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RESUMO
A obesidade e considerada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) um problema de saúde pública. Dentre os vários
sistemas afetados pela obesidade, o respiratório merece especial atenção. Autores relatam uma disfunção muscular
respiratória nessa população, que é justificada pelo aumento da resistência elástica causada pelo excesso de tecido
adiposo na caixa torácica e abdome, a qual acarreta desvantagem mecânica aos músculos respiratórios. A alteração no
pulmão mais proeminente no obeso é a redução da capacidade respiratória funcional.  Pretende-se selecionar duas
amostras, com o total de 40 indivíduos de ambos o sexo, na idade entre 25 a 40 anos, divididos em 2 grupos, obesos e
não  obesos,  considerando  alguns  critérios  de  exclusão.  Ao  início  do  trabalho  de  comparação  será  aplicado  um
questionário, e para sua realização será utilizado a espirometria, manocavuômetria, também será avaliado o tipo de
tórax, padrão ventilatório, coletar a cirtometria. A partir do estudo proposto espera-se encontrar como resultados que a
obesidade graus II e III tem grandes alterações respiratórias em comparação a indivíduos com o IMC normal. O objetivo
do trabalho visa à comparação da função pulmonar em indivíduos considerados obesos graus II e III e indivíduos com
IMC normal.

PALAVRAS-CHAVE: Adultos;Cirtometria;Espirometria; Manocavuometria;Obesidade.

1 INTRODUÇÃO

Para Rosa, et al, (2016), obesidade é definida como o acúmulo excessivo de tecido adiposo
no organismo e a OMS estabelece alguns pontos de corte para classificação da obesidade através
do Índice de Massa Corporal (IMC). Valor entre 30 e 34,9 kg/m² é considerada obesidade I, 35 a
39,9 kg/m² obesidade II e acima de 40 obesidade mórbida ou grau III. Ainda se encontra uma sub-
classificação da obesidade mórbida adotada pela  Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátricaonde
para IMC entre 50 e 59,9 kg/m² classifica-se super obesidade e para IMC >60kg/m² pode se chamar
de super-super obesidade.

Dentre os vários sistemas afetados pela obesidade, o respiratório merece especial atenção,
uma vez que a obesidade pode promover alterações na mecânica respiratória,  na tolerância ao
exercício,  nas  trocas  gasosas  pulmonares,  no  padrão  respiratório  e  na  força  e  resistência  dos
músculos respiratórios (FARIA, et al, 2013).

Autores relatam uma disfunção muscular respiratória nessa população, que é justificada pelo
aumento  da  resistência  elástica  causada  pelo  excesso  de  tecido  adiposo  na  caixa  torácica  e
abdome, a qual acarreta desvantagem mecânica aos músculos respiratórios (O’BRIEN et al., 2002
apud FORTI, et al., 2012). 

A alteração no pulmão mais proeminente no obeso é a redução da capacidade respiratória
funcional. A redução da capacidade respiratória funcional ocorre, em grande parte, pela redução do
volume  de  reserva  expiratória.  Estudos  mostram  que  o  decréscimo  da  capacidade  respiratória
funcional se relaciona inversamente ao aumento do IMC de forma exponencial (JONES, 2006 apud
ROCHA et al., 2014).

Rasslan  et al, (2009)  cita como outras alterações relevantes: o aumento da resistência em
pequenas vias aéreas, elevação da relação entre o volume residual e a capacidade pulmonar total,
redução das complacências pulmonar e torácica, redução da pressão arterial de oxigênio, aumento
da diferença artério alveolar de oxigênio, hipoventilação alveolar e distúrbios do sono.
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O objetivo do trabalho visa a comparação da função pulmonar em indivíduos obesos graus II
e III, com indivíduos que tenham o peso adequado para sua estatura.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O  presente  estudo  será  realizado  como  pesquisa  de  campo,  do  tipo  qualitativo, e  as
amostragens serão  por  conveniência.  E  a  presente  pesquisa  será  submetida  à  avaliação  e
aprovação do Comitê de Ética em pesquisa (CEP) do Unicesumar, segundo a resolução 466/12 –
CNS-MS.

A pesquisa será realizada na Clínica de Fisioterapia da UNICESUMAR, com autorização da
coordenado do curso de Fisioterapia.

