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Resumo 

Introdução: A síndrome metabólica (SMet) representa um conjunto de fatores 

predisponentes para desenvolvimento de doenças cardiovasculares e outras 

repercussões fisiopatológicas como diminuição da capacidade aeróbia, importante 

marcador de mortalidade. Devido às limitações na mensuração do VO2max, estudos 

sobre o comportamento dos parâmetros ventilatórios em fases submáximas do 

exercício se fazem necessários para que possa reproduzir o desempenho geral do 

paciente durante esforço físico máximo. Objetivo: Comparar a capacidade 

cardiorrespiratória entre mulheres com síndrome metabólica e mulheres eutróficas 

sedentárias (CS). Métodos: Foram avaliados 277 indivíduos (42,1 ± 5,5 anos) do sexo 

feminino, divididos em dois grupos, Grupo 1 – SMet (n=210) e Grupo 2 – CS (n=67), 

todos os pacientes realizaram o teste ergoespirométrico, que consiste na execução 

de exercício graduado com análise direta dos gases respiratórios. Análise Estatística: 

Foi realizado o teste Kolmogorov-Smirnov para normalidade, os dados foram 

expressos em média e desvio padrão e a análise inferencial realizada com o Teste 

Anova e Post-Hoc de Scheffé, considerando p≤0,05. Resultado: O grupo SMet 

apresentou prejuízo quando comparado ao grupo CS no índice de massa corporal e 

nos fatores de risco da SMet (circunferência abdominal, glicemia, triglicérides, HDL-c 

e pressão arterial sistólica, P<0,05). No TECP o grupo SMet apresentou menores 

valores de consumo de oxigênio pico (VO2pico, 21,2±0,9; e 27,0±1,0 ml/kg/min, 

respectivamente, Interação; P<0,001) comparados com CS. Da mesma forma, o grupo 

SMet obteve menor valor para: VO2 no limiar anaeróbio (VO2LA) (19,3±1,8; e 22,1±1,0; 

Interação; P<0,001), e maior no VE/VCO2slope (36,0±1,0; e 31,1±1,0; Interação; 

P<0,001) quando comparado com CS. Em análises posteriores, o VE/VCO2 se 

correlacionou apenas com o IMC e circunferência abdominal (R=-0,35; P=0,006). 

Conclusão. Pacientes com SMet apresentam diminuição da eficiência 

cardiorrespiratória. O ganho excessivo de peso pode ser uma das explicações para 

essa diminuição nesses pacientes. 

Palavras-chave: Síndrome Metabólica, Teste de Esforço, Doenças 

cardiovasculares. 
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Abstract 

Introduction: Metabolic syndrome (MetS) represents a set of predisposing factors for 

development of cardiovascular diseases and other pathophysiological repercussions 

such as decreased aerobic capacity, an important marker of mortality. Due to 

limitations in the measurement of VO2max, studies on the behavior of ventilatory 

parameters in submaximal phases of exercise are necessary so that it can reproduce 

the patient's general performance during maximum physical effort. Objective: To 

compare cardiorespiratory fitness between women with metabolic syndrome and 

sedentary eutrophic women (CS). Methods: 277 female subjects (42.1 ± 2.8 years) 

were evaluated, divided into two groups, Group 1 - SMet (n = 210) and Group 2 - CS 

(n = 67), all patients were submited to a antropometric parameters evaluations and 

underwent the ergospirometric test, which consists of performing a graduated exercise 

with direct analysis of respiratory gases. Statistical Analysis: The Kolmogorov-

Smirnov test for normality was performed, the data were expressed as mean and 

standard deviation, and the inferential analysis performed with the Anova and Post-

Hoc Test of Scheffé, considering p≤0.05. Results: SMet showed a loss when 

compared to the CS group in weight, body mass index and risk factors for SMet (waist 

circumference, blood glucose, triglycerides, HDL-c and systolic blood pressure (P 

<0.05). In TECP, the SMet group had lower values of peak oxygen consumption 

(VO2peak, 21.2 ± 0.9; and 27.0 ± 1.0 ml/kg/min, respectively, Interaction; P <0.001) 

compared with CS. Likewise, the SMet group had a lower value for: VO2 at the 

anaerobic threshold (VO2LA) (19.3 ± 1.8; and 22.1 ± 1.0; Interaction; P <0.001), and 

higher at VE/VCO2slope (36.0 ± 1.0; and 31.1 ± 1.0; Interaction; P <0.001) when 

compared with CS. In subsequent analyzes, VE/VCO2 correlated only with BMI and 

waist circumference (R = -0.35; P = 0.006). Conclusion: Patients with MetS have 

decreased cardiorespiratory efficiency and excessive weight gain may be one 

explanation for this decrease in these patients. 

Keywords: Metabolic Syndrome, Exercise Test, Cardiovascular Diseases. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A síndrome metabólica (SMet) representa um conjunto de fatores 

predisponentes para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares1-3, 

caracterizada pela presença de três ou mais fatores de risco como hipertensão arterial 

sistêmica (HAS), obesidade abdominal, aumento dos níveis de triglicerídeos (TG), 

níveis elevados de glicemia em jejum ou presença de diabetes melitus (DM), 

diminuição do colesterol de lipoproteína de alta densidade (HDL- colesterol). 

Independente da entidade ou grupo que define a SMet, os componentes/fatores de 

risco são sempre os mesmos3.  

Além destes fatores de risco, a SMet também leva à outras repercussões 

fisiopatológicas, como por exemplo, a diminuição da capacidade aeróbia, importante 

marcador de mortalidade4. O principal parâmetro para avaliação da capacidade 

cardiorrespiratória é o consumo de oxigênio máximo (VO2max), o qual é avaliado pelo 

teste cardiopulmonar (TECP) ou ergoespirométrico4.  

O principal enfoque do presente projeto será a SMet, particularmente com a 

presença dos componentes que afetam o desempenho no sistema de ajustes 

cardiorrespiratórios e suas consequências frente a cargas submáximas durante a 

realização de exercício aeróbio.  

 

1.1 Objetivo 

 

O objetivo deste estudo foi analisar os parâmetros cardiorrespiratórios em 

mulheres com SMet submetidas à exercício físico progressivo. 

