2006). O impacto dos  DS em doenças 

cardiovasculares (DCV) e distúrbios metabólicos é impressionante. Recentes estudos 

epidemiológicos reforçam essa associação entre a privação de sono e o aumento da 

incidência de hipertensão, obesidade, doenças coronarianas, diabetes e dislipidemia 

(St-Onge et al., 2016).  

 Quando os DS estão associados a presença de obesidade existe um impacto 

ainda maior.   Aspectos anatômicos e funcionais das vias aéreas superiores, do 

sistema nervoso central e dos níveis séricos de leptina interagem para o 

desenvolvimento da distúrbio do sono em obesos (Gami et al., 2003). Sabe-se que o 

diâmetro transverso das vias aéreas superiores, frequentemente reduzido nos obesos, 
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é um preditor independente para a presença de Síndrome da Apnéia e Hipopneia 

Obstrutiva do Sono (SAHOS) (Hora et al., 2007).  A privação de uma única noite de 

sono afeta significativamente os níveis de grelina e cortisol, favorecendo, a redução 

do gasto energético e aumentando a sensação de fome. Além disso, existe uma 

relação entre a apneia obstrutiva do sono e a resistência à leptina, hormônio derivado 

do tecido adiposo que possui importante ação no controle do peso e gasto energético 

(Shimura et al., 2005). Essa relação entre obesidade e DS é tão forte que estudos 

apontam que a perda de peso seja por mudança do estilo de vida (Mitchel et al., 2014) 

ou pela intervenção por cirurgia bariátrica (Buchwald et al., 2005) impactam 

positivamente na redução da severidade da SAHOS e, por consequência, da melhoria 

da qualidade do sono. 

  

1.4  Avaliação do Desempenho Físico Funcional 

 

As causas para redução da performance física e funcional nos obesos são 

multidimensionais, e devem ser estudadas criteriosamente por uma equipe 

multiprofissional, onde o fisioterapeuta apresenta papel fundamental na avaliação e 

prescrição de exercício adequada, considerando as comorbidades multisistemicas 

associadas. A obesidade está longe de ser controlada e seus agravos são muito 

dramáticos sobre a saúde funcional, locomotora, psicológica e laboral dos pacientes. 

Assim, é preciso que se faça um esforço coletivo no sentido de aumentar estudos que 

analisam várias nuances da obesidade, desde a avaliação dos aspectos 

cardiorrespiratórios, ortopédicos, funcionais, perpassando pela instrumentação 

eficiente nestas avaliações e finalizando com análise de medidas de prescrição de 

exercício para o controle de peso corporal, mas especialmente para melhora funcional 

e de qualidade de vida destes indivíduos.  

 1.4.1 Avaliação da Capacidade Funcional 

 

A avaliação da capacidade funcional fornece informações importantes para o 

diagnóstico e prognóstico e identificação da origem da limitação ao exercício. Na 

prática clínica, o primeiro desafio é determinar a capacidade de exercício para indicar 

programas de exercícios específicos que sejam eficazes (Elloumi et al., 2011; Lazzer 

et al., 2003). A capacidade de exercício é determinada em sua totalidade pelo 
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comportamento dos sistemas metabólico, cardíaco e respiratório durante testes 

cardiopulmonares máximos (Ross, 2003). O consumo de oxigênio pico (VO2PICO) ou 

máximo (VO2MÁX) obtido em um Teste de Esforço Cardiopulmonar (TECP) é o "padrão 

ouro" para avaliação da capacidade aeróbica, ele representa o máximo nível possível 

de metabolismo oxidativo (ACSM, 2014). É o parâmetro mais importante do 

condicionamento físico do indivíduo e parâmetro objetivo e independente de 

prognóstico para doença cardiovascular (Kubozono et al., 2008). O TECP pode ser 

realizado em esteira ergométrica ou cicloergometro, onde o paciente é levado a 

realizar esforço máximo através de protocolo incremental, enquanto são monitoradas 

as funções cardíaca através frequencia cardíaca e traçado eletrocardiográfico; 

respiratória pela análise de frequência respiratória e volumes pulmonares; e 

metabólica, considerando a análise de gases expirados.  

O consumo de oxigênio (VO2) é um dos melhores indicadores da condição 

cardiorrespiratória e um importante parâmetro preditivo de morbidades associadas. O 

VO2 é determinado pela demanda celular, e representa o metabolismo oxidativo. Os 

fatores que podem influenciar a demanda aeróbia são a capacidade de carreamento 

sanguíneo do oxigênio (hemoglobina disponível, saturação arterial de oxigênio, e 

deslocamento da curva de dissociação com temperatura, CO2 e pH), função cardíaca 

(freqüência cardíaca e volume sistólico), redistribuição periférica do fluxo sanguíneo, 

e extração tecidual de O2 (densidade capilar, função e densidade mitocondrial, 

perfusão e difusão tecidual). O VO2MÁX é definido como o ponto em que o VO2 eleva-

se menos que 50ml/min ou 2,1ml/kg/min mesmo com aumento do esforço, na prática, 

é quando a curva do VO2 atinge um platô visualizado pela análise gráfica (Herdy e 

Uhlendorf, 2011). Contudo, durante o TECP, para alguns sujeitos, em decorrência da 

rápida exaustão e interrupção precoce do teste, valores de VO2MÁX não são atingidos 

e a curva não atinge um platô, então deve ser considerado o consumo de oxigênio no 

pico da atividade (VO2PICO) como melhor parâmetro para determinação da capacidade 

funcional (Wallman e Campbell, 2007). 

A avaliação através do TECP não se restringe apenas a determinação do 

VO2PICO ou VO2MÁX. Deve-se avaliar também o comportamento de outras variáveis 

ventilatórias, cardíacas e metabólicas. A produção de gás carbônico (VCO2) é gerada 

a partir de duas fontes: o metabolismo oxidativo, onde o oxigênio consumido pelo 

organismo é convertido em CO2; e o metabolismo glicolítico, gerando CO2 metabólico, 
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proveniente do tamponamento dos íons H+, que ocorre em níveis mais elevados de 

exercício. O CO2 produzido é eliminado pela ventilação (Volume minuto - VE), que 

aumenta em decorrência do aumento de VC ou FR.  O equivalente ventilatório de CO2 

(VE/VCO2) indica a resposta ventilatória à demanda metabólica, representa a 

necessidade ventilatória para eliminar uma determinada quantidade de CO2 produzido 

pelos tecidos em atividade. A razão de troca respiratória (R) é a relação entre CO2 

produzido e o O2 consumido, é indicativo do tipo de substrato utilizado (carboidrato, 

lipídeos ou proteínas). O valor de R acima de 1,0 pode indicar aumento do VCO2 

proveniente do metabolismo glicolítico, e, por conseguinte, ser sinal da intensidade de 

exercício elevada (ACSM, 2014; Ross, 2003).  

A avaliação do comportamento do VO2 e VCO2, com relação ao tempo, a 

ventilação e frações expiradas permitem a identificação do Limiar de Anaerobiose 

(LA), caracterizado pelo momento em que a produção de ATP é suplementada pela 

glicólise anaeróbia, com formação de ácido lático. E portanto, a transição do 

metabolismo aeróbio (oxidativo) para um metabolismo predominantemente anaeróbio 

(glicolítico). O pulso de oxigênio (Pulso de O2) é uma medida indireta do transporte de 

oxigênio cardiopulmonar, representa a quantidade de oxigênio consumido durante um 

ciclo cardíaco completo. A avaliação do trabalho miocárdico é realizada através do 

pulso de O2, definido como o produto do volume sistólico pela frequência cardíaca. Os 

ajustes circulatórios que ocorrem durante o exercício (aumento da diferença 

arteriovenosa de O2, do débito cardíaco e redistribuição do fluxo sanguíneo para o 

território muscular em atividade) aumentam o pulso de O2 (ACSM, 2014; Ross, 2013). 

 

1.4.2 Análise da Cinética de Oxigênio 

 

A dinâmica da resposta do oxigênio no início ou final de um exercício pode 

elucidar também questões relacionadas à baixa aptidão física. A capacidade de lidar 

com a transição do repouso para atividade, aumento da intensidade do exercício ou 

mesmo na transição exercício para repouso envolve uma elevada coordenação entre 

os sistemas cardiovascular, respiratório e neuromuscular, para que o organismo se 
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adapte e consiga suprir a demanda energética que está sendo solicitada para aquela 

atividade (Whipp, 2009).  

Entretanto, a taxa metabólica necessária não é atingida imediatamente após a 

imposição da carga. As reservas musculares de oxigénio (O2), adenosina trifosfato 

(ATP) e fosfocreatina (CP) são limitadas, exigindo ativação progressiva do 

metabolismo oxidativo (absorção, transporte e utilização de O2), na tentativa de se 

atingir um estado estável e retornar à homeostasia celular. Durante essa transição, o 

aumento da contribuição aeróbia pode ser observado pela elevação no consumo de 

oxigénio (VO2) medido ao nível pulmonar (Krogh & Lindhard, 1913). No início do 

exercício a taxa de aumento no VO2 reflete um déficit de oxigénio adquirido, quando 

a demanda dos músculos excede o que o sistema pulmonar é capaz de fornecer 

imediatamente. Por outro lado, após o exercício ocorre a compensação (débito) para 

reembolsar o déficit de O2 gerado inicialmente. 

Figura 5. Representação gráfica do déficit e débito de oxigênio em exercício de carga 

constante. Fonte: Autores da pesquisa. 

      

 A análise da cinética de oxigênio é realizada em testes de carga constante 

(Rossiter, 1999), também chamados de “testes de endurance” geralmente com 

característica submáxima de esforço, sendo considerados mais eficaz para detecção 

da aptidão física funcional, por serem realizados em zona de exercício semelhantes à 

realizada durante às atividades do cotidiano (Noonan & Dean, 2000), além de serem 

melhor tolerado em populações como os obesos.  
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         A resposta temporal primária da cinética do VO2 fornece uma aproximação 

adequada dos processos de transporte e utilização de O2 no músculo, informações 

relacionadas ao início da difusão gasosa no músculo (tempo de atraso - TA) e a taxa 

de incremento do VO2 (τ). O τ reflete a agilidade para atingir o estado de equilíbrio, 

quanto menor o τ mais rapidamente é atingido o VO2 requerido por determinada 

atividade. A lentidão da cinética do consumo de oxigênio, ou seja, um maior valor de 

τ, é reflexo de um déficit de oxigênio para a musculatura periférica, que pode ser 

secundário à baixa oferta sanguínea, como nas cardiopatias (Myers et al., 2001), 

diabetes mellitus (Hughson, 2009), pneumopatias (Saynor et al.,2016), na 

senescência (Murias, Kowalchuk & Paterson, 2010) ou mesmo no sedentarismo. As 

diferenças observadas nestes parâmetros entre indivíduos treinados e não treinados 

deve-se, provavelmente, ao consumo muscular de O2 (QO2) e a velocidade de ajuste 

do metabolismo oxidativo à demanda energética do exercício. Portanto, τ consiste em 

um importante variável para quantificar a habilidade individual de tolerância ao 

exercício (Rossiter, 1999; Murgatroyd et al., 2011; Caritá et al., 2014). Indivíduos 

jovens saudáveis possuem τ entre 20 e 35 segundos (Whipp & Wasserman, 1972). 

 

 

. 
 

Figura 6. Representação gráfica de dois indivíduos com diferentes comportamentos 

de cinética de VO2. Fonte: Autores da pesquisa 
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A quantificação da magnitude do déficit de oxigênio e a dependência de fontes 

esgotáveis de energia (glicólise e fosfocreatina) realizadas pela análise da cinética de 

oxigênio, possui impacto direto na tolerância ao exercício, além de fornecer dados 

fundamentais para a elaboração de programas de reabilitação e de treinamento que 

aperfeiçoem o desempenho físico de pacientes e atletas. No contexto desportivo, o 

estudo desta transição energética é bastante frequente e, em algumas modalidades, 

a cinética do VO2 pode ser determinante para o desempenho alcançado na 

competição (Ingham et al, 2007; Jones & Burnley, 2009).  

Assim, foi levantado o questionamento se existe lentidão na cinética de oxigênio 

em obesos, sendo capaz de elucidar mecanismos de intolerância ao exercício por 

essa população, considerando que não existem estudos publicados abordando o 

comportamento temporal do VO2 em obesos adultos, apenas em crianças e 

adolescentes, porém com resultados contraditórios. Alguns estudos (Nadeau et al., 

2009; Loftin et al., 2005; Eriksson & Koch, 1974) sugerem que o aumento de tecido 

adiposo não interfere na resposta temporal oxidativa.  Entretanto, pesquisas mais 

recentes indicam que crianças e adolescentes obesos apresentam cinética de VO2 

lentificada quando comparados a não-obesos (Potter et al., 2013; Salvadego et al., 

2010), o que está associado a um baixo nível de estabilidade metabólica, gerando um 

maior déficit de oxigênio, necessitando de aumento dos níveis  de fosforilação durante 

as transições do exercício, gerando prejuízo no desempenho físico do obeso, 

especialmente em situações que requerem aumento repentino de potência,  frequente 

em diversas atividades de trabalho ou mesmo da vida diária (Salvadego et al., 2010).  

Recentemente Franco et al. (2014) comparou a cinética on (transição repouso-

exercício) de crianças obesas entre os gêneros masculino e feminino, e verificou que 

as meninas obesas possuem aumento no τ, o que foi atribuído ao aumento de tecido 

adiposo no sexo feminino proveniente da ação hormonal. Outro importante estudo na 

área (McNarry et al., 2015), demonstrou que a atividade física através de gameterapia 

apenas duas vezes por semana durante seis semanas foi capaz de melhorar a cinética 

de oxigênio, com redução média de 20% do valor do τ, sugerindo que o treinamento 

promoveu maiores adaptações periféricas, aumentando a capacidade enzimática 

mitocondrial, reduzindo a utilização de glicogênio e o acúmulo de lactato. 

 

1.4.2.1 Componentes da Cinética de Oxigênio 
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A cinética do VO2 pulmonar apresenta três fases distintas após o início dos 

exercícios de intensidade moderada: a fase I, onde ocorre um rápido aumento de fluxo 

sanguíneo pulmonar, com duração de aproximadamente 15 a 25 segundos; a fase II, 

onde o O2 aumenta com uma dinâmica de resposta exponencial, e a fase III, onde se 

verifica o estado de equilíbrio ou estado estacionário para exercícios com intensidade 

abaixo do LA (Figura 7), ou novo incremento de O2 (Componente Lento) para 

exercícios acima do LA (Figura 8) (Krustrup et al., 2009) . 

 

Figura 7. Representação gráfica dos componentes da cinética de oxigênio. Fonte: 

Krustrup et al. (2009) 

a) Componente Cardiodinâmica (Fase I) 

 

No início do exercício ocorre um aumento exponencial do VO2. Este aumento 

inicial é referido como a fase I ou a fase cardiodinâmica e é geralmente observada 

nos primeiros 15 a 25 segundos após uma mudança na intensidade (Whipp & 

Ozyener, 1998). Esta fase é obtida predominantemente pela alteração no débito 

cardíaco, proveniente principalmente do aumento do retorno venoso. Reflete uma 

resposta física, onde o coração, dentro de limites fisiológicos, é capaz de ejetar todo 

o volume de sangue que recebe do retorno venoso, promovendo aumento do volume 

diastólico final. Antes da contração, um aumento de volume irá causar o alongamento 
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do miocárdio ventricular, resultando numa maior afinidade da troponina para o cálcio 

levando a um aumento na força de contração ventricular e aumento do volume 

sistólico. Dessa forma, o efeito combinado de bomba muscular e da lei de Frank-

Starling proporcionam o rápido incremento do volume sistólico no início do exercício 

(Faisal et al, 2009).  