Pretende-se selecionar duas amostras, com o total de 40 indivíduos de ambos os sexos, com
idade entre 25 a 40 anos, divididos em 2 grupos de 20 voluntários cada. O primeiro grupo, ou G1
será composto pelos obesos graus II e III, e o segundo grupo, (G2) comporá os indivíduos com o
IMC normal. Como critérios de inclusão para o G1 têm-se homens e mulheres classificados como
obesos, apresentarem IMC ≥ 35 Kg/m², não fumantes e sedentários. Como critérios de exclusão
serão  adotados,  história  prévia  de  tabagismo,  doenças  pulmonares,  psiquiátricas  e  cirurgias
realizadas nos últimos seis meses. O grupo controle será composto por homens e mulheres, com
IMC entre 18,5 a 24,9 Kg/m², sem antecedentes mórbidos conhecidos e com os mesmo critérios de
exclusão citados anteriormente.

Primeiramente  será  aplicado  um  questionário  estruturado  contendo  dados  pessoais  e
perguntas sobre história prévia de tabagismo, hipertensão arterial sistêmica, doenças pulmonares,
uso  prévio  de  medicamentos,  cirurgias  realizadas  nos  últimos  seis  meses,  presença  de  outras
doenças sistêmicas e internações recentes, conforme APÊNDICE A.

Para coleta de dados será utilizado a espirometria para coletar a capacidade vital forçada,
volume expiratório forçado no primeiro segundo, índice de Tiffeneau, pico de fluxo expiratório. Para
avaliação  da  força  muscular  dos  músculos  respiratórios  será  realizado  a  manovacuômetria  e
cirtometria torácica, conforme APÊNDICE B.

A espirometria é considerada um teste de função pulmonar padrão ouro que mede como um
indivíduo inspira ou expira volumes de ar em função do tempo.  Para a realização do exame, será
utilizado o espirômetro da marca WIKA, o paciente terá sua estatura, e peso aferidos. Na aferição do
peso, o sujeito irá retirar roupas pesadas e calçados. O indivíduo estará em repouso de 5 a 10
minutos antes de realizar o teste. O espirômetro será calibrado antes do exame.

Com o indivíduo em posição sentada, com a cabeça mantida em posição neutra durante os
esforços inspiratórios e expiratórios. Recomenda-se o uso do clip nasal a inspiração profunda, que e
solicitada antes da expiração forçada, não deve ser muito rápida. Após a inspiração profunda, a
pausa pós-inspiratória não deve exceder 3 segundos. Durante o teste, e importante monitorar o
paciente para que não haja vazamentos e mordedura do bocal (SARMENTO, et al, 2015).

A determinação da força muscular respiratória será realizada utilizado o manovacuômetro da
marca MICRO PLUS. Segundo Pessoa, et al, (2014) amanovacuômetria é um teste simples, rápido
e não invasivo que mensura as pressões respiratórias máximas.

Para avaliação da pressão inspiratória máxima indivíduo em posição sentado a 90° com os
pés apoiados no chão, colocar o bocal e a pinça nasal, solicitar 2 ou 3 ciclos respiratórios em volume
corrente com o orifício de oclusão aberto. Solicitar uma expiração tão completa quanto possível até o
volume  residual,  fechar  imediatamente  o  orifício  de  oclusão  e  solicitar  inspiração  forte,  até  a
capacidade pulmonar total. Após 2 segundos de força sustentada, termina a manobra e retirar o
bocal. Para avaliação da pressão expiratória máxima utilizar mesma posição inicial da inspiratória
máxima,  solicitar  primeiramente  uma  inspiração  até  a  capacidade  pulmonar  total.  Fechar
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imediatamente o orifício de oclusão, segurar as bochechas do sujeito com as mãos (a fim de evitar
fugas de entre os lábios e o bocal) e solicitar expiração máxima com sustentação de 2 segundos
(BRITO, 2014).

A medida da amplitude torácica  foi  obtida  por  meio  da cirtometria,  utilizando-se uma fita
métrica escalonada em centímetros, sendo realizada por um mesmo examinador. Essa medida foi
realizada  horizontalmente  em  dois  níveis:  axilar,  xifoidiano.  Na  região  axilar  a  fita  métrica  foi
colocada abaixo da prega axilar. Para mensurar a amplitude xifoidiana foi tomada como ponto de
referência  a  borda  inferior  do  apêndice  xifóide.  Os  voluntários  foram  examinados  na  posição
ortostática. Em cada ponto de referência foi realizado 3 inspirações e expirações máximas, sob o
comando de voz do examinador, sendo anotado os 3 valores, bem como as diferenças obtidas entre
a inspiração e a expiração (coeficiente de amplitude). Entretanto, para a análise dos dados será
considerado o maior valor obtido das 3 medidas realizadas (BASSO, et al 2011).

3 RESULTADOS ESPERADOS

A partir  do  estudo  proposto  pretende-se  demonstrar  que  a  obesidade  graus  II  e  III tem
grandes  alterações  respiratórias  em comparação  a  indivíduos  com o  IMC  considerado  normal,
diminuindo assim a qualidade de vida destes indivíduos.
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