 

1.1.1 Objetivos específicos 

 

 Comparar variáveis antropométricas e metabólicas entre o grupo com SMet 

e o grupo controle saudável (CS); 

 Confrontar as variáveis ventilatórias e hemodinâmicas, consumo de 

oxigênio no pico do esforço (VO2pico) e eficiência ventilatória entre 

indivíduos com SMet e indivíduos controle saudáveis; 
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 Correlacionar a eficiência ventilatória com os fatores de risco para SMet e 

comparar ao grupo CS. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 Síndrome metabólica (SMet) 

 

As doenças cardiovasculares (DCV) constituem, atualmente, a principal causa 

de morte e o maior problema de saúde pública no mundo1-10. No Brasil, as doenças 

cardiovasculares representam a primeira causa de morte, sendo responsáveis por, 

em média, 31% dos óbitos por causas conhecidas1,2,4-7,11-13, principais alocações de 

recursos públicos em hospitalizações, motivo de permanência hospitalar 

prolongada1,5,8,12 e vem sendo um obstáculo para as autoridades de saúde pública por 

serem doenças crônicas de difícil prevenção e alto custo social4,5,12.  

Sabe-se que o desenvolvimento e a predisposição de DCV é consequente de 

uma agregação de fatores de riscos que o indivíduo carrega ao longo de sua vida tais 

como HAS, DM, dislipidemia, obesidade, sedentarismo14-16. Tais fatores de risco, 

quando presentes de forma concomitante, caracterizam a SMet. 

A SMet começou a ser descrita por Gerald Reaven em 1988, quando introduziu 

o conceito de associação de anormalidades metabólicas ligadas à resistência 

insulínica, definida como a menor captação de glicose, elevando a glicemia17. 

Inicialmente foi denominada como síndrome X18 até ser originalmente definida pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) como SMet19. Várias organizações 

internacionais utilizam critérios distintos para diagnosticar a SMet (Quadro 1), sendo 

os critérios mais utilizados os da OMS, International Diabetes Federation (IDF) e 

National Cholesterol Education Program – Adult Treatment Panel III (NCEP ATPIII). 

Para a OMS, o fator diagnóstico obrigatório é a presença de DM, intolerância à 

glicose ou resistência insulínica, além da presença de 2 ou mais componentes: 

diminuição de HDL (< 35mg/dL em homens e < 39mg/dL em mulheres) e/ou aumento 

de TG (≥ 150 mg/dL), HAS (pressão arterial sistólica ≥ 140 mmHg ou diastólica ≥ 90 

mmHg ou tratamento para HAS) ou obesidade (índice de massa corporal (IMC) > 30 

kg/m2 e/ou relação cintura/quadril > 0,85 nas mulheres e > 0,90 nos homens)19. 

Em 2001, foi formulado pela NCEP ATP III que a glicemia não era considerada 

um fator imprescindível para o diagnóstico, passando a figurar somente como um dos 

componentes16,20. Com o objetivo de simplificar os critérios de diagnóstico, foi adotada 
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a combinação de três ou mais fatores para classificação: circunferência abdominal 

(CA) nos homens > 102 cm e nas mulheres > 88 cm; HDL-c < 40 mg/dL nos homens 

e < 50 mg/dL nas mulheres; HAS (pressão arterial sistólica ≥ 130 mmHg e/ou pressão 

arterial diastólica ≥ 85 mmHg); glicemia de jejum ≥ 110 mg/dL; TG ≥ 150 mg/dL21.  

Na intenção de valorizar mais esse diagnóstico de SMet, em 2004, após a 

comprovação da relação entre obesidade central e risco cardiovascular, a IDF 

introduziu uma nova definição de SMet onde foi dito que a obesidade central 

(representada pelo valor da CA) tornava-se obrigatório para o diagnóstico e fator 

principal para o desenvolvimento da mesma22,23.  

Em 2005, foi feita uma revisão dos critérios da SMet e com isso, a I Diretriz 

Brasileira de Diagnóstico e Tratamento da SMet (I-DBSM) passou a utilizar e 

recomendar oficialmente para diagnóstico, o critério da NCEP ATP III (2001), com a 

justificativa de não enfatizar uma única etiologia para a SMet, facilitando e 

simplificando a aplicação24. 

Dessa forma, a concomitância destes fatores de risco cardiovasculares como 

HAS, obesidade central, TG alto e HDL-c baixo, glicemia alterada ou diagnóstico de 

DM caracterizam a SMet24-28, atualmente representando a anormalidade mais comum 

e a maior responsável por eventos cardiovasculares na população24. 

 

QUADRO 1. Critérios da OMS, IDF, e NCEP para diagnóstico de SMet. 

* Dois fatores e obrigatoriamente o componente assinalado; ** Tanto triglicerídeos elevados ou HDL baixo constituem apenas 
um fator pela OMS; *** Componente obrigatório; **** Presença de três ou mais dos componentes citados. IDF: International 
Diabetes Federation; NCEP: National Cholesterol Education Program; OMS: Organização Mundial da Saúde. 
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Diversos grupos estudam a relação entre a SMet e o aumento do risco de 

mortalidade. Em estudo retrospectivo, Lakka et al 200229 verificaram que a 

mortalidade coronariana, cardiovascular e por outras causas em homens de 42 a 60 

anos de idade inicialmente sem DCV, câncer ou DM, foi maior nos indivíduos com 

SMet. Corroborando, Gami et al. (2007) identificaram em sua metanálise que 

indivíduos com SMet apresentavam aumento de 78% de risco de eventos 

cardiovasculares e morte30. 

Em estudo realizado na Holanda31, a SMet estava presente em 47% dos 

portadores de aneurisma da aorta abdominal, 58% dos indivíduos com doença 

vascular periférica, 43% daqueles com doenças cerebrovasculares e em 41% 

daqueles com doença arterial coronariana (DAC). Outro estudo desenvolvido nos 

Estados Unidos (EAU)32 demonstrou que cerca de 24% dos homens norte-americanos 

e 23% das mulheres apresentavam a SMet, aumentando a prevalência da síndrome 

cerca de 43% em indivíduos acima de 50 anos.  