A cinética da fase I resulta predominantemente de fenômenos estruturais, e não 

necessariamente reflete o consumo de O2 muscular. Uma rápida cinética da fase I 

indicaria um aumento do débito cardíaco e do fluxo sanguíneo sistémico, mas não 

necessariamente, um aumento do consumo de O2 localizado. Por conseguinte, a fase 

cardiodinâmica foi considerada como uma parte do tempo e não um padrão de 

resposta (Whipp et al, 1982), sendo geralmente excluída da análise da cinética de O2. 

 

b)  Componente Primária ou Rápida (Fase II) 

 

A componente primária é caracterizada por um rápido aumento exponencial no 

VO2 até o estado estável (Whipp et al., 2005). O VO2 aumenta até atingir a demanda 

“alvo” para a atividade, podendo ainda ser influenciado por padrões de ativação 

muscular. A "velocidade" refletida pelo (τ) para atingir a demanda necessária é 

relacionada ao nível de aptidão física, e também a possíveis alterações patológicas 

ou não no transporte de O2 para o trabalho muscular (Burnley et al, 2002). Essa fase 

reflete a habilidade do sistema de entregar oxigênio para os músculos e/ou a utilização 

muscular do oxigênio disponível para atender a demanda energética. Representa o 

metabolismo oxidativo periférico, estando relacionada à extração muscular e também 

ao oxigênio carreado pelo sistema cardiovascular (Manns et al., 2010). 

A desaceleração na cinética do consumo de oxigênio, ou seja, uma cinética mais 

lenta, é reflexo de um déficit de oxigênio para a musculatura periférica, que pode ser 

secundário à baixa oferta sanguínea, como nas cardiopatias, sarcopenia ou doenças 

do metabolismo oxidativo muscular (Babcock et al, 1994). O aumento da capacidade 

funcional está relacionado com incremento na expectativa de vida e com a aceleração 

na cinética de oxigênio. Em contrapartida, a diminuição da tolerância ao exercício e a 

resposta lentificada da fase II da cinética do V’O2 estão relacionadas com piores 

prognósticos em pacientes portadores de insuficiência cardíaca (Schalcher et al., 

2003). 
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c) Estado Estável ou Componente Lento (Fase III) 

 

A fase III é caracterizada por um estado estável ou componente lento (CL), 

dependendo da intensidade do exercício, sendo influenciada pelo exercício estar 

abaixo ou acima do limiar anaeróbico. O estado estável do O2 e costuma ser atingido 

quando o exercício é realizado em intensidade inferior ao LA, geralmente se inicia 

após o terceiro minuto do início do exercício, e as exigências funcionais estão sendo 

atendidas de modo a que a sua produção por unidade de tempo se torne constante. 

No entanto, um valor constante atingido pelo sistema não é suficiente para determinar 

que um sistema está em um estado de equilíbrio (Whipp & Wasserman, 1972). 

Durante o exercício no domínio severo, acima do LA, surge um componente adicional 

de consumo de oxigênio, com um tempo de curso mais lento. Esta fase foi 

denominada de "componente lenta" do VO2, e representa uma solicitação energética 

adicional com uma origem que reside predominantemente no trabalho muscular de 

fibras que não haviam sido solicitadas em níveis de exercício com menor carga 

(Rossiter et al, 2002). 

 

 

 

Figura 8. Representação gráfica do comportamento do VO2 quando atinge estado 

estável e componente lento Fonte: Autores da pesquisa. 

1.4.2.2 Equação exponencial 
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A literatura demonstra que o comportamento do VO2 na transição do repouso 

para o início da atividade apresenta um comportamento exponencial positivo 

decrescente, ou seja, há um aumento rápido do VO2, porém o mesmo é desacelerado 

quanto mais próximo do estado estável. Através de cálculos matemáticos é possível 

verificar a cinética do consumo de oxigênio e quantificar a “velocidade” do incremento 

do metabolismo oxidativo através da constante de tempo (τ), pela equação: 

 

VO2(t)= VO2REPOUSO + A0.(1-e-(t-/τ
0
)),                           fase I 

                             + A1.(1-e-(t-TA
1
/τ

1
))                        fase II 

                             + A2.(1-e-(t-TA
2
/τ

2
))                        fase III 

 

 

Onde VO2(t) é o valor de VO2 em um determinado momento, A é a amplitude de 

variação do VO2, TA se refere ao tempo de atraso, relacionado ao tempo do transito 

circulatório para que o VO2 muscular seja mensurado ao nível pulmonar, através da 

medida de gases expirados (Stirling et al, 2005). 

1.5 Implicações Clínicas 

 

A análise de variaveis cardiopulmonares e metabólicas obtidas em testes 

submáximos de exercício como os testes de carga constante, que são realizados em 

intensidades semelhantes às atividades cotidianas ou mesmo na prática de atividade 

física recreacional pelos obesos, pode fornecer novos dados relacionados a cerca da 

intolerância ao esforço físico dessa população. Avaliar o processo de transição 

repouso-atividade no obeso pode trazer novos dados para a compreensão da baixa 

aptidão física desses indivíduos, uma vez que a cinética do consumo de oxigênio 

determina a velocidade de captação, transporte e absorção do oxigênio, refletindo a 

habilidade do organismo se adaptar frente ao esforço físico, e com isso impactando 

diretamente na tolerância ao exercício. Outro importante aspecto da pesquisa é a 

tentativa de relacionar fatores musculoesqueléticos (força de preensão manual) e 

percepção de fadiga (ESF) aos cardiopulmonares (TECP e cinética de VO2) ao 

desempenho físico desses indivíduos, considerando a causalidade multissistêmica e 

comportamental da baixa aptidão física.  
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2 OBJETIVOS 
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2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar e comparar componentes da cinética de oxigênio em mulheres 

eutróficas e obesas em diferentes ergômetros e cargas de teste.  

 

2.2 Objetivos específicos 

Artigo 1: Analisar e comparar o comportamento da cinética (τ, amplitude e tempo 

limite-TLIM) de VO2, VE e FC em eutróficas e obesas com intensidade de teste abaixo 

do LA em esteira e bicicleta; 

Artigo 2: Analisar o Componente Lento da cínetica de VO2 (τ, amplitude e tempo limite 

de exercício) em obesas e eutróficas no exercício supra-limiar ventilatório em esteira,  

e verificar o modelo matemático (linear, monoexponencial e biexponencial) que melhor 

se adequa para avaliação da cinética de oxigênio em obesas; 

Artigo 3: Avaliar a presença de distúrbios do sono em pacientes obesos no pré-

operatório da cirurgia bariátrica atendidos no Hospital Universitário Onofre Lopes. 
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3 HIPÓTESES 
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Hipotetizamos que as obesas apresentam resposta lentificada da cinética de 

oxigênio com maiores valores de τ, ou seja, um retardo para atingir o VO2 exigido 

pela demanda metabólica independente da intensidade de exercício e ergômetro 

utilizado. 
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 4 MATERIAIS E MÉTODO 
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4.1 Caracterização do estudo 

 

Esta pesquisa consiste em um estudo observacional, descritivo e analítico, de 

caráter transversal.  

 

4.2 Aspectos éticos 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Universitário Onofre Lopes (CEP-HUOL) conforme parecer  nº 1.255.726 

(Anexo 1), de acordo com as diretrizes da Resolução nº 466/2012 e complementares, 

do Conselho Nacional de Saúde. A pesquisa também foi cadastrada no Registro 

Brasileiro de Ensaios Clínicos (RBR-4B7GMB) (Anexo 2). 

Os participantes da pesquisa receberam esclarecimento a respeito dos 

objetivos da pesquisa e de todos os procedimentos discriminados, e foram solicitados 

a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A). Os 

voluntários foram assegurados quanto a confidencialidade dos dados e da identidade 

dos participantes, bem como de seu direito de retirar o consentimento em qualquer 

momento da pesquisa, sem nenhum ônus pessoal. 

 

4.3 População e amostra do estudo  

 

A amostra do estudo foi recrutada a partir de uma população de pacientes 

obesos do Serviço de Tratamento da Obesidade e Doenças Relacionadas, instalado 

no Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (HUOL-UFRN). É realizado o acompanhamento da rotina do serviço, de modo 

a oferecer atenção fisioterapêutica a todos os portadores de obesidade mórbida que 

se encontrem em fase pré-operatória da cirurgia bariátrica, prestando as devidas 

avaliações físicas e cardiopulmonares, além de orientações pré-cirúrgicas. A pesquisa 

foi divulgada entre funcionárias e estudantes da UFRN para captação de voluntárias 

e composição dos grupos controle. 

 

4.3.1 Cálculo Amostral 

O cálculo do tamanho da amostra foi realizado por meio da fórmula (Triola, 

1999): 
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n =      Zα/ 2 . σ 2 

        E 

 

Onde n é o número de indivíduos da amostra, Zα/ 2 indica o valor crítico 

relacionado ao grau de confiança, σ corresponde ao desvio padrão e E denota o erro 

máximo de estimativa. 

Para a realização do cálculo amostral foi utilizado a principal variável de 

desfecho da cinética do VO2, o τ obtido no estudo piloto, realizado com 6 obesas, 

sendo três submetidas a teste incremental e constante na esteira (OBEPILOTO), e três 

com testes realizados em bicicleta (OBBPILOTO).  Foram obtidas a seguinte média e 

desvio-padrão para a variável em análise: OBEPILOTO=41,1±13,1 segundos e 

OBBPILOTO=35,9±12,3 segundos. Adotou-se nível de significância de 0,05 e erro 

máximo de estimativa de 20%. Verificou-se, então, que o menor número necessário 

para se detectar a diferença esperada seriam 12 indivíduos para o grupo de avaliado 

na bicicleta e 9 indivíduos para o grupo analisado em esteira, sendo portanto 

necessário 12 indvíduos por grupo, com um acréscimo de 20% referente a possíveis 

perdas amostrais. Desse modo, o n foi de 15 indivíduos por grupo, sendo o n final do 

estudo de 60 participantes. 

 

4.3.2 Critérios de elegibilidade 

 

A seleção dos participantes foi realizada mediante os seguintes critérios: (1) 

gênero feminino (considerando o maior número de mulheres na lista de espera da 

cirurgia bariátrica, evitando então contaminação dos dados e viés decorrente do baixo 

número de pacientes do sexo masculino); (2) idade entre 18 e 45 anos; (3) ausência 

de déficit neuropsicomotor, (4) ausência de distúrbio reumatológico e/ou ortopédico 

que incapacite a realização dos testes físicos adequadamente, (5) ausência de história 

de gripe ou resfriado na semana prévia à avaliação, (6) ausência de doença pulmonar 

obstrutiva crônica (DPOC) e asma não controlada;  (7) ausência de doenças 

cardiovasculares, tais como angina instável, doença cardíaca valvular, arritmias 

agudas, infarto agudo do miocárdio, doença arterial coronariana, hipertensão arterial 

sistêmica e/ou diabetes mellitus não controlada; (8) função espirométrica preservada 

vii 
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pela relação VEF1/CVF > 0,70; (9) autorização para participar voluntariamente das 

avaliações através do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). 

Foram excluídos do estudo os voluntários que (1) apresentaram 

impossibilidade de compreender ou realizar qualquer avaliação; (2) não 

compareceram às avaliações após seis tentativas de remarcação; (3) solicitaram a 

saída do estudo. 

 

4.3.3 Distribuição dos grupos 

 

Os grupos dos participantes foram formados de acordo com a estratificação 

pelo índice de massa corporal (IMC). Os grupos de obesas foram constituídos de 

pacientes do Serviço de Tratamento da Obesidade e Doenças Relacionadas, 

instalado no Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (HUOL-UFRN), com obesidade graus II e III (IMC a partir de 35 

Kg/m2). Enquanto os grupos de normopesos (NP) foram formados por alunas e 

funcionárias da UFRN, que demonstraram interesse em realizar as avaliações após 

divulgação eletrônica da mesma, desde que apresentassem IMC na faixa de 20 a 24,9 

Kg/m2. A distribuição nos grupos por ergômetro (esteira e bicicleta) foi realizada 

através de randomização pelo site www.randomization.com, formando então quatro 

grupos: a) obesos avaliados na esteira (OBE), b) obesos avaliados na bicicleta (OBB), 

normopesos avaliados na esteira (NPE) e normopesos avaliados na bicicleta (NPB).  

 

4.4 Local e período da pesquisa 

 

Os participantes que se enquadraram nos critérios de inclusão foram avaliados 

na Unidade de Reabilitação Cardíaca (CORE), situado nas dependências do Hospital 

Universitário Onofre Lopes (HUOL) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) localizado no município de Natal, Rio Grande do Norte. A pesquisa foi 

realizada no período de março de 2016 a abril de 2017. 
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.  
Figura 9. Setor de Teste de Esforço Cardiopulmonar da Unidade de  Reabilitação 

Cardíaca – CORE-HUOL. Fonte: autores da pesquisa. 

 

4.5 Instrumentos e procedimentos 

As coletas de dados foram realizadas em três momentos distintos. No primeiro 

dia foi realizada a avaliação clínico-física e da função pulmonar, no segundo momento 

foi realizado o TECP objetivando a avaliação da capacidade aeróbica e verificação de 

LA para determinar as cargas dos testes constantes, que foram realizados em um 

terceiro dia de avaliação, assim como aplicação do questionário de fadiga e avaliação 

da força de preensão manual. O fluxograma (Figura 15) resume os procedimentos das 

avaliações. Todos os dados da pesquisa foram armazenados em ficha de avaliação 

padronizada (Apêndice B). 

A equipe responsável pelas avaliações foi capacitada e treinada previamente, 

composta de seis pesquisadores. Os pesquisadores A, B e C responsáveis pela 

realização da avaliação clínico-física, espirometria, dinamometria manual e aplicação 

do questionário de fadiga. Os pesquisadores D, E e F realizaram os TECP de todas 

as voluntárias, e os avaliadores D e E participaram também da execução dos testes 

de carga constante.   

 

4.5.1 Anamnese e avaliação clínico-física  
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Inicialmente foi realizada uma entrevista com a voluntária, onde foi preenchida 

a ficha de avaliação clínica, contendo dados quanto à identificação dos participantes, 

antecedentes patológicos, queixas álgicas e prática de atividade física. Em seguida, a 

participante trajando roupas leves, sem acessórios ou calçados, disposta em posição 

anatômica e ortostática, terve o peso corporal total (quilograma – kg) aferido em 

balança mecânica Filizola® (São Paulo, Brasil) com precisão de 10 g e capacidade de 

1000kg, e a estatura (metros – m) medida através de régua com precisão de 0.5 cm. 

Secundariamente a essas medidas, foi calculado o IMC dividindo o peso corporal pelo 

quadrado da estatura em metros (kg/m2) (WHO, 2000). Estando o participante na 

mesma posição, as circunferências da cintura (centímetros – cm) e do quadril (cm) 

foram aferidas com fita métrica inelástica e graduada em centímetros, posicionada de 

forma firme, mas não apertada, no ponto médio entre a última costela flutuante e a 

crista ilíaca para aferição da circunferência da cintura, e na altura do trocânter maior 

do fêmur mensurando a circunferência do quadril. Tais procedimentos foram 

realizados estando as voluntárias com abdome relaxado e em apnéia após expiração. 

A partir dessas medidas foi calculada a relação cintura-quadril (RCQ) pela divisão 

entre a circunferência da cintura e circunferência do quadril conforme definido 

previamente (Evans et al., 1984). Tais procedimentos foram realizados em ambiente 

restrito e com a presença apenas do avaliador, afim de evitar qualquer tipo de 

constrangimento. 