Já na população brasileira foi realizado um estudo em 2007 na cidade de Vitória 

que identificou que 29,8% (485 indivíduos) dos 1.663 voluntários habitantes 

apresentavam SMet, sendo 218 do sexo masculino e 267 do sexo feminino14. 

De acordo com estudos33-35, outras patologias estão frequentemente 

associadas a SMet, além dos fatores de risco utilizados para diagnóstico da doença. 

Pacientes idosos com SMet apresentam um maior risco para déficits cognitivos, 

principalmente quando a hiperglicemia é um dos componentes da SMet33. Há também 

um risco duas vezes maior de sintomas depressivos, consequentemente aumento de 

diagnóstico de transtorno depressivo em mulheres que apresentam diagnóstico de 

SMet34. 

Existe uma forte associação entre SMet e o desenvolvimento de câncer. 

Bhandari R et al. 201435-36 observaram que a chance de desenvolver câncer de mama 

era 47% maior em pacientes com SMet do que na população eutrófica. Uzunlulu et al 

(2016) também observaram relação entre câncer e SMet, que poderia ser 

parcialmente explicada pelo papel desempenhado pela insulina e fatores de 

crescimento de insulina36.  

Outros autores avaliaram VO2max e observaram uma diminuição da 

capacidade aeróbia de pacientes que apresentavam SMet37. Importante ressaltar que 
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atualmente o VO2max é considerado um importante marcador de mortalidade tanto 

em indivíduos cardiopatas38 quanto em indivíduos saudáveis. Seguindo o contexto, 

existe uma forte relação entre o desenvolvimento de SMet e a diminuição da força 

muscular de acordo com Jurca R et al. (2005) e Kosola J et al. (2013)39,40. Também 

foi comprovado por Jurca R et al. (2004) que pacientes que apresentam diminuição 

da força muscular e da capacidade aeróbia tinham 45% mais chances de desenvolver 

SMet41. 

 

2.2 Síndrome metabólica e sua relação com o risco cardiovascular 

 

A SMet, caracterizada pela junção de fatores de risco cardiovasculares, é hoje 

um dos maiores desafios para a saúde pública em todo o mundo por associar-se com 

importantes riscos para tais doenças, determinando um risco cardiovascular elevado. 

Estima-se nos EUA, que cerca de 14 milhões de indivíduos tenham DM, 

embora a maioria não tenha sido diagnosticada42. A DAC é causa de morte em 75 a 

80% dos adultos com DM43, porém, na maioria das vezes, o DM existe na presença 

de outros fatores de risco como HAS, obesidade, dislipidemia (aumento do TG e 

diminuição do HDL-c) que em elevada prevalência nos indivíduos comprova a relação 

entre hiperglicemia e risco cardiovascular44. De fato, o risco relativo de mortalidade 

por eventos cardiovasculares em diabéticos é três vezes maior do que o da população 

em geral45, emergindo como uma das maiores ameaças à saúde em todo o mundo46. 

As mudanças no estilo de vida de cada indivíduo (prática de exercícios regulares, 

alimentação balanceada e redução de peso) podem diminuir a incidência de DM do 

tipo 247,48. 

Sabe-se que a HAS resulta em importante mortalidade e morbidade 

decorrentes de DCV, além de ser um fator de risco independente para tais doenças50. 

Um estudo, bastante relevante na comunidade científica, proveniente da população 

de Framingham, observou que indivíduos hipertensos possuíam chances 2 a 3 vezes 

maiores de sequelas ateroscleróticas, cardiovasculares incluindo DAC, acidente 

vascular cerebral (AVC) atero-trombótico e doença arterial periférica (DAP) 

comparados a indivíduos normotensos da mesma idade51. No Brasil, estima-se que 

em 2006, 17 milhões de brasileiros apresentavam HAS, representando 
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aproximadamente 35% do total de indivíduos adultos com mais de 40 anos52. A HAS 

associa-se a diversos fatores de risco cardiovasculares que aumentam a prevalência 

dessas doenças como obesidade, sedentarismo, tabagismo, dislipidemias e DM53. 

Dentre os componentes da SMet, a obesidade andróide, ou seja, a obesidade 

com distribuição central de gordura, tem um importante papel no risco de morte por 

doença cardiovascular19. Essa forte correlação entre obesidade (especialmente 

obesidade abdominal) e os outros fatores de risco levaram a definir a SMet 

essencialmente como um agrupamento das complicações metabólicas decorrentes da 

obesidade. A “epidemia da obesidade” é considerada a principal responsável pelo 

aumento da prevalência da SMet24. Além disso, a obesidade abdominal é uma das 

principais causas do aumento da resistência à insulina, pois excesso de tecido 

adiposo libera grandes quantidades de ácidos graxos livres não esterificados, que 

sobrecarregam o fígado, músculos e provocam a resistência à insulina. A resistência 

à insulina está presente na maioria das pessoas com SMet e está fortemente 

associada com outros fatores de risco metabólicos18,24. 

Além disso, tem sido postulado que elevadas concentrações nos níveis de 

ácidos graxos não esterificados na circulação plasmática contribuem para ativação 

simpática indiretamente através de aferentes com origem no fígado20, além de 

provocar aumento da reatividade ao agonista β2-adrenérgico, aumentando a resposta 

vasoconstritora reflexa na circulação periférica18,19,20,24. 

Com isso, a obesidade especificamente de distribuição abdominal, associa-se 

a uma maior incidência de DM, HAS, dislipidemias, favorecendo a SMet19,54,55 e 

consequentemente um maior risco cardiovascular,54,56,57 comprovando que 

componentes do estilo de vida também levam às DCV. As dietas ricas em calorias, 

gordura saturada e colesterol contribuem para o desenvolvimento destas doenças ao 

promover dislipidemias e sobrepeso. A obesidade abdominal foi confirmada como 

uma variedade de adiposidade particularmente aterogênica58,59. A obesidade e ganho 

de peso estão amplamente, porém não totalmente, associados a uma incidência maior 

de DCV. 

Uma metanálise desenvolvida por Ansarimoghaddam et al. (2018), demonstrou 

existir uma alta prevalência da SMet e relação positiva entre SMet e AVC, DAC e 

doença cardiovascular nos países do Oriente Médio60. 
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Cerca de 50% da população em geral possuem diminuição nos níveis de HDL-

c decorrentes de causa genética61. Estudos epidemiológicos demonstraram de forma 

consistente a correlação entre níveis baixos de HDL-c e o risco de eventos 

coronarianos, comprovando que a cada redução de 1mg/dL nos níveis de HDL-c, há 

um aumento de 2 a 3% no risco de eventos cardiovasculares62. Como essa 

lipoproteína participa da retirada do colesterol da parede arterial permitindo a 

redistribuição no organismo e excreção biliar63,64, elas impedem o acúmulo de gordura 

no interior dos vasos64, além de sua propriedade anti-inflamatória e oxidante, capaz 

de prevenir ou inativar a oxidação de fosfolipídeos provenientes do LDL-c63. Por isso, 

a presença de baixos níveis de HDL-c constitui um fator de risco importante para a 

aterosclerose63,64. 

O aumento dos níveis de TG acima de 100mg/dL, tem relação direta com o 

aumento do LDL-c e VLDL-c65. Quanto maior o nível de TG, maiores níveis de LDL-c 

e VLDL-c são encontrados65, demonstrando um maior potencial aterogênico66 e riscos 

maiores de eventos cardiovasculares futuros66.  

Sendo assim, as evidências existentes demonstram que valores altos de TG 

isolados, não identificam indivíduos com risco alto de coronariopatia, porém, podem 

ser marcadores de condições de risco lipídicas que elevam o risco cardiovascular.20 

 

 

2.3 Teste cardiopulmonar e resposta cardiorrespiratória 

 

Durante a realização do exercício físico dinâmico progressivo, o funcionamento 

do sistema de captação, transporte e utilização de oxigênio, representado pelo 

sistema cardiorrespiratório e musculoesquelético, depende de ajustes centrais como: 

aumento da frequência cardíaca (FC), fração de ejeção (FE), debito cardíaco (DC), 

entre outros e ajustes periféricos: diferença arteriovenosa, resposta vasodilatadora, 

redistribuição regional de fluxo, ventilação celular, entre outros necessários para o 

aumento do consumo de oxigênio (VO2)67, 68. Através do TECP ou ergoespirometria, 

é possível avaliar de forma direta as respostas ventilatórias, cardiovasculares e 

metabólicas indiretas frente ao esforço máximo69.  
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Com a realização do TECP é possível determinar com relativa precisão, o 

VO2max, que reflete a capacidade máxima de um indivíduo absorver, transportar e 

consumir oxigênio70,71 sendo assim, o principal parâmetro para avaliação da 

capacidade aeróbia ou capacidade cardiorrespiratória72-75 e também o melhor 

indicador da condição cardiovascular, o tornando um importante parâmetro preditivo 

de morbidades associadas72-76. O VO2max está diretamente relacionado com o DC, 

com o conteúdo arterial de oxigênio e com a troca gasosa em nível alvéolo-capilar68. 

Nesse sentido, pesquisadores descreveram que a mortalidade diminui conforme 

ocorre aumento do VO2 e cada incremento de 1-MET na taxa metabólica total durante 

o teste máximo foi associado a uma redução de 14% nos eventos cardíacos em 

indivíduos saudáveis como também em indivíduos cardiopatas38. 

 Pelo TECP é possível determinar o consumo máximo de oxigênio com os 

seguintes dados: existência de um limiar anaeróbio (LA) - limiar de lactato); ventilação 

pulmonar (VE) >60% da máxima prevista; presença de quociente respiratório (QR) 

(VCO2/VO2); eventual presença de um platô no VO2 diante de um aumento de esforço. 

Estes dados, juntamente à avalição da FC atingida e sensação subjetiva de esforço 

podem assegurar um teste máximo77. Caso o teste não atinja o VO2max por conta da 

exaustão e/ou fadiga muscular do paciente, atinge-se o VO2pico que é a maior taxa 

de consumo de O2 obtido no exame, relatado pelo paciente. 

 

 

2.4 Parâmetros do teste cardiopulmonar em pacientes com SMet 

 

Pacientes com SMet, de acordo com dados da literatura, apresentam 

diminuição da competência aeróbia, do consumo de oxigênio no limiar anaeróbio 

(VO2LA)78 bem como da capacidade aeróbia máxima79, sendo uma das justificativas 

para tais alterações, a diminuição da força muscular nestes indivíduos39,40,78.  

De acordo com o estudo de Yokota T. et al (2011)37, foi demonstrado que existe 

relação entre a diminuição da capacidade aeróbia com anormalidades no metabolismo 

muscular esquelético. A diminuição do VO2 frente ao exercício é muito presente nos 

indivíduos com SMet, no entanto, a literatura também tem mostrado que essa 

diminuição pode ser proveniente da influência da motivação do paciente e do 
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profissional79,80. Corroborando, Yazbeck et al (1998)77 demonstraram que o 

comportamento das variáveis ventilatórias no exame pode, eventualmente, alterar-se 

pela ansiedade do indivíduo previamente ao exame bem como da utilização de bucal 

próprio e uso de clip nasal antes do início do teste.  

Devido a essas limitações na mensuração do VO2, estão sendo utilizados pelos 

pesquisadores parâmetros ventilatórios em fases submáximas do exercício para que 

possa reproduzir o desempenho geral do paciente72,81,82. 

Além da utilização somente do VO2 como um importante índice máximo, outros 

parâmetros submáximos já foram expostos como marcadores de mal prognóstico, 

como, por exemplo, a relação consumo de oxigênio e carga de trabalho (VO2/W)83, 

que indicam a eficiência metabólica do indivíduo e o VO2LA82. Pacientes que atingem 

VO2/W ≤ 9 ml/kg/min/W tem pior prognóstico84 da mesma forma que pacientes que 

atingem VO2LA ≤ 11 ml/kg/min apresentam risco cardiovascular mais elevado85.  