4.5.2 Função Pulmonar  

 

A avaliação da função pulmonar foi obtida pela Espirometria, através do 

espirômetro DATOSPIR 120 Siblemed (Barcelona, Espanha) e os critérios de 

aceitabilidade, reprodutibilidade, valores de referências e interpretativos bem como a 

padronização seguiram as recomendações da Sociedade Brasileira de Pneumologia 

e Tisiologia (SBPT, 2002) . Os sujeitos foram orientados quanto à alimentação (não 

realizar refeições pesadas, não ingerir chá ou café seis horas antes do teste, não 

fumar ou ingerir álcool 2 horas antes do teste). Após a calibração do aparelho e 

instrução das manobras a serem realizadas, o teste foi realizado com a voluntária na 

posição sentada e com as narinas ocluídas por um clipe nasal. As voluntárias 

realizaram uma respiração em volume corrente, e, quando solicitado pelo avaliador, 
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uma inspiração máxima (próxima à capacidade pulmonar total), seguida de uma 

expiração máxima (próxima ao volume residual), sendo obtidos os valores para (CVF), 

volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1), pico de fluxo expiratório 

(PFE). Em seguida, foi realizada a aferição da Ventilação Voluntária Máxima (VVM), 

onde a voluntária realizou inspirações e expirações máximas sequencialmente por 20 

segundos. O comando verbal adotado para estimulo foi padronizado. Para cada 

participante, foram obtidas três curvas expiratórias forçadas, tecnicamente aceitáveis 

e reprodutíveis. A variabilidade entre elas deve ser inferior a 10%, sendo considerada, 

para efeito de análise, apenas a curva com o melhor desempenho. Foram utilizados 

bocais descartáveis que foram eliminados após a avaliação.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Teste de função pulmonar realizado na Unidade de Reabilitação Cardíaca 

– CORE UFRN/HUOL.Fonte: autores da pesquisa. 

 

 4.5.3 Avaliação de Distúrbios do Sono 

A avaliação de DS foi realizada através da aplicação de três escalas sobre 

sonolência e existência de ronco apenas nos grupos de obesas pelo avaliador na 

seguinte sequência: 

Primeiramente, aplicada a Escala de Sonolência de Epworth  (Anexo 3) que 

avalia o grau de sonolência diurna, constituída de 8 situações do cotidiano nas quais 
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o paciente é proposto pontuar entre 0 e 3 para a sua chance de cochilar ao executar 

tais situações, onde 0 denota nenhuma chance de cochilar, e 3 consiste em uma alta 

probabilidade de cochilar. Seu escore varia de 0 a 24 pontos, sendo que uma 

pontuação acima de 10 sugere a ocorrência de sonolência diurna excessiva  

(Bertolazzi et al., 2009). 

Em seguida, a Escala de Ronco de Stanford (Anexo 4) foi aplicada 

questionando um acompanhante residente no mesmo domicílio do avaliado, onde é 

atribuída uma pontuação de 0 a 10 sobre o quão incômodo é o ronco para as demais 

pessoas (Thuler et al., 2002). Por fim, a Escala de Sonolência de Stanford (Anexo 5) 

foi explicada e aplicada no voluntário, com a finalidade de obter a frequência com que 

o indivíduo dorme durante o dia, pontuando de 0 a 10 (Shahid et al., 2012). 

 

4.5.4 Teste de Esforço Cardiopulmonar (TECP) 

  

 A avaliação cardiorrespiratória e metabólica foi realizada através de teste 

ergoespirometrico. Para tal, foi utilizada bicicleta ergométrica (Lode/Corival) ou esteira 

ergométrica (Micromed Centurion 300) controlada por software Ergo PC Elite; 

eletrocardiógrafo Wincardio da Micromed e eletrodos autoadesivos descartáveis para 

verificação do traçado eletrocardiográfico e obtenção da frequência cardíaca (FC) 

durante o teste; oxímetro Nonin 2500, utilizado para monitorizar a saturação periférica 

de oxigênio (SpO2); a pressão arterial (PA) foi aferida através de esfigmomanômetro 

e estetoscópio.  

O analisador de gases metabólicos Cortex Metamax 3B (Alemanha), e o 

software Metalyzer 3B foram utilizados para captação, análise e interpretação dos 

gases expirados. O sistema consta de monitorização breath-by-breath, utilizando uma 

máscara de silicone com espaço morto de 45ml, onde é acoplada a turbina de volume 

para medir volume minuto (VE), e uma linha de gás conectada a uma célula de 

oxigênio e de gás carbônico para leitura de VO2, e VCO2, respectivamente. O sistema 

permite a transmissão de dados para o software, permitindo o monitoramento em 

tempo real das medidas de VO2 relativo à massa corporal (VO2/Kg), ventilação minuto 

(VE), razão de troca respiratória (R), o equivalente ventilatório de gás carbônico 

(VE/VCO2) e de oxigênio (VE/VO2), e o pulso de oxigênio. O analisador de gases foi 

calibrado diariamente. 
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 Primeiramente foram colocados os eletrodos descartáveis para 

eletrocardiograma (ECG), oximetro de pulso e posicionado o esfingmomanômetro no 

braço do voluntario e aferida a PA de repouso. Em seguida foi colocada a máscara de 

silicone com a turbina e linha de gás acopladas no voluntário, e respeitado um período 

de dois minutos permitindo a adaptação à mascara, evitando captação de medidas de 

hiperventilação. Então a participante se manteve em posição ortostática em repouso 

por dois minutos para medição do VO2 basal, e respeitado VE, R e VO2 adequados 

para início do teste. A VE de repouso ideal para início do exercício situa-se entre 8 e 

15L/min, o R entre 0,75 e 0,85 e o VO2REPOUSO próximo a 3,5mL/kg/min, 

correspondente a 1 MET.  O teste foi realizado segundo o protocolo de rampa, onde 

há aumento constante e gradativo da carga, seguindo as diretrizes da Sociedade 

Brasileira de Cardiologia para Teste Cardiopulmonar (Yazkek et al., 1998). Para o 

incremento de velocidade e inclinação na esteira foi considerado o protocolo de 

Barbosa (2014), com duração de teste estimada em 10 minutos, e o cálculo do 

incremento pelo tempo realizado pelo software Ergo PC Elite. Nos testes em bicicleta 

ergométrica, o incremento da carga em watts, foi realizado considerando o protocolo 

de Neder & Nery (2003), sendo calculado o aumento  a cada 15 segundos. O paciente 

foi orientado a permanecer em exercício o máximo de tempo possível. Durante todo o 

teste foram registradas as medidas cardiorrespiratórias e metabólicas. A PA foi aferida 

a cada dois minutos de prova, assim como o registro da SpO2 e escala de percepção 

subjetiva de esforço Borg (6-20) (Anexo 6) para dispneia e fadiga.  

Durante o teste, o cardiologista foi responsável por monitorar o ECG e condição 

do paciente acompanhado de um avaliador da pesquisa, enquanto outro avaliador 

realiza a monitoração dos parâmetros respiratórios e metabólicos, assim como realiza 

os registros necessários. Os critérios para interrupção dos testes foram rigorosamente 

seguidos de acordo com a padronização da ATS (Ross, 2003). Após a finalização do 

teste, o paciente permanece monitorizado por cinco minutos para verificar o 

comportamento metabólico e cardiorrespiratório durante a recuperação, sendo três 

minutos de recuperação ativa e dois minutos de recuperação passiva. Após esse 

período, foram realizadas novas aferições de PA, SpO2 e Borg.  
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Figura 11.  Teste de Esforço Cardiopulmonar realizado em esteira na Unidade de 

Reabilitação Cardíaca (CORE-HUOL). Fonte: autores da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Teste de Esforço Cardiopulmonar realizado em bicicleta na Unidade de 

Reabilitação Cardíaca (CORE-HUOL). Fonte: Autores da pesquisa. 

 
Os dados metabólicos e cardiorrespiratórios foram armazenados no 

software Metalyzer 3B para avaliação dos limiares anaeróbico 1 e 2.  O VO2PICO refere-

se ao maior valor encontrado na curva durante a realização do teste (média de 30 

segundos). Caso durante a realização do teste a curva do VO2 apresentasse formação 

de um platô, este foi definido como sendo o VO2MÁX. Para determinação do VO2MÁX ou 

VO2PICO foi considerado pelo menos dois dos seguintes critérios: exaustão ou 

inabilidade para manter a velocidade requerida, RER > 1,0, FCmáx predita atingida 

e/ou VO2MÁX predito atingido. Os valores de VO2, VO2/Kg, VE, R, VE/VCO2, e pulso de 

O2 foram extraídos para o Microsoft Excel 2013 para análise. 
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 4.5.4.1 Determinação do Limiar Anaeróbio 

 

 A determinação do LA foi realizada por dois avaliadores da pesquisa, e quando 

não houve consenso entre eles, um terceiro avaliador foi consultado. Foi realizada a 

análise gráfica das curvas ventilatórias: a) VO2 e VCO2, no momento em que foi 

detectada perda da linearidade do VCO2 em relação ao VO2; b) equivalentes 

ventilatórios, onde o VE/VCO2 mantém-se constante e o VE/VO2 diminui antes do seu 

ponto de incremento; c) curvas de PetO2 e PetCO2, sendo considerado o ponto de 

maior aproximação entre as curvas; d) método V-Slope, onde o VO2 deve ser plotado 

contra o VCO2, traçadas as retas e observado o ponto de intersecção (Beaver et al., 

1986; Wasserman et al., 2005).  

 

4.5.5 Teste de Carga Constante (TCC) 

 No terceiro dia de avaliação, foram realizados dois testes de carga constante. 

As intensidades das cargas impostas nos TCC foram calculadas baseadas no LA 

obtido no teste incremental. Após a determinação do LA, foi verificado o VO2 

correspondente aos 45 segundos prévios (VO2LL), para descartar o atraso entre o 

acúmulo muscular e a leitura dos gases expirados. O primeiro teste (TCC1) foi 

realizado com carga referente a 75% do VO2LL, e o segundo (TCC2) com carga 25% 

acima do VO2LL.  

 O protocolo dos testes constantes foi realizado pela seguinte padronização: 

aquecimento por cinco minutos em bicicleta (sem carga, mantendo cadencia entre 50 

e 60 rpm) ou esteira (com velocidade 3,0 km/h, sem inclinação). Em seguida foi 

colocada a máscara e iniciada a leitura dos gases expirados por cinco minutos, sendo 

os dados dos últimos 30 segundos analisados para verificação das variavéis em 

repouso, incluindo o VO2BASAL. Então a carga determinada foi iniciada abruptamente 

e mantida por até seis minutos, podendo o teste ser interrompido antes por solicitação 

da voluntária, sendo assim determinado o tempo limite de exercício (TLIM). O teste foi 

finalizado após os seis minutos ou conforme solicitação, porém as medidas 

continuaram a ser registradas por cinco minutos, para verificação dos parâmetros de 

recuperação.  As medidas de PA, SpO2 e BORG foram obtidas no repouso, a cada 

dois minutos do teste e após os cinco minutos de recuperação, enquanto que os dados 
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cardiometabólicos foram registrados a cada ciclo ventilatório. Foi respeitado um 

intervalo de 30 minutos entre o TCC1 e TCC2. Os testes de carga constantes foram 

realizados no mesmo horário do teste incremental (± 2 horas). 

4.5.5.1 Análise da Cinética de Oxigênio 

Para a análise da cinética de VO2, inicialmente foi realizada análise 

individualizada da curva, com eliminação manual de interferências e outliers, então os 

dados foram extraídos a cada segundo para o Microsoft Excel 13.0 e excluídos os 20 

segundos iniciais referentes à fase cardiogênica. Em seguida, realizada regressão 

não-linear no software Sigmaplot 10.0 para obtenção da constante de tempo (τ) em 

segundos.  

O TCC1 foi analisado seguindo o modelo monoexponencial: 

VO2 (t) = VO2BASAL + A (1 – e-(t-TA/τ)) 

Neste modelo o componente primário foi ajustado em um tempo fixo de 180 

segundos.  

Já o TCC2 foi ajustado pelo modelo biexponencial. 

VO2 (t) = VO2BASAL + A1 (1 – e-(t-TA
1
/τ

1
)) + A2 (1 – e-(t-TA

2
/τ

2
)) 

O componente lento foi calculado como a diferença entre o valor médio dos 

últimos 20 segundos de exercício e o valor da amplitude “primária” (180s iniciais de 

exercício), obtida pelo ajuste monoexponencial. 

 

4.5.6 Fadiga Autopercebida 

A avaliação de fadiga autopercebida foi realizada através da Escala de 

Severidade de Fadiga (ESF) (Anexo 7),  com a finalidade de quantificar a intensidade 

da fadiga e o impacto deste sintoma na vida diária do paciente (Krupp et al, 1989). O 

questionário foi aplicado no terceiro dia de avaliação no intervalo entre os TCC. A ESF 

foi adaptada para a língua portuguesa (Mendes et al., 1998)  e recentemente, o 

questionário foi validado para a população obesa (Impellizzeri et al., 2013). De forma 

geral, a ESF apresenta nove itens concernentes aos efeitos da fadiga na motivação, 
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exercício e funcionamento físico do indivíduo, bem como sua interferência no trabalho, 

família e vida social. O indivíduo é indagado sobre cada uma das nove afirmações, e 

deve escolher para cada uma delas um número de 1 a 7 que melhor descreve o grau 

de concordância ou discordância para a referida afirmação: 1 indica que o paciente 

discorda completamente e 7 indica que ele concorda plenamente com a afirmação 

feita (Krupp et al, 1989). Os escores variam de 9 a 63, sendo considerado o escore 

maior ou igual a 28, indicativo de fadiga. A partir de 28 pontos, quanto mais alto o 

escore maior a severidade da fadiga. A ESF não requer treinamento especial para ser 

aplicada e o tempo de aplicação é estimado em 2 ou 3 minutos (Neuberger, 2003).  

 

4.5.7 Força de Preensão Manual (FPM)  

 

A avaliação da FPM foi realizada através do dinamômetro de Jamar®, que 

apresenta precisão de 1 Kg/f (kilograma/força), consistindo de um sistema de 

aferidores de tensão, constituído por duas barras de aço que são ligadas juntas. Para 

mensurar a força de preensão, o participante é orientado a apertar as duas barras 

com o intuito de aproximá-las. Na medida em que a força é aplicada, provoca uma 

alteração na resistência dos aferidores, que é diretamente proporcional à força 

exercida sobre as barras.  

A manobra foi realizada com o voluntário sentado, sem apoiar os braços, com 

os pés apoiados no chão, e com as articulações de quadril e joelho posicionadas a 

90o. Os ombros ficarão posicionados em adução e posição neutra para rotação, o 

cotovelo a 90o de flexão, e antebraço e punho em posição neutra (Balogun et al., 

1991). Foram realizadas três manobras de preensão máxima, sempre com um minuto 

de descanso e de forma alternada entre os membros, iniciando as manobras pelo 

membro dominante. Foi utilizada a média entre as três medidas para representar a 

FPM de cada membro. A avaliação da FPM também foi realizada no intervalo entre 

os TCC. 
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Figura 13.  Realização de manobra de Força de Preensão Manual. Fonte: autores 

da pesquisa. 

 

4.6 Análise Estatistica 

A análise dos dados foi realizada através do software IBM SPSS Statistics 

(Versão 20.0) para Windows. Foi adotado nível de significância de 5% para todas as 

variáveis estudadas. Em seguida foi realizada a análise de normalidade pelos testes 

Shapiro Wilk e Kolmogorv-Smirnov de acordo com a número amostral de cada artigo. 

Então foi realizada a apresentação descritiva dos dados por medidas de tendência 

central e dispersão. As estratégias estatísticas foram traçadas para atender os 

objetivos de cada artigo. 

No primeiro artigo, foi realizada análise de variância por ANOVA one-way para 

testar a hipótese da diferença dos dados antropométricos, espirométricos e  respostas 

cardiopulmonares obtidas nos testes incremental e constante, considerando o fator do 

grupo (ergômetro utilizado e presença ou não de obesidade). O post-hoc de Tukey foi 

utilizado para confirmar as diferenças intergrupais para os dados com distribuição 

normal. O teste de Kruskal-Wallis foi utilizado com o mesmo objetivo para dados não- 

paramétricos. 

 Já no segundo artigo, para testar a hipótese de diferença da resposta nos dados 

clínicos e respostas cardiopulmonares entre os grupos de obesas e não-obesas que 

realizaram teste apenas na esteira, foi utilizado o teste t student, para as variáveis 

com distribuição normal, e o Mann-whitney, para os dados não-paramétricos.  A 

interação bivariada entre o VO2CL e os dados antropométricos foi avaliada através da 
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correlação de Spearman, sendo selecionadas aquelas com p<0,20 para análise 

múltipla através de regressão linear. A análise de diferenças entre os modelos 

exponenciais e lineares para analisar a cinética do VO2 em obesas foi realizada 

através da ANOVA One-Way, com confirmação pelo Post-hoc de Tukey para verificar 

as diferenças entre os modelos linear, monoexponencial e biexponencial.   

 No terceiro artigo, foram apresentadas frequências absolutas e relativas da 

presença de distúrbios do sono. Para verificar possíveis diferenças nas frequências 

entre os gêneros foi realizada a análise do qui-quadrado. Objetivando verificar 

diferenças entre os gêneros nas variáveis  antropométricas foi realizado o teste T 

student, e o teste de Mann-Whitney para os escores das escalas. A análise da 

correlação entre as medidas antropométricas e escores das escalas foi realizada 

através da correlação de Spearman. 
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Figura 14. Fluxograma da pesquisa 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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 Os resultados e discussões serão descritos na forma de três artigos científicos 

produzidos nessa tese. Para responder o primeiro objetivo foi elaborado o artigo 

intitulado “Oxygen, heart and ventilatory kinetics in women with and without obesity 

during exercise on treadmill and stationary bicycle” submetido ao períodico 

Experimental Physiology, fator de impacto 2,912, Qualis A2 na área 21 da CAPES. O 

segundo objetivo da tese resultou no artigo “Influência da obesidade no componente 

lento da cinética de oxigênio”, que será submetido ao periódico Journal of Physiology, 

fator de impacto 4,739, Qualis A1 na área 21 da CAPES, após tradução para língua 

inglesa. O terceiro e último artigo produzido “ Prevalence of sleep disorders in obese 

before bariatric surgery”, encontra-se publicado no periodico Manual Therapy, 

Posturology and Rehabilitation Journal, Qualis B2 na área 21 da CAPES. Os artigos 

estão apresentados conforme as normas e diretrizes de submissão de cada periódico.  
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5.1 Artigo 1 

ORIGINAL ARTICLE 
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What is the central question of this study? 

The analysis of oxygen, cardiac and ventilatory kinetics can elucidate issues related to 

low effort tolerance, wich are unknown in adults with obesity. 

 

What is the main finding and its importance? 

 

The dynamics of the response of oxygen consumption, heart rate and ventilation in 

women with obesity show that there is no change in the time constant of oxygen, 

cardiac and ventilatory kinetics among women with and without obesity, suggest that 

there is no limitation in the transport of O2 to the periphery that justifies the early 

interruption of moderate intensity exercises. 
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ABSTRACT 

Evaluation of oxygen uptake(VO2) kinetics can elucidate issues related to low physical 

fitness in obese. Most day-to-day and work activities are performed on submaximal 

exercise intensity, and require various energy transitions, going from a resting 

condition to activity at short and repeated time. Ability to deal with this transitions 

involves a high coordination between cardiovascular, respiratory and neuromuscular 

systems. We hypothesize that oxygen kinetics is slowing in obese. So we analyses 

VO2, cardiac(HR) and ventilatory(VE) kinetics among obese and non-obese woman 

exercising on treadmill and cycle ergometer at intensity below the gas exchange 

threshold(GET).  Sixty(60) obese and non-obese woman were evaluated in 4 

randomized groups for treadmill and cycle ergometer. An analysis of VO2, HR and VE 

kinetics was performed using a square-wave test at 75%GET from a cardiopulmonary 

exercise test, and expressed through the time constant(т) and steady state(SS). An 

adjustment of monoexponential model was performed by non-linear regression. No 

difference was found for тVO2 between groups obese and non-obese woman, 

regardless of the ergometer used. However, an increase in VO2SS was found in the 

obese group who underwent treadmill test(1.144±0.275L/min), in relation to non-

obese(0.836±0.146L/min) and obeses assessed by cycle 

ergometer(0.905±0.188L/min)(p=0.03). No differences were found for cardiac or 

ventilatory kinetics between the groups. Individuals with obesity commonly have 

complaints of fatigue and dyspnea that limit physical exercise, even at a low/moderate 

intensity. However, our findings suggest that there is no limitation in O2 transport to the 

periphery that justifies early interruption of exercise at moderate intensity.  
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INTRODUCTION 

Controlling obesity is still a worldwide challenge. Obesity is associated with a 

complex network of cardiopulmonary, neuromuscular and hormonal changes that 

directly affect physical performance. There is an urgent need to find sustainable 

solutions to address and reverse this epidemic worldwide, especially those that 

address an increase in physical activity/physical exercise1. Obesity and health risks 

can be significantly reduced on a dose-dependent response basis to this measure. The 

benefits reach a wide variety of health outcomes, since they increase cardiorespiratory 

fitness2 which reduce cardiovascular risk3, in addition to increasing muscle protein 

synthesis4, regulating the lipid and insulin profile5, and reducing angiogenic factors 

associated with adipocyte expansion6.  

A thorough understanding of cardiorespiratory performance in subjects with 

obesity is important so that exercise programs can be adapted to the needs of this 

population. A combined effect of obesity and decreased cardiorespiratory performance 

is positively associated with mortality in longitudinal studies and metanalysis3,7. 

Adjustability of the rest-activity transition or to changes in the exercise intensity are 

essential for understanding aerobic and functional capacity8. Physiologically, the rest-

activity transition involves a synchronized action between the metabolic, 

cardiovascular and respiratory systems to meet cellular energy demand9. 

Understanding the dynamics of metabolic, cardiac and ventilatory responses at the 

onset of the exercise can elucidate issues related to low physical fitness, and for which 

analyzing the kinetics of these variables is one of the main tools. An analysis of the 

primary temporal response of VO2 kinetics provides an approximation of O2 transport 

and utilization processes in the muscle according to the VO2 increase rate, quantified 

by the time constant tau (τVO2). τ reflects the agility in reaching the steady state, where 
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the lower its value, the quicker the VO2 required by a given activity is achieved. 

Slowness in this response has been related to heart failure10, cystic fibrosis11, chronic 

obstructive pulmonary disease12, peripheral arterial disease13 and physical 

deconditioning14. 

At least in intense exercise, heart rate and ventilation (VE) kinetics can be 

another important factor for assessing the adjustment in the rest-exercise transition. 

Response complexity involves autonomic modulation of myocardial action at the onset 

(on-kinetics) and the end (off-kinetics) of exercise, and response to changes in pH and 

carbon dioxide (CO2) for cardiac and ventilatory kinetics adjustments, respectively15,16. 

Autonomic maladjustments are associated with poor autonomic response and 

increased risk of sudden death17. However, studies elucidating the complexity of the 

combined response of these kinetics have not been found so far. 

Oxygen, cardiac and ventilatory kinetics seem to directly impact exercise 

tolerance, and they can provide key data for designing rehabilitation and training 

programs that improve the physical performance of patients. In athletes, an analysis of 

VO2 and cardiac kinetics are consistent, and their manipulation can be determinant in 

sports performance8. Given that obesity causes impairments in physical performance 

and pathologies which limit the transport of oxygen to the muscles lead to reduced 

oxygen kinetics, we raised the question whether there is a slow oxygen, cardiac and 

ventilatory kinetics in individuals with obesity that can elucidate intolerance 

mechanisms to exercise in this population. To date, no studies analyzing kinetics in 

adults with obesity have been found; only in children and adolescents, and with 

divergent results18-21. Therefore, the present study aimed to compare VO2, HR and VE 

kinetics among women with and without obesity exercising on a treadmill and cycle 

ergometer with an intensity below the gas exchange threshold (GET); and had the 
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secondary objective of comparing the response magnitude of VO2, HR and VE during 

constant load testing (CLT). This aspect may be useful for evaluating the exercise, 

rest-activity transition in patients, and for interpreting the sensation of fatigue that often 

besets this population in a vicious cycle of fatigue-inactivity-deconditioning.  

 

METHOD 

Participants 

A total of 142 volunteers were recruited to participate in the study. After the initial 

evaluation, 82 individuals were excluded for not meeting the inclusion criteria (females, 

aged between 18 and 65 years; spirometric function preserved by an FEV1/FVC 

ratio>0.70; absence of cardiac, respiratory, orthopedic or neurological disorders; and 

written authorization to participate in the study). Our final sample consisted of 60 

women: 30 women with obesity belonging to the group for bariatric surgery preparation 

of the university hospital, with body mass index (BMI)>35 kg/m2; and 30 volunteer from 

hospital staff for control groups, with BMI between 20 and 24.9kg/m2. Selection of the 

ergometer used to perform the tests was carried out randomly through the website 

www.randomization.com, where four groups of 15 women were formed: non-obese 

assessed on the treadmill (NOT), non-obese assessed on cycle ergometer (NOC), 

woman with obesity on a treadmill (OBT) and woman with obesity on cycle ergometer 

(OBC). The study was previously approved by the ethics and local research committee 

and registered in the Brazilian Registry of Clinical Trials.  

Procedures: 

http://www.randomization.com/
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Participants were assessed on three separate days. On the first day, clinical, 

anthropometric evaluations, and pulmonary function test (Datospir/ Sibelmed) were 

performed. Spirometry was performed according to the American Thoracic Society 

guidelines (ATS)22 to verify whether the volunteers met the inclusion criteria of the 

study. 

Cardiopulmonary exercise testing (CPET) 

Cardiorespiratory and metabolic evaluation was performed by CPET, according 

to the recommendations of the American Heart Association (AHA)23. A cycle ergometer 

(Lode/Corival) and treadmill Micromed Centurion 300) ramp protocol (were used. A 

Cortex Metamax 3B (Germany) metabolic gas analyzer and Metalyzer 3B software 

were used to capture and analyze expired gases. The gas analyzer was calibrated 

daily. Cardiac monitoring was performed using a Wincardio electrocardiograph 

(Micromed) to verify electrocardiographic tracing and obtain HR. GET was determined 

according to the V-Slope method24. 

 

Square-wave Exercise Test (SWET) 

The load used for the SWET corresponded to 75% of the GET. The volunteers 

were submitted to a warm-up for five minutes on a cycle ergometer (no load, 

maintaining cadence between 50 and 60 rpm) or a treadmill (speed of 3.0 km/h). The 

load was abruptly initiated and maintained for up to six minutes; the test could be ended 

earlier at the request of the volunteer. Cardiometabolic data were obtained from each 

ventilatory cycle. 

Analysis of Oxygen, Cardiac and Ventilatory Kinetics 
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For the VO2, HR, and VE kinetics analysis, an individual curve analysis was 

initially performed with manual elimination of any interference and outliers. Next, data 

was extracted from Metalyzer 3b every second into Microsoft Excel 13.0 with the initial 

20 seconds referring to the cardiogenic phase being excluded. Non-linear regression 

was performed using Sigmaplot 10.0 software in order to obtain the time constant (τ) 

in seconds. In this model the primary component was set at a fixed time of 180 

seconds. SWET was analyzed according to the monoexponential model16: 

Y(t) = Y0 + A (1 – e-(t/τ)) 

In which, Y(t) represents VO2, HR or VE at any time(t); Y0 is the basal value, 

obtained by the average of the last 30 seconds of rest; A identifies the amplitude, 

magnitude of the response until it reaches the steady state; τ is the growth constant of 

the curve, corresponding to the time required to reach 63% of the steady-state 

response. Only those with R2> 90% were included for the final analysis in order to 

guarantee the quality of the regressions. 

 

Statistical analysis 

Data analysis was performed using IBM SPSS Statistics (Version 20.0). A 

significance level of 5% was adopted for all studied variables. The normality of 

variables were tested using the Kolmogorov-Smirnov test. Next, a descriptive analysis 

of the anthropometric and spirometric variables, and data obtained in the incremental 

and constant cardiopulmonary tests was performed by central tendency and dispersion 

measurements. An analysis of variance by One-Way ANOVA was performed to test 

the hypothesis of the difference in response in clinical data and responses on the tests 
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considering the group factor and Tukey Post-hoc was used to confirm intergroup 

differences for the data with normal distribution. Kruskal-Wallis test was used for non-

parametric data. 

 

RESULTS  

The sample consisted of 60 women (30 with obesity and 30 normal weight), 

divided into four groups according to BMI and ergometer (15 OBT, 15 OBB, 15 NOT, 

15 NOB). The sample was homogeneous regarding age and height for all groups. As 

expected, women with obesity presented higher values for all general adiposity 

(weight, BMI, BAI) and localized anthropometric measurements (waist and hip 

circumference and waist-hip ratio) (Table 1). 

The pulmonary function evaluation did not identify differences between the 

groups for any of the studied variables (FVC,%FVC, FEV1, %FEV1, FEV1/FVC and 

MVV), confirming sample homogeneity, and an absence of ventilatory disorders. Data 

regarding pulmonary function are shown in Table 1. CPET was performed by all 

volunteers. Women with obesity presented lower VO2/KgPEAK and HRMAX for both 

studied ergometers (p<0.05). VO2/KgPEAK values found for the tests performed on cycle 

ergometer for both women with and without obesity were significantly lower than those 

obtained on treadmill tests (p<0.05). No differences in RER were found between the 

four groups (Table 2).  

 We had a loss of 15 volunteers for the kinetics analysis, thus totaling 45 

volunteers at this stage of the research (11OBE, 10 OBB, 11 NOT, 13 NOB). All 

participants completed the 6-minute test time without interruption and reached the VO2 

steady state. Table 3 shows the data regarding the VO2, HR and VE kinetics during 

the SWET in the four evaluated groups. A higher VO2 at the steady state (VO2SS) was 
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found in the OBT group, with an increase of 26.9% in relation to NOT, and 20.8% in 

relation to the OBB group (p<0.05). A similar behavior was found for VO2 amplitude, 

with OBT data reaching 28.9% higher than NOT and 21.6% higher than OBB (p<0.05). 

No differences in the VO2 (Figure 1), VE (Figure 2) and HR (Figure 3) kinetics were 

observed between groups. 

 

DISCUSSION 

The main objective of our study was to evaluate the kinetics of VO2, HR and VE 

in women with and without obesity during SWET performed on a treadmill and a cycle 

ergometer at a moderate intensity. Analysing oxygen uptake kinetics includes an 

evaluation of the temporal behavior identified by the тVO2. This measurement can be 

considered a more reliable indicator of cardiorespiratory function than peak VO2 

because it is independent from body mass21, due to the divergences found in absolute 

VO2 and related to body mass. To date, no studies have evaluated the dynamics of 

these variables in adults with obesity. In our study, we did not confirm the hypothesis 

of reduced VO2 kinetics among subjects with and without obesity on the ergometers at 

this exercise intensity. Despite this, obesity generated greater aerobic demand during 

exercise on the treadmill than on cycle ergometer; a fact not observed in people without 

obesity. These conclusions are based on the increase of at least 20% in the VO2 of the 

steady state and in the amplitude of VO2 when individuals with obesity exercise on a 

treadmill at intensity below the GET. 