Até o presente momento, existem poucas investigações e estudos sobre o 

comportamento dos parâmetros cardiorrespiratórios frente ao esforço submáximo em 

pacientes com SMet, não evidenciando cientificamente se este conjunto de fatores de 

risco que classificam a SMet, trazem prejuízo na eficiência cardiorrespiratória dos 

indivíduos durante a realização do exercício físico. 
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3. MÉTODOS 

 

3.1 Amostra 

 

Foram avaliados 277 indivíduos do sexo feminino, haja vista da alta frequência 

desse gênero na procura pelo nosso serviço de reabilitação (42,1 ± 5,5 anos), 

separados em Grupo SMet (n =210) e Grupo Controle Saudável (CS) (n = 67), 

seguidos pela Clínica de Reabilitação PROCardio LTDA e pelo Laboratório de 

Treinamento Físico e Experimental da UNIFESP. Inicialmente, passaram por uma 

triagem e receberam informações sobre o projeto para então, serem convidadas a 

participar do estudo. Em seguida, passaram por avaliação clínica e laboratorial para 

determinação da condição de saúde. Aquelas que não apresentaram os fatores de 

caracterização da SMet, foram convidadas a participar do estudo como grupo controle 

saudável com o objetivo de comparação de parâmetros.  

O presente estudo foi encaminhado à Comissão de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), Santos – SP e aprovado sob número 

3.036.417 (Anexo 1).  

Todas as voluntárias assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) autorizando sua participação no estudo. 

 

3.1.1 Critérios de inclusão 

  Mulheres sedentárias, entre 18 e 45 anos, portadoras de SMet de acordo 

com os critérios diagnósticos do NCEP III; 

 Mulheres sedentárias, entre 18 e 45 anos, não portadoras de SMet. 

 

3.1.2 Critérios de exclusão  

 Mulheres inseridas em programas de atividade ou treinamento físico, em 

tratamento dietético ou medicamentoso, tabagistas, com histórico de 

consumo de álcool, doença cardiovascular ou qualquer outra patologia ou 

limitação física que impossibilitasse a realização do TECP. 

 Mulheres que não participaram de alguma das etapas do presente projeto. 
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3.1.3 Desenho do estudo 

 

               

 

3.2  Procedimentos  

 

Os indivíduos que aceitaram participar do estudo passaram por avaliação 

médica e realizaram todos os exames iniciais. Foram realizadas três medidas de 

pressão arterial (PA) antes do TECP.  

Foi feita a avaliação da composição corporal onde foram aferidos a altura (m) 

e o peso corporal (kg) em balança Filizola. O IMC foi determinado através do cálculo 

do peso dividido pela altura ao quadrado [IMC= peso (kg)/altura²(m)];  

A avaliação da CA foi medida no ponto médio entre a última costela e a crista 

ilíaca pelo fato de muitas pacientes obesas possuírem o umbigo direcionado para 

baixo devido à excessiva curvatura da parede abdominal. Foram realizadas três 

medidas consecutivas, sempre pelo mesmo avaliador, e registrado o valor que mais 

se repetiu. 

Os exames laboratoriais foram realizados no período da manhã, com o 

indivíduo em jejum de 12 horas. Uma veia antecubital foi cateterizada para coleta de 

sangue venoso para avaliações laboratoriais: hemograma (foi realizado por contagem 

eletrônica automatizada e estudo morfológico em esfregaços corados com corantes 

panópticos), glicemia (foi realizada pelo método enzimático, automatizado - Roche), 

colesterol total e frações, TG e HDL-c (foi feita pelo método enzimático colorimétrico) 

e o cálculo de LDL-c conforme a “Lipid Research Clinics Program”. Seguindo a 

orientação das IV Diretrizes Brasileiras sobre Dislipidemias da Sociedade Brasileira 
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de Cardiologia (2007), foi feita a dosagem direta do LDL-c (não calculado pela 

equação) sempre que os resultados dos TG forem maiores ou iguais a 400 mg/dL. 

O TECP foi realizado no equipamento Cortex da Meta Análise 3s. Os valores 

foram coletados a cada respiração e convertidos em média de 30 segundos. Os 

parâmetros analisados foram: consumo de oxigênio (VO2 L/min-1 ou mL/kg-1/min-

1STPD); produção de dióxido de carbono (VCO2 mL/min-1STPD); ventilação 

pulmonar (VE L/min BTPS); volume corrente (VC L/min BTPS); frequência respiratória 

(FR rpm); espaço morto funcional estimado (VD /VT); razão da troca respiratória 

(RER); equivalentes ventilatórios de oxigênio (VE/VO2) e dióxido de carbono 

(VE/VCO2) e pressões expiratórias finais de oxigênio e dióxido de carbono (PetO2 e 

PetCO2 mmHg). Antes de cada avaliação, o analisador metabólico foi calibrado 

utilizando gases com dióxido de carbono (4,95ml/kg/cm²) e oxigênio (11,99ml/kg/cm²) 

balanceada com nitrogênio, e o medidor de fluxo foi calibrado com uma seringa de 3 

litros. O teste foi realizado em esteira ergométrica (Micromed), através do protocolo 

de rampa com aumento constante de velocidade e/ou inclinação a cada minuto até a 

exaustão, sendo os incrementos de carga calculados pela carga máxima predita até 

a exaustão.  

Para a análise do comportamento da FC durante o exame, foi utilizado um 

eletrocardiograma (ECG) com doze derivações padrão (D1, D2, D3, aVR, aVL, aVF, 

V1, V2, V3, V4, V5, V6 - ECG Marquette Medical Systems, InC.CardioSoft, Wisconsin, 

USA) e para avaliação da PA foi utilizado o método auscultatório. O teste foi 

considerado máximo quando o paciente atingiu valores de QR ≥1,10 associado à 

exaustão referida pelo próprio paciente. A capacidade física foi determinada pelo 

VO2pico no final do exame. Em repouso, durante e após a avaliação funcional 

cardiorrespiratória foi feito o registro eletrocardiográfico, além de mensurações 

periódicas da PA por um auxiliar. Periodicamente, foi perguntado ao paciente a 

respeito de seus sintomas ao esforço, como cansaço, peso nas pernas e tonturas. 

O VO2LA foi mensurado pelo método V-slope (Beaver et al, 1986), que consiste 

na perda de linearidade entre a produção de VCO2 e o consumo de VO2. 