The тVO2 analysis in our study found no differences between groups with and 

without obesity, regardless of the ergometer implemented (OBT=37.6s, OBB=34.1, 

NOT=42.7s and NOB=36.4), thus showing that the kinetics of oxygen transfer to the 

periphery were apparently not affected by obesity, at least temporarily. We also 
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showed that all participants reached the steady state, as expected for exercises with 

an intensity below the GET25. Previous studies have shown contradictory results 

regarding the influence of obesity on VO2 kinetics in children and adolescents. Cooper 

et al.18 analyzed tests on cycle ergometer with an intensity of 75%GET and also found 

no influence of obesity (тVO2=29s in children and adolescents with obesity, and 28s in 

non-obese). Similar results were reported by Loftin et al.19, who showed the same 

pattern with an intensity of 80%GET on cycle ergometer for females (тVO2= 33.9s in 

girls with obesity and 41.5s in eutrophic). Cooper et al.18 had previously noted that 

there seems to be no influence of body mass on тVO2 in exercises performed below 

the anaerobic threshold. However, divergent results have been found in other studies. 

Salvadego et al.20 demonstrated that adolescents with obesity have slower kinetics at 

an intensity of 40 and 80% of VO2 estimated by the VO2/HR linear relationship. In this 

study, 40%тVO2 was 28.2s in children with obesity and 19s in eutrophic, and 80%тVO2 

= 36.3s in obese and 32.6s in eutrophic. Potter et al.21 also recently demonstrated this 

decrease in VO2 kinetics in children with obesity compared to eutrophic when pedaling 

at 90%GET (тVO2 obese=30.2s and controls=22.8s). The justifications pointed out by 

the authors for the slow VO2 stabilization are associated with the low level of metabolic 

stability that generates greater oxygen deficit and increased levels of phosphorylation 

during exercise transitions, thus impairing the physical performance of individuals with 

obesity, especially in situations that require a sudden increase in intensity, commonly 

performed on a daily basis20,21. Considering all these factors together and according 

to our results, we can suggest that perhaps the different test methodologies such as 

the intensity used to evaluate the kinetics is determinant for identifying possible 

interference in obesity, which could justify the divergent results pointed out in the above 

studies.  
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Our findings also showed an increase in VO2SS and VO2 amplitude among the 

group of women with obesity who exercised on treadmill. One of the possible 

explanations for this demand can be related to the different energetic demands 

generated when the exercise is performed on a treadmill or on cycle ergometer. The 

displacement of excess body weight during treadmill exercise requires a higher VO2, 

while gravity action is reduced on cycle ergometer; consequently, the body weight 

factor is eliminated as a determinant of this demand and for aerobic power. Overall, 

VO2 values are higher in maximum tests performed on treadmills, both for the healthy 

population26 and individuals with obesity27. Another finding in our study that confirms 

our hypothesis is the fact that there is no difference in VO2SS and aerobic amplitude 

between groups with and without obesity during SWET performed on a cycle 

ergometer. The VO2SS and the VO2 amplitude increase during exercises on a treadmill, 

primarily identifying the relationship between excess body weight was previously 

hypothesized in adolescents with obesity, in which the absolute VO2 of a submaximal 

constant test was higher than that of non-obese subjects21.   

Oxygen kinetics is an important predictor of cardiovascular conditioning, 

reflecting the cardiorespiratory systems efficiency in adapting to changes in the 

metabolic demand, and it could clarify intolerance mechanisms to exertion28. A study 

of VO2 kinetics from an analysis of expired gases is not able to detect the use of oxygen 

at a muscular level; in this case magnetic resonance spectroscopy and infrared 

spectroscopy are the most indicated methods29. In order to minimize this limitation of 

our study, we sought to guarantee maximum methodological and physiological/clinical 

rigor to improve the accuracy of VO2 kinetics measurements. One of the strong points 

to highlight was determining the load/intensity used for analysing the primary 

component of VO2 kinetics based on the GET analyzed from the standard clinical 
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CPET for all volunteers. This aspect ensures that the exercise intensities used for the 

SWET were ensured between groups. In addition, the GET was visualized among all 

volunteers. Methodological aspects that increase the accuracy of adjusting the 

mathematical model exponential rising to the maximum were guaranteed in our study. 

Among them, breath-by-breath expired gas monitoring system, thus allowing for the 

best possible fitting of the curve at every second, and an introduction of the pre-test 

warm-up phase, which is preferable for kinetic analysis30. The data resulted in a 

homogeneous sample, with no respiratory, cardiac and orthopedic disorders, which in 

part allowed to verify the existence of the obesity impact on oxygen kinetics in an 

isolated matter. Our findings suggest that excess body weight does not impact the 

agility of the organism in transferring O2. We are aware that kinetics in high intensity 

exercise has different behavior than moderate intensity exercises, with the emergence 

of the slow component presenting biexponential behavior, and that this analysis can 

present new data on the influence of obesity on kinetics. However, high intensity 

exercises are not well-tolerated by the individuals with obesity, making it difficult to 

implement them in exercise programs for this population. Therefore, the purpose of 

this study was to evaluate kinetics in workloads close to GET. Still, we suggest that 

further studies addressing the kinetics of oxygen in adults with obesity be performed 

considering different exercise intensities. 

In analyzing the behavior of ventilation kinetics in the physiological model to 

justify the transfer of oxygen to the periphery, we found an increase in the тVE in 

relation to тVO2, reflecting a longer time to stabilize the VE (NOT=88.2s, OBT=71.4s, 

NOB=79.5s and OBB=78.9s) than VO2, and demonstrating a slowness of at least 34s 

in the ventilatory response in relation to the VO2 kinetic response. Although there are 

no studies monitoring this relationship in individuals with obesity, this event could be 



75 
 
 

 
 

physiologically explained in terms of differences between O2 and CO2 responses. The 

ventilatory response during exercise is responsible for maintaining O2 and CO2 levels 

in physiologically adequate ranges to the exercise intensity, correcting cycle-to-cycle 

ventilation in order to maintain body homeostasis. VE is mainly mediated by an 

alteration in the blood pH, which in turn is mostly caused by the production of CO2. 

Ventilatory stimulus is triggered by the acidification of carotid bodies and of the central 

nervous system by chemoreceptors to eliminate excess CO2
31. The kinetics of the 

VCO2 is slower than that of VO2 due to the CO2 cell reserve being larger than those of 

O2, caused by high blood and tissue solubility of CO2. As a consequence, the time it 

takes to detect the increase in VCO2 in the exhaled gas analysis is prolonged18. 

Apparently, the level of VCO2 increase for these exercise intensities below the GET is 

relatively low compared to those presented after GET when energy sources are 

incremented by anaerobic metabolism, and thus CO2 production is intensified. 

Regarding cardiac dynamics at the onset exercise, we identified a reduction in 

the HR amplitude of about 20bpm in the group with obesity in relation to eutrophic 

individuals only on the tests performed using the cycle ergometer. At the beginning of 

the exercise, central hemodynamics are controlled by the autonomic nervous system, 

and mediated by the interaction between cerebral motor cortex receptors and 

peripheral afferences. The motor cortex establishes a basal level of sympathetic and 

parasympathetic efferent activity, modulated by physiological triggers of arterial 

baroceptors and ergorreflex (mechanoreceptors and metaboreceptors activation). 

Mechanoreceptors are sensitive to movement and they primarily stimulate myelinated 

afferent type III fibers triggered at the beginning of the exercise. With effort progression, 

metabolites such as lactic acid, adenosine, phosphate, kinins and cations are 

produced in the skeletal muscle, and activate muscle metaboreceptors, triggering non-
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myelinated type IV afferent fibers, leading to reflex regulation of the cardiovascular 

system through stimulus to the sympathetic drive15. Reducing muscle actions, for 

example by significantly reducing the weight discharge of women with obesity on a 

cycle ergometer, can lead to reduced ergorreflex, and consequently reduced 

sympathetic activity, providing less changes to the heart rate. The HR kinetic analysis 

found no differences between the groups. 

The VO2, VE and HR kinetics analysis aimed to identify possible changes in 

metabolic, ventilatory and cardiac dynamics during exercise in women with obesity as 

a result of low tolerance to exercise by this population. However, no latency in the 

kinetics of the rest-exercise transition at intensity of 75%GET was identified for this 

group; therefore, this does not partly justify that individuals with obesity prematurely 

interrupt exercises at this intensity. This may represent an intensity of choice for 

training in this population for both treadmill and cycle ergometer exercises. The 

capacity of the organism to adapt to situations of fatigue is related to psychological and 

physical aspects, being of a heterogeneous and multifactorial nature, in addition to 

subjective perception and the motivational aspect32. Individuals with obesity 

experience a greater sensation of fatigue due to the secretion of inflammatory 

cytokines by adipose tissue, among other aspects33. Moreover, individuals with obesity 

have more complaints of dyspnea due to the greater neural respiratory drive required 

to support their metabolic increase34. The feeling of tiredness can lead to less 

motivation and less tolerance to effort from an internalization of previous situations, 

which may be related to corollary discharge, thereby leading the individual to an 

anticipatory response and thus avoiding activities that could bring up these 

sensations35.  
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CONCLUSION 

 Our study demonstrated that there is no evidence of slowing VO2, HR or VE 

kinetics in women with obesity compared to non-obese, regardless of the exercise 

being performed on  treadmill or cycle ergometer with an intensity of 75%GET, despite 

the higher VO2SS and VO2 amplitude in group with obesity found for the tests performed 

on the treadmill. Individuals with obesity often present complaints of fatigue and 

dyspnea that limit physical exercise, even those of low/moderate intensity. However, 

our findings suggest that there is no limitation in the transport of O2 to the periphery 

that justifies the early interruption of moderate intensity exercises.  
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Table 1. Descriptive anthropometric and spirometric variables for groups with and 

without obesity. 

 Woman 
non-obese 
Treadmill 

Woman with 
obesity 

Treadmill 

Woman non-
obese 

Cycle ergometer 

Woman with 
obesity 

Cycle ergometer 

 

Age, years 30,9±8,7 33,7±6,1 27,2±6,7 33,7±5,6  

Height,m 1,63±0,07 1,61±0,07 1,67±0,04 1,59±0,06  

Weight,Kg 58,9±5,3 107,6±18,5 58,3±7,0 111,3±11,9 * 

BMI,Kg/m² 22,3±2,2 41,5±7,1 21,0±2,1 44,2±5,1 * 

WC,cm 74,1±5,6 112,1±14,4 72,1±7,3 119,2±12,2 * 

HC,cm 95,0±6,1 128,6±11,8 96,4±6,4 137,1±15,1 * 

NC,cm 32,4±2,0 37,8±2,5 31,1±1,6 40,9±3,3 ** 

BAI,% 27,8±4,3 41,1±17,7 26,9±3,0 50,4±7,8 * 

WHR 0,78±0,06 0,87±0,06 0,75±0,06 0,88±0,11 * 

%FVC 87,1±12,7 83,7±11,9 81,2±7,4 84,2±17,5  

%FEV1 96,1±8,5 93,5±10,9 86,4±11,0 89,6±20,8  

FEV1/FVC 84,4±6,9 84,9±7,2 86,2±7,4 84,7±7,1  

Data presented in mean and standard deviation. ANOVA was used to verify differences 

between groups for all variables; 

* significant difference (p <0.05) between groups with and without obesity; 

** significant difference (p <0.05) between the woman with obesity group that made 

cycle ergometer test and the other groups; 

BMI: body mass index; WC: waist circumference; HC: hip circumference; NC: neck 

circumference; BAI: body adiposity index; WHR: waist-hip ratio; FVC: forced vital 

capacity; FEV: forced expiratory volume. 
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Table 2. Incremental Cardiopulmonary Test responses for groups with and without 

obesity 

 Woman non-
obese 

Treadmill 

Woman with 
obesity 

Treadmill 

Woman non-
obese 

Cycle ergometer 

Woman with 
obesity 

Cycle ergometer 

 

VO2/KgPEAK,ml.Kg-1.min-1 27,5±4,2 18,0±3,5 23,8±3,2 12,4±2,2 * 

%VO2PREDICTED,% 81,7±13,9 83,7±12,1 68,0±21,3 66,3±8,7 ** 

HRMÁX,bpm 183,7±10,4 163,7±11,4 170,4±11,7 154,2±22,6 *** 

%HRAGEPREDICTED,% 97,4±7,6 87,9±5,8 82,0±23,1 77,4±24,1  

RER 1,10±0,09 1,00±0,07 1,05±0,03 0,97±0,10  

Ventilatory reserve,% 46,1±13,7 39,5±14,6 59,1±17,1 56,3±12,4  

Duration,seconds 596,5±89,3 460,9±100,9 502,5±86,6 612,6±143,2 † 

VO2GET,ml.Kg-1.min-1 19,7±2,8 14,8±2,3 16,0±2,1 9,0±1,5 *** 

HRGET,bpm 147,5±12,8 136,7±8,8 124,4±34,8 131,4±23,6 †† 

Data presented in mean and standard deviation. ANOVA was used to verify differences 

between groups for all variables; 

* significant difference (p <0.05) among all groups; 

** significant difference (p<0,05) between the groups with obesity at treadmill and cycle 

ergometer test; 

*** significant difference (p<0,05) between groups with and without obesity; 

† significant difference (p<0,05) between groups with and without obesity at cycle 

ergometer tests; 

†† significant difference (p<0,05) between non-obese groups that made tests in 

treadmill and cycle ergometer; 

VO2/KgPEAK= oxygen uptake relative to body weight; HRMÁX= maximal heart rate; 

RER=respiratory Exchange ratio; VO2GET=oxygen uptake at the gas Exchange 

threshold; HRGET= heart rate at the gas exchange threshold. 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 
 

 
 

Table 3. Kinetic responses during constant load test with load below the gas exchange 

threshold in groups with and without obesity. 

 Woman non-
obese 

Treadmill 

Woman with 
obesity 

Treadmill 

Woman non-
obese 

Cycle ergometer 

Woman with 
obesity 

Cycle ergometer 

 

тVO2 (seconds) 42,7±4,6 37,6±10,6 36,4±16,4 34,1±8,0  

VO2BASAL (L.min-1) 0,247±0,044 0,323±0,058 0,224±0,077 0,311±0,133  

VO2SS (L.min-1) 0,836±0,146 1,144±0,275 0,771±0,167 0,905±0,188 *† 

VO2 Amplitude (L.min-1) 0,588±0,146 0,821±0,236 0,530±0,181 0,594±0,178 *† 

тVE (seconds) 88,2±28,7 71,4±36,5 79,5±28,5 78,9±44,8  

VEBASAL (L.min-1) 8,3±1,3 10,5±3,5 8,2±1,3 10,3±2,4  

VESS (L.min-1) 21,7±5,2 27,7±8,8 22,7±5,9 22,2±3,5  

VE Amplitude (L.min-1) 12,1±6,1 17,2±6,2 14,5±6,1 11,9±3,3  

тFC(segundos) 37,4±19,9 50,1±24,2 48,8±13,1 50,1±34,5  

HRBASAL (bpm) 89,6±9,1 86,5±13,9 84,6±10,7 87,7±15,6  

HRSS (bpm) 118,3±9,0 117,8±17,0 126,0±18,4 109,0±16,0  

HR Amplitude (bpm) 28,7±10,0 31,3±12,3 41,3±13,7 21,3±9,2 ** 

ANOVA was used to verify differences between groups for VO2BASAL, VO2 Amplitude, VESS, 

VE Amplitude, HRBASAL and HR Amplitude. Data presented in mean and standard deviation 

 Kruskal-Wallis test was used to verify diferences between groups for тVO2, VO2SS, тVE, 

VEBASAL, тFC and HR Amplitude. Data presented in medians and quartiles. 