Adicionalmente, utilizamos os seguintes critérios convencionais: aumento do VE/VO2 

e do PetO2 com estabilização do VE/VCO2 e do PetCO2. 
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Ao final, o grupo que apresenta SMet foi comparado com o grupo CS para análise 

dos resultados.  

 

3.3  Diagnóstico da SMet 

 

A SMet foi diagnosticada de acordo com o NCEP ATPIII, onde o indivíduo é 

caracterizado como portador da síndrome na presença três ou mais fatores de risco, 

sendo eles: 

 CA > 102 cm para homens e > 88 cm para as mulheres; 

 TG ≥ 150 mg/dL; 

 HDL-c < 40 mg/dL para homens e < 50 mg/dL para as mulheres; 

 PAS ≥ 130 mmHg ou PAD ≥ 85 mmHg; 

 Glicemia de jejum ≥ 110 mg/dL. 

 

3.4 Análise Estatística 

 

Para realizar o cálculo do tamanho da amostra foi utilizado o programa 

estatístico OpenEpi99. Foi proposto um poder de 80%, com um intervalo de confiança 

de 95% (bicaudal) para admitir a probabilidade do erro tipo 1 em apenas 5%. Desse 

modo, constatou-se que deveriam ser recrutados no mínimo 23 pacientes por grupo. 

Os dados das tabelas e das figuras estão apresentados como média ± desvio 

padrão (DP). 

As variáveis analisadas neste estudo foram submetidas ao teste de 

Kolmogorov-Smirnov para verificar se apresentavam distribuição normal. As variáveis 

que não apresentaram esta distribuição foram analisadas após transformação 

logarítmica. 

Os dados das características antropométricas, metabólicas e 

cardiorrespiratórias basais de ambos os grupos foram submetidos à análise de 

variância de um caminho (one-way ANOVA) com nível de significância aceito de 

p<0,05. 
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 A análise de variância de dois fatores para medidas repetidas (two-way 

ANOVA) foi utilizada para: análise do comportamento das variáveis 

cardiorrespiratórias durante exercício progressivo máximo. Em casos de F significante, 

foram realizadas comparações post-hoc de Scheffè, com nível de significância aceito 

de p<0,05.  

Coeficientes de correlação foram utilizados para analisar a influência dos 

principais fatores de risco nas respostas ventilatórias ao teste de esforço. As 

correlações multivariadas foram realizadas pelo teste de correlação de Spearman 

(para as variáveis não paramétricas) ou de Pearson (para as variáveis paramétricas). 

Para as correlações multivariadas, foi utilizado o modelo de regressão linear de 

stepwise. 

Em todas as análises foram considerados significantes os resultados cujo valor 

de p tenha sido inferior a 0,05. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1  Avaliação basal e Características de acordo com a SMet 

 

Nas Tabelas 1, 2 e 3 observamos os dados basais referentes às características 

antropométricas, metabólicas e cardiorrespiratórias dos grupos estudados (grupo 

SMet e Grupo CS). 

Foram observadas diferenças significativas entre os grupos estudados nos 

parâmetros antropométricos, metabólicos e cardiorrespiratórios.  

 

4.1.1 Parâmetros Antropométricos 

 

A avaliação dos parâmetros antropométricos, de acordo com a comparação dos 

grupos, conferiu às pacientes, diferenças significantes quanto ao IMC, a composição 

corporal (CA, massa magra, massa gorda) como era de se esperar para o grupo com 

SMet (Tabela 1). 

Não observamos diferenças em relação à idade e estatura nos grupos 

estudados (Tabela 1).  
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TABELA 1. Características Clínicas dos 277 indivíduos estudados de acordo com a separação 
dos grupos síndrome metabólica (SMet) e controle saudável (CS) - Amil/United. 

 

 

Parâmetros 

SMet 

(n=210) 

 

CS 

(n=67) 

 

 

p 

Idade (anos) 41,0±5,3 42,0±6,0 0,54 

Altura (m) 1,60±0,2 1,63±0,7 0,64 

Peso (kg) 86,3±10,5 58,5±4,8 0,00 

IMC (kg/m2) 33,5±1,8 22,9±2,1 0,00 

CA (cm) 105,8±6,7 76,9±4,5 0,00 

Massa magra (kg) 43,9±6,0 36,8±4,1 0,03 

Massa gorda (kg) 39,8±5,4 22,1±1,1 0,00 

Valores são expressos como média ± desvio-padrão, ns: Sem significância estatística p>0,05. Significância Estatística p<0,05. 

CA (Circunferência Abdominal), IMC (Índice de Massa Corpórea), MM (Massa Magra), MG (Massa Gorda), SMet (Síndrome 
Metabólica), CS (Controle Saudável). 

 

4.1.2 Parâmetros Metabólicos 

 

Seguindo o mesmo padrão de organização e comparação dos grupos, foi 

avaliada a influência da SMet nos parâmetros metabólicos.  

Na Tabela 2, pode ser observado que o grupo SMet conferiu às pacientes, 

diferenças significantes quanto às variáveis metabólicas (Tabela 2).  
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TABELA 2. Características Laboratoriais dos 277 indivíduos estudados de acordo com a 
separação dos grupos síndrome metabólica (SMet) e controle saudável (CS) - Amil/United. 

 

 

Parâmetros 

SMet 

(n=210) 

 

CS 

 (n=67) 

 

 

P 

Glicemia de jejum (mg/dL) 134,6±14,4 81,0±12,5 0,00 

Colesterol (mg/dL) 181,2±44,4 152,7±21,0 0,00 

TG (mg/dL) 196,6±21,6 117,1±66,4 0,00 

LDL-C (mg/dL) 120,5±42,0 108,4±27,7 0,02 

HDL-C (mg/dL) 40,9±12,2 50,3±8,9 0,00 

Valores são expressos como média ± desvio-padrão, Significância Estatística p<0,05. HDL-c (Colesterol de Lipoproteína de Alta 

Densidade), LDL-c (Colesterol de Lipoproteína de Baixa Densidade), TG (triglicérides), SMet (Síndrome Metabólica), CS 
(Controle Saudável). 
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4.1.3 Parâmetros Cardiorrespiratórios 

 

Com relação aos dados basais cardiorrespiratórios, foram observadas 

diferenças significativas na PAS e na capacidade funcional máxima (VO2pico) entre 

os grupos SMet e CS (Tabela 3).  