* significant difference (p <0.05) between groups with and without obesity a treadmill 

test; 

** significant difference (p <0.05) between groups with and without obesity in cycle 

ergometer test; 

† significant difference (p<0,05) between the groups with obesity at treadmill and cycle 

ergometer tests.  

Abbreviations: т: time constant of kinetics; VO2: oxygen uptake; SS: steady state; VE: 

ventilation; HR: heart rat; bpm= beats per minute 
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Figure 1. Oxygen uptake kinetics during constant test at 75% gas exchange threshold 

load. A corresponds to the non-obese group evaluated on the treadmill, B obese 

matched on the treadmill, C non-obese evaluated in the cycle ergometer, and D to the 

obese group evaluated in cycle ergometer. VO2: oxygen uptake; GET: gas exchange 

threshold; т: time constant of oxygen kinetics; VO2SS: oxygen uptake at steady state. 
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Figure 2. Ventilatory kinetics during constant test at 75% gas exchange threshold load. 

A corresponds to the non-obese group evaluated on the treadmill, B obese matched 

on the treadmill, C non-obese evaluated in the cycle ergometer, and D to the obese 

group evaluated in cycle ergometer. VE: ventilatory response; GET: gas exchange 

threshold; т: time constant of oxygen kinetics; VE2SS: ventilation at steady state. 
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Figure 3. Cardiac kinetics during constant test at 75% gas exchange threshold load. 

A corresponds to the non-obese group evaluated on the treadmill, B obese matched 

on the treadmill, C non-obese evaluated in the cycle ergometer, and D to the obese 

group evaluated in cycle ergometer. HR: heart rate; GET: gas exchange threshold; т: 

time constant of oxygen kinetics; HRSS: heart rate at steady state. 
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RESUMO 

 

O componente lento da cinética de oxigênio (VO2CL) é caracterizado pela resposta 

suplementar de oxigênio, refletindo baixa eficiência de trabalho. A análise do VO2CL 

pode esclarecer mecanismos de intolerância ao exercício em pacientes e saudáveis. 

Dentre as patologias que apresentam redução na tolerância ao esforço, a obesidade 

merece destaque, devido ao efeito funcional que o excesso de gordura corporal pode 

ter na saúde do indivíduo. Assim, hipotetizamos existir influência negativa da 

obesidade no VO2CL. Para investigar esse questionamento, objetivamos analisar e 

comparar o VO2CL durante o exercício com intensidade acima do limiar ventilatório em 

mulheres obesas e não-obesas. As avaliações envolveram avaliação clínica, função 

pulmonar, teste de esforço cardiopulmonar e teste carga constante em esteira, com 

intensidade 25% acima do limiar ventilatório (LV). Foram avaliadas 22 mulheres, 11 

obesas e 11 não-obesas, com idade de 29,4±8,4 e 32,7±6,5anos, respectivamente.  A 

análise da cinética de oxigênio identificou aumento no VO2CL no grupo de obesas 

(VO2CLobesas=0,283(0,111-0,189) e VO2CLnao-obesas=0,162(0,141-0,340)L/min, p<0,05), 

apesar de não existir diferença na constante temporal da cinética do oxigênio 

(τobesas=41,8 e τnão-obesas=55,8s, p>0,05). A influência da obesidade no VO2CL foi 

reafirmada pela análise de regressão linear múltipla (VO2CL= -0,532 + 0,815xrelação 

cintura/quadril + 0,011xpeso(Kg) - 0,027xIMC(Kg/m²), R2=0,75). Conclui-se então que 

a obesidade impacta negativamente o VO2CL, o que pode estar relacionado a baixa 

capacidade de exercício dessa população. Sugerimos que a prescrição de exercício 

deve ser baseada no LV, priorizando treinos de endurance e treinamento muscular 

inspiratório, com intuito de reduzir o VO2CL e consequentemente melhorar a tolerância 

ao exercício dos obesos. 
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INTRODUÇÃO 

A eficiência metabólica para atender a demanda energética pode ser decisiva 

no desempenho físico de pacientes e atletas. Os ajustes fisiológicos para ofertar a 

demanda exigida refletem uma alta coordenação entre os sistemas metabólico, 

cardíaco e pulmonar, e podem ser avaliados através da cinética do consumo de 

oxigênio (VO2). Durante o exercício de carga constante, é esperado que se atinja o 

equilíbrio entre oferta e demanda e seja alcançado o estado estável após um período 

inicial de ajuste, permitindo a manutenção da atividade por um período prolongado. 

Entretanto, a intensidade imposta influencia diferentes comportamentos metabólicos, 

sendo o limiar de lactato (LL) e limiar ventilatório (LV), os marcadores dessas distintas 

dinâmicas. Em exercícios supra-LL/LV, ocorre incremento do VO2, mesmo com 

manutenção da intensidade (carga ou velocidade) do exercício, refletindo uma baixa 

eficiência de trabalho (Jones & Burnley, 2009).  

O VO2 suplementar é conhecido como Componente Lento do VO2 (VO2CL 2), 

sendo caracterizado por uma resposta exponencial do VO2 sobreposta a resposta 

primaria fundamental rápida da cinética do VO2 (Keir et al., 2016; Whipp & Mahler, 

1980). O VO2CL pode trazer novas informações para melhorar a compreensão básica 

da energética muscular, controle metabólico e eficiência de contratilidade musculo-

esquelética. Esses fatores contribuem para o desenvolvimento da fadiga, e 

consequentemente redução da efetividade muscular. A análise do VO2CL pode 

fornecer subsídios acerca dos determinantes da (in)tolerância ao exercício em 

saudáveis e pacientes, podendo auxiliar na prescrição do exercício, com o potencial 

de melhorar o desempenho humano, visando melhora da performance, estado de 

saúde e qualidade de vida. (Jones et al., 2011). 

Dentre as doenças que apresentam uma prejudicada tolerância ao exercício 

destaque pode ser dado à obesidade, entretanto os mecanismos envolvidos com a 

intolerância ao exercício ainda não estão bem estabelecidos, mas merecem atenção 

especial, devido ao efeito funcional que o excesso de gordura corporal pode ter na 

saúde do obeso. Esta é definida como uma doença crônica, que envolve fatores 

sociais, comportamentais, ambientais, culturais, psicológicos, metabólicos e genéticos 

(Mehta & Chang, 2008). Sua prevalência crescente em todo o mundo é alarmante, 

pois aumenta o risco do desenvolvimento de doenças não comunicantes, como 

diabetes e doenças cardiovasculares (NCD-RISKC, 2016), além de importante 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Burnley%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20029103
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impacto negativo no condicionamento cardiorrespiratório. A baixa aptidão 

cardiorrespiratória ocasiona limitações na atividade motora, desempenho físico e 

tolerância ao exercício, resultando em uma pior qualidade de vida (Gidding et al., 

2004). Uma recente metanálise (Barry et al., 2014) mostrou que a aptidão 

cardiorrespiratória é o principal determinante do risco de morte, tanto para indivíduos 

obesos, como para normopesos. Em saudáveis, o aumento no VO2 de 1ml/kg.min-1 é 

capaz de reduzir em 9% o risco de morte (Laukannen et al., 2016). Portanto, as 

políticas públicas e pesquisas devem focar a atenção em intervenções baseadas no 

exercício físico.  

O excesso de peso corporal pode ter uma potencial influência no componente 

lento da cinética do VO2, o que poderia justificar a reduzida tolerância ao esforço em 

indivíduos obesos. Entretanto, não existem estudos abordando o comportamento da 

cinética do VO2 e VO2CL em obesos adultos em exercício supra-LL/LV. Apenas em 

crianças, onde foi identificado piora na cinética do VO2 na fase inicial do exercício 

pesado (Lambrick et al., 2013; Salvadego et al., 2010).  Outros estudos abordam a 

avaliação da cinética do VO2 em crianças e adolescentes obesos, porém com 

intensidade inferior ao LL/LV (Cooper et al., 1990; Loftin et al., 2005; Potter et al., 

2013). Portanto, o objetivo do nosso estudo foi analisar e comparar o comportamento 

do VO2CL da cinética do VO2 durante o exercício em esteira com intensidade supra-

LV em mulheres obesas e não-obesas. Secundariamente, objetivamos verificar qual 

o melhor modelo matemático pode ser utilizado para a análise da cinética do VO2 nas 

obesas em testes com intensidade supra-LV. 

 

MÉTODO 

Aprovação Ética 

O estudo foi previamente aprovado pelo comitê de ética e pesquisa local. Os 

participantes da pesquisa receberam esclarecimento a respeito dos objetivos da 

pesquisa e de todos os procedimentos discriminados, e foram solicitados a assinar o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Os voluntários foram 

assegurados quanto a confidencialidade dos dados e da identidade dos participantes, 
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bem como de seu direito de retirar o consentimento em qualquer momento da 

pesquisa, sem nenhum ônus pessoal. 

 

Participantes 

A amostra do estudo foi recrutada a partir de uma população de pacientes 

obesos pertencentes ao grupo de preparo para cirurgia bariátrica e funcionários da 

equipe do hospital universitário. Inicialmente foi realizado estudo piloto com três 

mulheres obesas para a obtenção do tamanho da amostra, onde foi realizado teste de 

esforço cardiopulmonar (TECP) incremental e constante. A constante temporal da 

cinética do VO2 (т= 41,1±13,1) foi utilizada para o cálculo. Adotou-se nível de 

significância de 0,05 e erro máximo de estimativa de 20%. Verificou-se, então, que o 

menor número necessário para se detectar a diferença esperada seriam 9,6 indivíduos 

por grupo, com um acréscimo de 10% referente a possíveis perdas amostrais, 

totalizando 11 indivíduos por grupo.  

Foram recrutados 107 voluntários para participar do estudo. Após avaliação 

inicial, foram excluídos 85 indivíduos por não se enquadrarem nos critérios de inclusão 

(sexo feminino; idade entre 18 e 65 anos; função espirométrica preservada pela 

relação VEF1/CVF>0,70; ausência de distúrbios cardíacos, respiratórios, ortopédicos 

ou neurológicos que inviabilizassem os testes; nível de aptidão física baseado no 

VO2PICO do TECP entre muito fraco e regular de acordo com a American Heart 

Association (ACSM, 2014); completar todas as etapas do protocolo de avaliação; e 

autorização escrita para participar do estudo). Nossa amostra final foi constituída de 

22 mulheres, sendo 11 obesas (OB), com índice de massa corporal (IMC)>35kg/m2, e 

11 funcionárias voluntárias que compuseram o grupo de não-obesas (NOB), com IMC 

entre 20 e 24,9Kg/m2.  

Procedimentos: 

As participantes foram avaliadas em três dias distintos. No primeiro dia foram 

realizadas avaliação clínica e antropométrica, e realizada prova de função pulmonar, 

através do espirometro Datospir 120 da Sibelmed, seguindo as diretrizes da American 

Thoracic Society (Miller et al., 2005), para verificar se as voluntárias atendiam os 
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critérios de inclusão do estudo. Em um segundo dia de avaliação foi realizado o TECP 

e o teste carga constante (TCC), em um terceiro momento. 

 

Teste de Esforço Cardiopulmonar (TECP) 

A avaliação cardiorrespiratória e metabólica foi realizada através do TECP, 

seguindo as recomendações da American Heart Association (Guazzi et al., 2016). Foi 

utilizado o protocolo de rampa para esteira ergométrica (Micromed Centurion 300). O 

analisador de gases metabólicos Cortex Metamax 3B (Alemanha), e o software 

Metalyzer 3B foram utilizados para captação, análise e interpretação dos gases 

expirados. O analisador de gases foi calibrado diariamente. A monitorização cardíaca 

foi realizada através de eletrocardiógrafo Wincardio da Micromed, para verificação do 

traçado eletrocardiográfico e obtenção da frequência cardíaca (FC). O LV foi 

determinado pelo método V-Slope (Beaver et al., 1986). 

 

Teste de Carga Constante 

A carga imposta no TCC foi correspondente a 25% acima ao LV. As voluntárias 

foram submetidas a aquecimento por cinco minutos em esteira (com velocidade 3,0 

km/h, sem inclinação). A carga pré-determinada foi iniciada abruptamente e mantida 

por até seis minutos, podendo o teste ser interrompido antes por solicitação da 

voluntária. Os dados cardiometabólicos foram obtidos a cada ciclo ventilatório. 

 

Análise do Componente Lento da Cinética de Oxigênio 

Para a análise da cinética de VO2, inicialmente foi realizada análise individual 

da curva, com eliminação manual de interferências e outliers, então os dados foram 

extraídos do Metalyzer 3b a cada segundo para o Microsoft Excel 13.0 e excluídos os 

20 segundos iniciais referentes à fase cardiogênica. Em seguida, realizadas os testes 

de  regressão linear e não-linear no software Sigmaplot 10.0 para obtenção da 

constante de tempo (τ) em segundos. Foram analisados os 360 segundos de teste, 

seguindo os modelos linear, monoexponencial e biexponencial (Whipp et al., 1982): 

VO2(t) = VO2basal + x.t, 
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VO2(t) = VO2basal + A1 (1 – e-(t
1
/τ

1
)), 

VO2(t) = VO2basal + A1 (1 – e-(t
1
-TD

1
/τ

1
)) + A2(1- e-(t

2
-TD

2
/τ

2
)) 

Onde, Y(t) representa VO2 em qualquer momento(t); VO2basal é o valor basal, 

obtido pela média dos últimos 30 segundos do repouso; x corresponde a constante 

linear de incremento do VO2 pelo tempo; A1 identifica a amplitude de variação do VO2 

fase rápida da cinética;  A2 é a aplitude da fase lenta da cinética, correspondente ao 

VO2CL, obtido através da diferença entre o VO2 no terceiro e sexto minuto de teste 

constante; τ é a constante de crescimento da curva, correspondente ao tempo 

necessário para atingir 63% da resposta do estado-estável; TD1 identifica o tempo de 

atraso para o início da fase rápida da cinética, e TD2 para a fase lenta. 

 

Análise Estatística 

A análise dos dados foi realizada através do software IBM SPSS Statistics 

(Versão 20.0) para Windows. Foi adotado nível de significância de 5% para todas as 

variáveis estudadas. Inicialmente foi testada a normalidade das variáveis dependentes 

e independentes através do teste de Kolmogorv-Smirnov. Em seguida, realizada a 

análise descritiva das variáveis antropométricas, espirométricas, e dados obtidos nos 

testes cardiopulmonares incremental e constante, por meio das medidas de tendência 

central e dispersão. Para testar a hipótese de diferença da resposta nos dados clínicos 

e respostas cardiopulmonares entre os grupos de obesas e não-obesas foi utilizado o 

teste t student, para as variáveis com distribuição normal, e o mann-whitney, para os 

dados não-paramétricos.  A interação bivariada entre o VO2CL e os dados 

antropométricos foi avaliada através da correlação de Spearman, sendo selecionadas 

aquelas com p<0,20 para análise múltipla através de regressão linear. A análise de 

diferenças entre os modelos exponenciais e lineares para analisar a cinética do VO2 

em obesas foi realizada através da ANOVA One-Way, e o Post-hoc de Tukey para 

verificar as diferenças entre os modelos linear, monoexponencial e biexponencial.   

 

RESULTADOS 
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 Foram avaliadas 22 mulheres (11 obesas e 11 não-obesas) em todas as etapas 

da pesquisa. A tabela 1 apresenta as descritivas das variáveis antropométricas e 

clínicas. A amostra foi homogênea quanto a idade e altura em todos os grupos. Como 

esperado, as obesas apresentaram maiores valores para todas as medidas 

antropométricas de adiposidade geral,peso e índice de massa corporal (IMC), e 

localizada, circunferências de cintura, quadril e pescoço e relação cintura-quadril 

(RCQ). A avaliação da função da pulmonar confirmou a ausência da distúrbios 

ventilatórios e homogeneidade da amostra, uma vez que não identificou diferença 

entre os grupos para nenhuma das variavéis estudadas (relação entre capacidade 

vital forçada obtida e predito para idade (%CVF), relação entre volume expiratório 

forçado obtido e predito para idade (%VEF1) idade predita, índice de tiffenau 

(VEF1/CVF) e ventilação voluntária máxima (VVM). 

O desempenho cardiorrespiratório foi analisado através dos dados obtidos 

através do TECP, e identificou pior desempenho no grupo de obesas, refletido por 

menores valores para VO2 relativo a massa corporal de repouso (VO2/KgBASAL), pico 

do exercício (VO2/KgPICO) e no limiar ventilatório (VO2/KgGET), FCMÀx,  percentual da 

FC obtida em relação a predita pela idade (%FC), razão de troca respiratória (RER) e 

menor duração de prova(p<0,05). Entretanto, do ponto de vista ventilatório, apesar de 

não haver diferença entre os grupos para a ventilação máxima obtida durante o 

esforço (VE), os obesos utilizaram mais de sua capacidade ventilatória, refletido pela 

menor reserva ventilatória (RV) (p<0,05). Os dados obtidos no TECP estão expostos 

na Tabela 2.  

Para avaliar as diferenças entre as modelagens matemáticas (linear, 

monoexponencial e biexponencial) da dinâmica temporal do VO2  foi comparado o R2 

obtido nas análises por regressão linear e não-linear de cada modelo nos grupos de 

obesas e não-obesas. Foi observado que o modelo linear (R2
NÃO-OBESAS=0,25±0,12 e 

R2
OBESAS=0,22±0,20) é bastante inferior aos modelos exponenciais (R2

NÃO-

OBESAS=0,93±0,02 e R2
OBESAS=0,92±0,0 para o modelo monoexponencial, e R2

NÃO-

OBESAS=0,96±0,015 e R2
OBESAS=0,91±0,04 para o modelo biexponencial) e que não 

existe diferença, pelo R2, em analisar o comportamento da fase lenta da cinética do 

VO2 entre os modelos monoexponencial e biexponencial nos dois grupos avaliados. 
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 A análise da cinética do VO2 e VO2CL foi realizada através de TCC com 

intensidade supra-LV. Três voluntárias (2 obesas e 1 não-obesa) não completaram o 

tempo total de prova de 6 minutos devido a exaustão porém o tempo limite (TLIM) de 

exercício foi semelhante entre os grupos. Identificamos aumento de 0,121L/min no 

VO2CL para o grupo de obesas (OB=0,283L/min e NOB=0,162L/min) (p<0,05) (Figura 

1). Não identificamos diferenças nas constantes temporais entre os grupos de obesas 

e não-obesas, tanto para o modelo monoexponencial, quanto para o biexponencial, 

assim como na percepção subjetiva de esforço (BORGfadiga e BORGdispneia) (Tabela 3).  

 Para a análise múltipla, foram selecionadas as variáveis com p<0,15 obtido na 

correlação entre os dados antropométricos e o VO2CL (peso (p=0,03), circunferência 

de cintura (p=0,05), IMC=p=0,06, WHR=p=0,08 e circunferência de quadril (p=0,09). 

Após análise de regressão linear, o melhor modelo é o que traz a influencia de peso, 

IMC e WHR no VO2CL (R2=0,75) (Tabela 4). 

  

DISCUSSÃO 

 Nosso estudo objetivou analisar e comparar o componente lento da cinética do 

VO2 em mulheres obesas e não obesas em exercício supra-LV. Hipotetizamos que o 

excesso de peso corporal proporciona uma influência negativa na fase lenta da 

cinética do VO2, o que ocasionaria aumento no VO2CL e lentificação na constante 

temporal. O principal achado do nosso estudo demonstrou que o grupo de mulheres 

obesas apresenta aumento importante no VO2CL em relação ao grupo de normopesas, 

apesar da constante temporal ser semelhante entre os grupos estudados. Os dados 

acerca da fase lenta da cinética do VO2 em obesos adultos são inéditos, existem 

apenas alguns estudos (Lambrick et al., 2013; Salvadego et al., 2010) abordando a 

dinâmica do VO2 em exercício supra-LL/LV em crianças obesas.  

O VO2CL é definido pela amplitude do VO2 suplementar exigido após a resposta 

primaria fundamental rápida da cinética do VO2 mesmo no exercício com carga 

constante, desde que esse seja realizado com carga acima do LL/LV (Keir et al., 2016; 

Whipp & Mahler, 1980). Esse implemento do VO2 no decorrer do exercício constante 

proporciona aumento na magnitude da variação, e consequentemente aumento no 

déficit de O2, ocasionando esgotamento das reservas finitas de O2, gerando a 

necessidade da suplementação pelo metabolismo glicolítico, utilizando em parte as 

reservas de glicogênio, com consequente formação de íons hidrogênio, que perturbam 
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o meio intercelular e podem contribuir para a fadiga periférica e reduzir a tolerância ao 

exercício (Murgatroid et al., 2011). O VO2CL representa uma redução da eficiência 

muscular, ou seja, maior custo de ATP na produção de força, o que pode estar 

associado a taxa de utilização anaeróbia e ao acúmulo de metabólitos, como o fosfato 

inorgânico, íons de hidrogênio e potássio (Whipp et al., 2005).  

No nosso estudo, identificamos aumento na amplitude do VO2CL no grupo de 

obesas em relação ao grupo de não-obesas, sugerindo uma maior ineficiência 

metabólica em ajustar o metabolismo oxidativo a demanda energética do exercício 

nas obesas. Os obesos apresentam redução na capacidade oxidativa do músculo 

esquelético, devido a alterações na estrutura mitocondrial, que está relacionada a 

inflexibilidade metabólica ao oxigênio, ocasionando dificuldade na extração de O2 

nessa população (Houmard, 2008; Boyle et al., 2012). Essas alterações morfológicas 

responsáveis por reduzir a resposta oxidativa podem estar associadas à ineficiência 

metabólica oxidativa, refletida pelo aumento do VO2CL. Outro importante fator que 

pode estar associado é a distribuição tipológica das células musculares. Estudos 

prévios mostram alteração nas proporções dos tipos de fibra muscular associadas 

com a obesidade em humanos (Kriketos et al., 1997) e ratos (Papavramidis et 

al.,2011), com redução nas fibras de contração lenta (tipo I) e aumento no número de 

fibras de contração rápida (tipo II), menos resistentes à fadiga. Essas alterações no 

músculo-esquelético de humanos, podem levar a um maior potencial para o 

metabolismo glicolítico, justificando aumento no VO2CL em obesos. As fibras tipo II são 

menos eficientes na geração de forca, e apresentam elevado conteúdo e utilização de 

fosfocreatina, que podem contribuir para acentuada inercia oxidativa, lento ajuste do 

O2 a demanda de ATP e aumento do déficit de O2 (Koppo et al., 2004).  Os estudos 

prévios que avaliaram o VO2CL em crianças obesas não encontraram diferenças entre 

os grupos de obesos e não-obesos para a variável da amplitude de resposta do VO2CL 

(Lambrick et al., 2013; Salvadego et al., 2010), porém as respostas metabólicas em 

crianças e adultos não podem ser comparadas, em especial durante o exercício supra-

LL/LV, devido às crianças apresentarem uma menor concentração de lactato, devido 

a uma maior e mais rápida resposta do metabolismo oxidativo (Fawkner & Armstrong, 

2004). 

Os principais fatores que alteram o VO2CL em um mesmo tipo de exercício e 

intensidade relativa são a idade e o nível de treinamento. As crianças apresentam 
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redução no VO2CL quando comparadas a adultos, devido a uma maior agilidade para 

atender a demanda energética. Este ainda tende a aumentar na fase pré-púbere, 

atingindo valores semelhantes aos encontrados nos adultos (Fawkner & Armstrong, 

2004). O nível de treinamento do indivíduo é outro fator determinante para o VO2CL, 

devido ao padrão de recrutamento das unidades motoras. Os indivíduos destreinados 

recrutam um percentual maior de fibras tipo II, a medida que o exercício progride em 

tempo ou intensidade, quando comparados aos indivíduos treinados que, por sua vez, 

tendem a apresentar uma maior fração de fibras I recrutadas (Koppo et al., 2004). 

Todas as voluntárias do nosso estudo eram destreinadas de acordo com o VO2PICO 

obtido no TECP, apresentando o nível de aptidão física entre muito fraco e regular 

pelos critérios da AHA (ACSM, 2014). Sugerimos que a obesidade também seja 

considerada um fator determinante no VO2CL, uma vez que além da diferença na 

amplitude do VO2CL encontrada entre os grupos de obesas e não-obesas, o impacto 

das variáveis de adiposidade foi comprovado através da regressão linear, onde 

identificamos que a interação entre peso, IMC e WHR determinam em 75% a 

amplitude do VO2CL. 

A análise gráfica (Figura 1) do comportamento temporal do VO2 no exercício 

supra-LV demonstra ainda que além do aumento na amplitude do VO2CL no grupo de 

obesas, o incremento do VO2 também acontece mais precoce nas obesas em relação 

às não-obesas. Uma exigência antecipada do O2 suplementar também pode refletir 

uma menor eficiência do metabolismo para atender a demanda energética, exigindo 

mais precocemente a ativação do metabolismo glicolítico para que a atividade seja 

mantida por um período mais prolongado. Provavelmente, se não houvesse a 

suplementação de O2 antecipada, o exercício seria interrompido precocemente. Nos 

nossos dados, não identificamos diferenças na constante temporal da cinética nos 

modelos monoexponencial e biexponencial, corroborando com os achados de 

Salvadego et al.(2010) onde o τVO2 na fase lenta da cinética do VO2 é semelhante 

entre crianças obesas e não obesas durante o exercício em esteira com intensidade 

de 80% do VO2MAX estimado. Entretanto, a resposta semelhante na velocidade do 

metabolismo oxidativo isoladamente não é capaz de determinar a ausência de 

influência da obesidade no VO2CL, pois observamos aumento na amplitude do VO2CL 

em mulheres obesas, implicando em uma maior perturbação metabólica para suprir a 
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demanda energética, podendo justificar a baixa tolerância ao exercício nessa 

população. 

Classicamente, a cinética do VO2 é analisada através da modelagem 

matemática não linear, devido ao comportamento exponencial do VO2 em função do 

tempo (Whip & Wasserman, 1972). Quando o exercício é realizado em intensidade 

supra-LL/LV são utilizados os modelos triexponencial ou biexponencial, quando é 

excluída a fase cardiodinâmica da cinética do VO2 (Whip et al., 2005). Alguns estudos 

(Keir et al., 2016, Murgatroid et al., 2011) realizam a análise monoexponencial mesmo 

no exercício de alta intensidade. DiMenna e Jones (2009) levantaram o 

questionamento se pode existir um comportamento linear do VO2, considerando o 

controle respiratório pela fosfocreatina muscular durante as transições energéticas. 

No estudo de Salvadego et al.(2010), foi identificado um melhor ajuste no modelo 

linear para o VO2CL de crianças obesas. Como o nosso estudo é o primeiro em abordar 

a cinética do VO2 no exercício supra-LV em obesos, objetivamos ainda analisar qual 

modelo matemático permite melhor ajuste da curva VO2xtempo. Identificamos que o 

modelo linear é inferior aos modelos exponenciais, apresentando baixo coeficiente de 

determinação da regressão (R²=0,22). Observamos ainda que o ajuste da curva é 

semelhante para os modelos monoexponencial e biexponencial, nos grupos de 

obesas e não obesas.  

A dinâmica temporal do VO2 no exercício supra-LL/LV pode apresentar dois 

comportamentos distintos: atingir um novo estado estável tardio ou seguir em 

ascendência até atingir o VO2MAX, quando o exercício é realizado abaixo e acima da 

potência crítica, respectivamente (Whipp et al., 2002). No nosso estudo, optamos por 

não avaliar a potência crítica, uma vez que esse método necessita da realização de 

diversos testes com intensidades próximas ao VO2MAX, tornando difícil a execução na 

população de obesos.  Portanto, optamos por determinar a intensidade do TCC 

baseada no LV obtido no TECP clínico padrão, e com isso, mantendo uma intensidade 

relativa semelhante para todas as voluntárias. Aspectos metodológicos que 

aumentam a acurácia do ajuste do modelo matemático, foram garantidos em nosso 

estudo. Dentre eles, o uso sistema de monitoramento de gases expirados breat-by-

breath, permitindo o melhor fitting possível da curva a cada segundo e a introdução 

da fase aquecimento prévio ao teste, preferível para a análise da cinética (Whipp et 

al., 1972). Os dados resultam de amostra homogênea, não-treinada, sem distúrbios 
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respiratórios, cardíacos e ortopédicos, o que em parte, permite verificar isoladamente 

a existência do impacto da obesidade na cinética de oxigênio. 

Baseado no principal achado do nosso estudo, onde a obesidade influencia o 

VO2CL, aumentando a amplitude, sugerimos que sejam adotadas intervenções 

capazes de reduzir ou eliminar o VO2CL. Dessa forma, a prescrição de exercício deve 

ser baseada no LV, e não no VO2MAX. Os treinos de endurance (Carter et al., 2000) e 

o treinamento muscular inspiratório (Bailey et al., 2010) parecem ser benéficos para 

melhorar a cinética do VO2 em saudáveis, reduzindo o VO2CL e consequentemente 

melhorando a tolerância ao esforço. Sugerimos novos estudos abordando distintas 

características de treinamento de endurance e treinamento muscular inspiratório em 

obesos, avaliando o impacto no VO2CL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 
 

 
 

Table 1. Descriptive anthropometric and spirometric variables for the obese and non-

obese groups. 

 

*p<0,05. Independent student  t test was used to verify differences between groups for 
all variables. 
Abreviações: BMI: body mass index; FVC: forced vital capacity; FEV: forced 

expiratory volume; MVV: maximal voluntary ventilation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Non-obese Obese  

Age (years) 29,4±8,4 32,7±6,5  

Height (m) 1,64±0,07 1,60±0,07  

Weight (kg) 58,6±4,1 110,0±20,8 * 
BMI (kg/m²) 22,0±2,2 42,8±8,0 * 
Waist circumference (cm) 74,3±5,1 113,6±15,8 * 
Hip circumference (cm) 94,6±6,6 129,9±13,4 * 
Waist-to-hip ratio  0,79±0,06 0,87±0,6 * 
Neck circumference (cm) 32,8±1,5 38,3±2,9 * 
%FVC (%) 88,1±13,4 85,5±11,1  
%FEV1 (%) 96,0±8,8 92,4±12,4  
FEV1/FVC  84,6±7,9 83,5±7,9  
%MVV (%) 69,7±12,3 61,0±12,6  
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Table 2. Incremental Cardiopulmonary Test responses for obese and non-obese. 