TABELA 3. Características Cardiorrespiratórias dos 277 indivíduos estudados de acordo com a 
separação dos grupos síndrome metabólica (SMet) e controle saudável (CS) - Amil/United. 

 

 

Parâmetros 

SMet 

(n=210) 

 

CS 

 (n=67) 

 

 

p 

PAS (mmHg) 144±13,2 128±13,0 0,00 

 

PAD (mmHg) 

80±13,7 79±7,6 0,81 

 

FC (bpm) 

72±15,2 72±8,4 0,62 

VO2pico (mL/Kg/min) 21,2±4,6 27,5±9,3 0,03 

Pet/CO2 (mmHg) 25±2,4 28±4,3 0,54 

Valores são expressos como média ± desvio-padrão, Sem significância estatística p>0,05. Significância Estatística p<0,05. FC 

(Frequência Cardíaca), PAS (Pressão Arterial Sistólica), PAD (Pressão Arterial Diastólica), Pet/CO2 (Pressão Parcial de Gás 
Carbônico), VO2pico (Consumo máximo de oxigênio), SMet (Síndrome Metabólica), CS (Controle Saudável). 
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4.2  Avaliação da Capacidade Física Máxima (VO2pico) 

 

Como esperado, o consumo de oxigênio aumentou progressivamente durante 

o exercício progressivo, porém, o VO2pico foi menor no grupo SMet em relação ao 

grupo CS (Figura 1). 

 

 

Figura 1 – Comparação dos valores do VO2pico entre os grupos síndrome metabólica (SMet) e 
controle. Os valores são expressos como média ± desvio-padrão, * p<0,05. mL/kg/min (mililitros de 
oxigênio por quilograma por minuto).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

Figura 1 
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4.3  Avaliação do Comportamento das Variáveis Ventilatórias 

 

Durante o exercício físico moderado, presumivelmente, foi registrado o 

aumento no VE/VCO2 analisado no LA no grupo SMet quando comparado com o 

grupo CS. (Figura 2). 

 

 

Figura 2 – Comparação dos valores do equivalente respiratório da produção de dióxido de carbono 
(VE/VCO2) entre os grupos síndrome metabólica (SMet) e controle. Os valores são expressos como 
média ± desvio-padrão, * p<0,05. mL/kg/min.  

 

4.4  Correlação do VE/VCO2 com os fatores de risco da SMet  

 

Na análise de correlação linear multivariada entre o VE/VCO2 e os fatores de 

risco da SMet, encontramos correlação inversamente proporcional com o índice de 

IMC (Figura 3) e CA (Figura 4) 

Figura 2 
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Figura 3 – Correlação linear multivariada entre o VE/VCO2 e o índice de massa corporal (IMC). 

 

 

Figura 4 – Correlação linear multivariada entre o VE/VCO2 e a circunferência abdominal (CA). 

 

 

 

 

Figura 3 

Figura 4 
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5. DISCUSSÃO 

 

O presente estudo expandiu o conhecimento atual sobre os fatores que 

influenciam os efeitos maléficos da SMet no comportamento do sistema 

cardiorrespiratório frente a uma situação de estresse físico, avaliando as alterações 

das respostas ventilatórias e metabólicas em mulheres com SMet durante exercício 

físico progressivo. A hipótese aventada foi a de que o agrupamento de anormalidades 

e patologias que compõem os pacientes com SMet, pudessem modular 

negativamente os ajustes cardiorrespiratórios durante uma situação de estresse físico. 

Constatou-se nesta investigação que o VO2pico e a eficiência aeróbia (VO2LA) 

foram reduzidos em pacientes com SMet quando comparados com indivíduos 

eutróficos.  

Corroborando, Miyatake N et al (2007)86 estudando a influência da SM na 

população Japonesa, notaram que essa população apresentava diminuição no 

VO2pico e no VO2LA, quando comparados a indivíduos eutróficos86. Os autores 

evidenciaram a influência do aumento da massa de gordura e diminuição da 

porcentagem de massa magra refletindo na menor capacidade física de indivíduos 

com SMet86, o que também corrobora com o nosso estudo, onde os indivíduos 

apresentaram uma maior massa gorda e menor massa magra.  

Yokota et al (2011)37 observaram que as alterações metabólicas presentes em 

pacientes com SMet, principalmente à resistência à insulina, está fortemente 

associada com as alterações no metabolismo muscular esquelético. O estudo 

demonstrou existir uma diminuição no metabolismo mitocondrial para fosforilação 

oxidativa e produção de ATP prejudicando a capacidade aeróbias de indivíduos com 

SMet.   

Outros fatores a serem considerados são as respostas ao TECP que refletem a 

eficiência ventilatória determinada pela razão entre a VE e a produção de CO2 

(VE/VCO2)87 e PetCO2
87. 

No presente estudo não foram observadas diferenças no PetCO2 entre os grupos 

estudados. Essa variável tem como finalidade associar o aumento do débito cardíaco 
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sinalizando uma ineficiência dos ajustes centrais do sistema cardiovascular frente aos 

esforços físicos 81,82.  

A medida da variável ventilatória VE/VCO2 foi maior nos pacientes com SMet 

quando comparados com o grupo controle, o que sugere a existência de 

anormalidades na distribuição da ventilação e perfusão nos pulmões nesses 

indivíduos88.  

Arena et al. (2008)89 demonstram que a menor eficiência ventilatória dos 

sistemas cardiorrespiratórios durante o exercício é considerada um importante 

preditor de risco de mortalidade, hospitalização e outros resultados, além do VO2pico 

estar diminuído89. 

A obesidade é importante causador de diversas alterações no organismo, e 

essas modificações em conjunto levam à prejuízos metabólicos e pulmonares, 

culminando em eficiência cardiorrespiratória diminuída 79. 