 Non-obese Obese  

VO2/KgPEAK 26,6±4,5 18,8±3,8 * 
% VO2PREDICTED (%) 77,9±12,2 87,1±11,4  
HRMAX (bpm) 181,4±7,0 163,9±13,3 * 
%HRPREDICTEDAGE (%) 95,2±3,2 87,6±6,8 * 
RER 1,09±0,09 0,98±0,07 * 
VE (l/min) 55,6±11,3 63,0±12,5  
Duration (seconds) 588,4±91,3 441,6±105,9 * 
Ventilatory reserve (%) 51,1±11,4 34,9±14,1 * 
VO2GET (ml.kg-¹.min-1) 19,6±3,1 15,2±2,6 * 
% VO2GET/PEAK (%) 74,0±6,3 81,8±7,7 * 

*p<0,05. Independent student t test was used to verify differences between groups for 
all variables. 
 Abreviations: VO2/KgPEAK= oxygen uptake relative to body weight; HRMÁX= maximal 
heart rate; bpm: beats per minute; RER=respiratory exchange ratio; VE: ventilation; 
VO2GET=oxygen uptake at the gas exchange threshold. 
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Table 3. Slow componente of kinetic during square-wave test for obese and non-

obese. 

 Non-obese Obese  

VO2BASAL (L/min) 0,281±0,064 0,340±0,081  

Slow component (L/min) 0,162(0,111-0,189) 0,283(0,141-0,340) * 

тVO2MONOEXPONENCIAL (s) 41,8±12,7 55,8±20,8  

тVO2BIEXPONENCIAL (s) 50,5(43,2-65,6) 46,9(41,8-175,8)  

TLIM (s) 349,2±35,9 347,9±27,7  

BORGDISPNEA6-20 13,8±3,1 14,2±2,6  

BORGFATIGUE6-20 15,1±3,2 13,1±3,3  

*p<0,05. Mann-Whitney test was used for the Slow Component and тVO2biexponencial. For 

the other variables, the independent student t test was used. 

Abreviations:  VO2: oxygen uptake; т: time constant of kinetics; TLIM: time to exaustion; 

BORG: Borg's subjective perception of effort scale. 
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Table 4. Influence of anthropometric variables on the slow component of oxygen 

uptake kinetics. 

 Spearman Correlation Linear Regression 
R²=0,75 

 r p value B p value 

Age (years) 0,10 0,70 - - 
Height (m) 0,35 0,18 - - 
Weight (kg) 0,54 0,03 0,011 <0,001* 
BMI (kg/m²) 0,47 0,06 -0,27 0,001* 
Waist circumference (cm) 0,50 0,05 - 0,09 
Hip circumference (cm) 0,43 0,09 - 0,08 
Waist-to-hip ratio  0,45 0,08 0,815 0,01* 

VO2SC= -0,532 + 0,815xWHR + 0,011xWeight(Kg) - 0,027xBMI(Kg/m²). 
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Figure 1. Slow component of oxygen uptake in obese and non-obese women. 

Abbreviations: VO2=oxygen uptake, VO2SL= slow componente of oxygen uptake. 
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 A presente tese teve como principal enfoque analisar a cinética do VO2 em 

obesas avaliadas em diferentes intensidades de exercício, considerando 

comportamentos distintos da dinâmica do VO2 de acordo com a intensidade de 

exercício imposta. Objetivamos ainda verificar a cinética do VO2 durante os exercícios 

em diferentes ergômetros (esteira e bicicleta), com o intuito de analisar se a 

sobrecarga exercida pelo excesso de peso, que possui comportamentos diferentes 

nos ergômetros estudados devido à ação da gravidade, produz respostas divergentes 

na cinética do VO2.  Foram ainda estudadas as mesmas situações em grupos de 

mulheres eutróficas, visando a comparação com os dados encontrados nos grupos de 

obesas. Secundariamente, realizamos a análise da presença de distúrbios do sono 

nos obesos do grupo pré-operatório da cirurgia bariátrica do Hospital Universitário 

Onofre Lopes. 

Com relação a análise da cinética de VO2, observamos que a intensidade 

imposta durante o exercício produz diferentes respostas na dinâmica do VO2. No 

exercício com intensidade abaixo do limiar ventilatório, não existem diferenças na 

constante temporal do VO2 (tau) entre os grupos de obesas e eutróficas, independente 

do ergômetro utilizado. Porém, o exercício em esteira, produz uma maior demanda 

metabólica no grupo de obesas, o que pode ser atribuído ao maior gasto energético 

para deslocar a massa corporal contra a ação da gravidade. Nos exercícios com 

intensidade supra-LV, foi identificado aumento do componente lento do VO2 no grupo 

de obesas, refletindo uma maior ineficiência metabólica em ajustar o metabolismo 

oxidativo a demanda energética do exercício nas obesas, necessitando de 

suplementação do VO2, mesmo sem incremento da carga. O aumento do componente 

lento do VO2 pode estar relacionado à baixa aptidão física dessa população. Dessa 

forma, sugerimos que a prescrição de exercício nos programas de reabilitação e 

treinamento físico em obesos deve ser baseada no LV, e não no VO2MAX. A literatura 

aponta que os treinos de endurance e o treinamento muscular inspiratório podem ser 

benéficos para melhorar a cinética do VO2 em saudáveis, reduzindo o VO2CL e 

consequentemente melhorando a tolerância ao esforço. Destacamos a importância da 

realização de novos estudos abordando distintas características de treinamento de 

endurance e treinamento muscular inspiratório em obesos, avaliando o impacto na 

cinética e VO2CL. 
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A análise de perfil e prevalência de distúrbios do sono nos obesos estudados, 

identificou que 25% dos obesos apresentam sonolência diurna excessiva, o que pode 

gerar importante impacto na qualidade de vida, realização de atividades diárias e 

sensação de cansaço excessivo. Observamos ainda que a adiposidade central, 

avaliada pelas circunferências de cintura e pescoço, foram os principais preditores da 

presença de distúrbios do sono. Ressaltamos ainda, que as escalas detectam a 

presença de distúrbios do sono apenas nos indíviduos sintomáticos, resultando em 

inúmeros pacientes portadores de distúrbios do sono não diagnosticados. A avaliação 

de distúrbios do sono é um importante recurso na avaliação pré-operatória da cirurgia 

bariátrica, podendo ser decisiva no prognóstico e decisão terapêutica no pós-

operatório desses pacientes. A análise da influência dos distúrbios do sono na cinética 

do VO2 pode trazer dados novos a cerca dessa interação, porém os questionários não 

foram aplicados nos grupos de eutróficas, sendo uma limitação do nosso estudo. 

Durante a realização da pesquisa, enfrentamos algumas limitações, dentre as 

quais destacamos a dificuldade com a captação dos voluntários, especialmente os 

obesos, devido a mudanças no atendimento dos pacientes em fase pré-operatória de 

cirurgia bariátrica exigida pelo Sistema Único de Saúde, onde houve a 

descentralização do acompanhamento pré-operatório do Hospital Universitário Onofre 

Lopes, dificultando o nosso acesso a esses pacientes. Houve também alguns 

períodos com suspensão das coletas de dados, devido a problemas no fornecimento 

de material do consumo do aparelho Cortéx Metamax. E ainda a perda importante de 

voluntárias no terceiro dia de avaliação, mesmo após diversas tentativas de 

remarcação dos testes.  

Ressaltamos que nosso estudo foi constítuido de uma amostra com ausência 

de distúrbios cardíacos, respiratórios e ortopédicos/reumatológicos, na tentativa de 

identificar o impacto isoladamente do excesso de peso corporal na cinética de VO2, o 

que também restringe a amostra estudada, comprovado pelo alto número de 

pacientes não incluídos no estudo após a captação inicial.  
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Apêndice A 

 

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 intitulada “Comparação do 

Desempenho Cardiopulmonar e Metabólico e Análise do CLVO2 em Obesos e Eutróficos Durante Teste 

de Esforço Cardiopulmonar em Esteira e Bicicleta: protocolo incremental x carga constante” que tem 

como pesquisadora responsável a doutoranda Nicole Soares Oliver Cruz.  

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

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

comparar o desempenho cardiorrespiratório, metabólico e medidas subjetivas de esforço de obesos e 

eutróficos durante os testes de esforço cardiopulmonar em esteira e bicicleta ergométrica utilizando 

dois protocolos distintos: carga constante e carga progressiva (com aumento gradual de velocidade). 

A partir desta pesquisa poderemos disponibilizar informações que serão utilizadas por 

profissionais da área de saúde na elaboração de protocolos para realização do Teste de Esforço 

Cardiopulmonar para os obesos e com isso verificar qual destes protocolos tem uma maior facilidade 

de realização e aceitação pelos pacientes, trazendo-lhes um menos desgaste físico.   

Caso você decida aceitar o convite, você será submetido(a) aos seguintes procedimentos: 

uma avaliação inicial (Avaliação clínica, verificação de peso(kg) e altura(cm) e avaliação da função 

pulmonar-espirometria e questionários sobre o seu sono). Em seguida realizarão Teste de esforço 

cardiopulmonar em esteira ou bicicleta ergométrica com protocolo de carga progressiva. Por fim, no 

3ᵒ e último dia será realizado um Teste de esforço cardiopulmonar utilizado protocolo com carga 

constante em esteira ou bicicleta ergométrica, além de um questionário sobre o cansaço e uma 
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avaliação da sua força de preensão manual. Se alguma pergunta lhe trouxer algum constrangimento, 

você tem o direito de se recusar a responder.  

Durante a realização da pesquisa a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que você 

corre é semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico de rotina. Dentre eles temos: 

riscos inerentes à atividade física como falta de ar leve e fadiga(cansaço), tontura ou queda da pressão 

arterial. Contudo, para minimizar esses riscos o exercício proposto ocorrerá dentro dos critérios de 

segurança previstos pela fisiologia respiratória e a sua função cardíaca e ventilatória serão 

monitoradas durante realização dos testes e após o mesmo até a recuperação dos seus sinais vitais 

para os valores iniciais. Caso algum desconforto aconteça os testes serão imediatamente 

interrompidos para recuperação da sua função e você será avaliado pela médica cardiologista. 

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

estado de saúde, orientações pré-operatórias sobre a cirurgia da obesidade (apenas para obesos), 

laudo completo da sua função cardiopulmonar e desempenho físico que ajudará na prescrição de 

exercícios para sua rotina de atividades físicas. 

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. Durante todo o período da 

pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para os pesquisadores responsáveis: Nicole Soares 

Oliver Cruz (83) 987874195, Renata Carlos (84) 98721-7845,  ou ainda no (84) 3342 5242.  

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. 

Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta 

pesquisa, você terá direito a indenização. 
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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. O termo de 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  “Comparação do Desempenho Cardiopulmonar 

e Metabólico e Análise do CLVO2 em Obesos e Eutróficos Durante Teste de Esforço Cardiopulmonar 

em Esteira e Bicicleta: protocolo incremental x carga constante”,  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 do 

endereço citado abaixo ou por telefone/e-mail.  

 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL 

Fisioterapeuta Nicole Soares Oliver Cruz (84 – 3342-5242) 

Unidade de Reabilitação Cardíaca – CORE/UFRN/HUOL). 

Endereço: AV. Nilo Peçanha 620, Petrópolis, Natal-RN, 59.012-300 – CORE/HUOL -  Térreo 

 

 

Impressão 

datiloscópica do 

participante 
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Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo intitulada “Comparação do Desempenho 

Cardiopulmonar e Metabólico e Análise do CLVO2 em Obesos Durante Teste de Esforço 

Cardiopulmonar em Esteira e Bicicleta: protocolo incremental x carga constante”, declaro que assumo 

a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que 

foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – 

CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

 

                                                                                      Natal, ___/___/____ 

 

 

 

 

_______________________________ 

Pesquisador Responsável 
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          Apêndice B 

   

 

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?_____________________________ 
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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:  

PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR 

CVF    PFE  

CVF%    VC  

VEF1    VVM  

VEF1%    VRE  

VEF1/CVF    FEF25-75%  
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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 

 

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 

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 
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1) ERGOESPIROMETRIA (TECP)                                          Data:____/____/____ 

                                                         

Nome:____________________________________ Idade: _____ Peso:____ Altura:____ 

 

Diagnóstico:_______________________________________________ DN: ___/___/___ 

 

FCmáx: ______   VO2predito: _______   PulsoO2predito:____ Protocolo:____________ 

CORTEX ELITE 

Tempo início treino: _______ Tempo total de treino: _______ 

Tempo início teste:________  

Término da prova: _______ Tempo total de prova: _______ 

 

TECP – ERGOESPIROMETRIA 

Variável Repouso 
2' 4' 6' 8' 10' 

                      Rec 2´       Rec 2’ 
                          Ativa       Passiva 

FC (bpm)               

PA (mmHg)               

SpO2 (%)               

Borg Disp (6-12)               

Borg Fad (6-12)               

VO2 ml/kg/min               

VE               

R               

VE/VCO2               

Pulso O2               

Pet CO2        

Pet O2        

Motivo término da prova: 

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

Outros Qual?________________________________________ 

Observações:____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

12 F 
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PACIENTE: ______________________________________________________________ 

T VO2 LA: _______   T VO2 LA – 45 SEG: _______       VO2 LA – 45 SEG: __________ 

TESTE CARGA CONSTANTE 

(     ) BICICLETA         (        ) ESTEIRA 

CARGA 01 

VO2 LA – 25%: _____ T VO2 LA – 25% → CORTEX ______ TESTE: _______ CARGA: _______ 

 

VARIÁVEL REPOUSO 2 4 6 8 RECUPERAÇÃO 

FC       

PA       

BORG DISP       

BORG FADIGA       

SpO2       

VO2        

RER       

TEMPO: Início: _______________  Fim: ______________ 

Obs.:__________________________________________________________________ 

 

CARGA 02 

VO2 LA +25%: _____ T VO2 LA +25% → CORTEX ______ TESTE: _______   CARGA: _______ 

 

VARIÁVEL REPOUSO 2 4 6 8 RECUPERAÇÃO 

FC       

PA       

BORG DISP       

BORG FADIGA       

SpO2       

VO2        

RER       

TEMPO: Início: _______________  Fim: ______________ 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 
 
 

 
IDENTIFICAÇÃO 

NOME: _________________________________________________________________________________________________ 

 

ESCALA DE SEVERIDADE DE FADIGA 

Instruções: “Farei agora nove afirmações. Você deverá dar uma nota de 1 a 7, onde 1 significa que você discorda 

completamente e 7 indica que você concorda plenamente com a afirmação. Lembre-se de que estas afirmações 

referem-se às suas duas últimas semanas.” 

 

1. Minha motivação é menor quando eu estou fatigado.  

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Pontuação: 

 

2. Exercícios me deixam fatigado. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Pontuação: 

 

3. Eu estou facilmente fatigado.  

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Pontuação: 

 

4. A fadiga interfere com meu desempenho. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Pontuação: 

 

5. A fadiga causa problemas frequentes para mim. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Pontuação: 

 

6. Minha fadiga impede um desempenho físico constante. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Pontuação: 

 

7. A fadiga interfere com a execução de certas obrigações e responsabilidades. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Pontuação: 

 

8. A fadiga é um dos três sintomas mais incapacitantes que tenho. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Pontuação: 

 

9. A fadiga interfere no meu trabalho, na minha família ou na minha vida social. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Pontuação: 

 

TOTAL: ________________________________________________________________________________________________ 
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DINAMOMETRIA MANUAL 

Manobra Dominante Não-Dominante 

01   

02   

03   

Média   
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ANEXOS 
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Anexo 1 
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Anexo 2 

 

 

 

 

 

 



151 
 
 

 
 

Anexo 3 

ESCALA DE EPWORTH 

 

Escolha o número apropriado, conforme a probabilidade que acontece de você "COCHILAR" em cada 

situação abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Score Final_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Anexo 4 

 

ESCALA DE RONCO DESTANFORD 

 

         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 
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Anexo 5. 

 

ESCALA DE SONOLÊNCIA DE STANFORD 

 

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 
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Anexo 6 

ESCALA DE PERCEPÇÃO DE ESFORÇO DE BORG 
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Anexo 7 

 

ESCALA DE SEVERIDADE DE FADIGA 

 

 

 