Vale ressaltar que o principal achado do presente estudo foi a influência direta 

do IMC e da CA sobre os parâmetros ventilatórios (utilizados como marcadores de 

mal prognósticos) em fases submáximas do exercício. Os dados desta investigação 

demonstram existir uma relação direta entre o ganho de peso e o aumento dos índices 

respiratórios que expressam a ineficiência ventilatória (VE/VCO2) durante o TECP. 

Portanto, o aumento da massa corporal interferiu negativamente na resposta do 

VE/VCO2 ao exercício submáximo nos indivíduos com SMet quando comparados com 

o grupo controle.  

Com isso, pode-se observar que a obesidade tem interferência direta com a 

eficiência cardiorrespiratória do paciente, levando a um maior risco de complicações 

cardiovasculares no futuro.  

Um recente estudo de Wedell-Neergaard et al (2018)90, fortalece os presentes 

achados, demonstrando haver importante relação entre SMet e obesidade abdominal, 

que pode ser parcialmente explicada por citocinas inflamatórias, como Interleucina 6 

e proteína C-reativa90.  

Os mecanismos que norteiam o aumento nos índices do VE/VCO2 precisam ser 

discutidos. Infere-se que a elevação na concentração da gordura corporal (IMC) seja 

um possível mecanismo para explicar a ineficiência ventilatória do sistema respiratório 
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em resposta ao exercício físico91,92. O excesso na concentração da gordura corporal 

influencia profundamente na aptidão aeróbia, evidenciando que a adiposidade reduz 

a potência aeróbica máxima em relação ao peso (VO2máx por kg) 92,93 e que a aptidão 

funcional durante o exercício está negativamente relacionada ao grau de obesidade 

93,94.  

Nota-se relação negativa entre o aumento da cintura abdominal e a eficiência 

ventilatória (VE/VCO2) durante o exercício físico submáximo. Estes dados são 

consistentes com achados prévios que demonstraram que alterações na função 

ventilatória foram atribuídas à compressão mecânica extrínseca da adiposidade, que 

pode causar redução da complacência da parede torácica e consequentemente 

aumento do trabalho respiratório, sendo assim, fatores determinantes para a 

diminuição da capacidade aeróbia 95-97. 

Não foram verificadas relações diretas entre os outros fatores de risco para a 

SMet e as respostas ventilatórias durante o exame de ergoespirometria. Resultados 

de estudos anteriores78 suportam a noção de que o VO2pico, assim como respostas 

hemodinâmicas ao exercício, sofrem influência direta da obesidade durante avaliação 

cardiopulmonar 78.  

Dessa forma, parece que a diminuição da eficiência ventilatória em pacientes 

com SMet pode estar relacionada ao aumento do drive ventilatório e à diminuição da 

capacidade cardiorrespiratória devido ao acúmulo da massa rica em gordura no 

organismo. 

Vale ressaltar que uma nova perspectiva de saúde surge devido ao momento 

atual que vivemos, uma pandemia causada pelo Sars-Cov2 onde a população mais 

vulnerável à gravidade e mortalidade é justamente a estudada nesta investigação98. 

O conhecimento proporcionado por esta pesquisa pode auxiliar na maior 

compreensão sobre as relações existentes entre os fatores de risco para doenças 

cardiovasculares e o principal sistema atingido pelo Sars-Cov2, o respiratório.  

Dentro do mesmo contexto, vários fatores contribuem para o agravamento da 

infecção pelo Sars-Cov2 no organismo dos indivíduos com SMet98. A importância da 

gordura abdominal e as alterações metabólicas, indicam que o aumento expressivo 
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na tempestade de citocinas inflamatórias desencadeada pelo Sars-CoV-2 seja ainda 

mais lesiva ao pulmão destes indivíduos98.  

Indivíduos com obesidade, por apresentarem alterações na eficiência 

cardiorrespiratória principalmente devido às limitações pulmonares98, como 

anormalidades na relação ventilação-perfusão, se tornam mais predispostos a 

depender de ventilação mecânica e outros cuidados intensivos caso contraiam a 

Covid-1998. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que o consumo máximo de oxigênio (VO2pico) foi menor no grupo de 

mulheres com SMet em relação ao grupo CS. 

Constatou-se que mulheres com SMet, que tem obesidade e maior CA, como 

um dos fatores para classificação da SMet, apresentam uma relação direta com a 

ineficiência ventilatória traduzida por alteração da razão ventilação e produção de 

dióxido de carbono durante o exercício físico submáximo. 
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7. LIMITAÇÕES 

 

O presente estudo tem algumas limitações. Foram estudados pacientes com 

diagnóstico recente e que não foram tratados para SMet. Há aspectos positivos e 

negativos em relação a isso. O aspecto positivo é que não houve interferência de 

drogas e exercício físico nos presentes resultados. O aspecto negativo é que não se 

pode extrapolar esses resultados para pacientes que recebem tratamento 

farmacológico.  
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8. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Como sugestões para trabalhos futuros, pretendemos investigar o efeito da dieta 

e do treinamento físico nas variáveis do TECP e sua associação com a composição 

corporal, com os indicadores da SM e com os marcadores inflamatórios e metabólicos. 
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Anexo 1 – Aprovação do Comitê de Ética em pesquisas. 
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Anexo 2 – Certificado de apresentação no 40° Congresso da Sociedade de 

Cardiologia do Estado de São Paulo (SOCESP) – Sessão de Temas Livres – 

modalidade E-Pôster. 
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Anexo 3 – Certificado de apresentação no 42° Simpósio Internacional de 

Ciências do Esporte e 2° Simpósio Internacional de Atividade Física e 

Comportamento Sedentário – organizado pelo Centro de Estudos do 

Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul (CELAFISCS). 
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Anexo 4 – Certificado de apresentação no XI Congresso Brasileiro de Iniciação 

Científica (COBRIC) organizado pela Universidade Santa Cecília (UNISANTA) – 

premiação entre os cinco melhores trabalhos.   
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Anexo 5 – Certificado de apresentação no XXVI Congresso Nacional do DERC 

– premiado como segundo melhor trabalho científico na categoria Tema Livre - 

Oral.   
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Anexo 6 – Parecer e Aprovação para Publicação na Revista Brasileira de 

Fisiologia do Exercício.   

 

 

 

 

 

 

 


