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Resumo 

 

Diversas doenças cardiorrenais evoluem com hiperativação do sistema renina-

angiotensina-aldosterona, o que gera múltiplas consequências, incluindo aumento do 

volume de plasma no sangue. O aumento da volemia pode provocar grande 

deslocamento de sangue dos membros inferiores para o coração no início do 

exercício, pelo efeito da bomba muscular. Nesta situação, é possível que o retorno 

venoso contribua para gerar resposta ventilatória excessiva ao exercício em pacientes 

com doenças cardiorrenais e, consequentemente, pode estar envolvido na geração 

da sensação de dispneia. O racional por trás desta hipótese é baseado em 

experimentos sob condições controladas em modelos animais descerebrados ou 

anestesiados. Muitos estudos foram feitos em humanos na tentativa de fazer a 

translação dos achados em modelos animais, no entanto, o papel do aumento do 

retorno venoso para a regulação da resposta ventilatória ao início do exercício físico 

em humanos ainda permanece incerto. Portanto, tal lacuna foi alvo de investigação 

deste trabalho. Nossa hipótese foi que atenuação do retorno venoso reduziria a 

resposta ventilatória ao início do exercício físico. Para testá-la, 20 adultos jovens e 

saudáveis realizaram exercício físico em bicicleta ergométrica, contra baixa 

resistência, com e sem manipulação do retorno venoso por meio de insuflação de 

manguitos posicionados nas coxas. Mensuramos a ventilação pulmonar por sensores 

acoplados a uma máscara oronasal, além de múltiplas variáveis cardiovasculares para 

caracterizar a manipulação do retorno venoso e variáveis perceptuais, como, por 

exemplo, o relato verbal acerca do nível de vontade para inspirar e de percepção de 

esforço. A manipulação experimental do nosso protocolo para atenuar o retorno 

venoso funcionou, visto que o volume sistólico foi menor na condição em que os 

manguitos foram insuflados. Porém, a resposta ventilatória ao início do exercício foi 

semelhante entre as condições. Percebemos que a insuflação dos manguitos nas 

coxas dos participantes provocou aumento na percepção de esforço para realizar o 

exercício, provavelmente pelos manguitos atrapalharem a execução da pedalada. 

Sabendo que a percepção de esforço é indicadora do comando motor central e que 

este gera aumento da ventilação, nós normalizamos a resposta ventilatória ao 

exercício pelo valor de percepção de esforço reportado pelos voluntários. Após 

normalizarmos os dados, a análise indicou que a atenuação do retorno venoso gerou 

menor resposta ventilatória. Portanto, os resultados permitiram sugerir que a resposta 



 
 

ventilatória ao início do exercício depende do aumento do retorno venoso, quando é 

levada em conta a resposta ventilatória ajustada pelo nível de percepção de esforço 

observado durante o exercício.  

  

Palavras-chave: retorno venoso; ventilação; exercício; oclusão circulatória; 

percepção de esforço.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

Several cardiorenal diseases evolve with hyperactivation of the renin-angiotensin-

aldosterone system, which generates multiple consequences, including increased 

plasma volume in the blood. Increased blood volume can cause large displacement of 

blood from the limbs for the heart at the beginning of the exercise, by the effect of the 

muscular pump. Maybe in this situation, the venous return contributes to generate 

excessive ventilatory response to exercise in patients with cardio-renal diseases and, 

consequently, may be involved in the generation of feeling of dyspnea. The rationale 

behind this hypothesis is based on experiments under controlled conditions in 

decerebrate or anesthetized animal models. A lot of studies were done in humans in 

an attempt to translate the findings into animal models. However, so far, the role of 

increased venous return in response regulation ventilation at the beginning of physical 

exercise in humans remains uncertain. Therefore, this gap was the subject of 

investigation of this project. Our hypothesis was that attenuation of venous return 

would reduce the ventilatory response to the beginning of physical exercise. To test 

the project hypothesis, young and healthy adults exercised on an ergometric bicycle, 

against low resistance, with and without manipulation of the venous return through cuff 

inflation positioned on the thighs. We measured lung ventilation by sensors attached 

to an oronasal mask, in addition to multiple cardiovascular variables to characterize 

the manipulation of venous return and perceptual variables, such as, for example, the 

verbal report about the level of will to inhale and perceived exertion. The experimental 

manipulation of our protocol to attenuate the venous return worked, as the systolic 

volume was lower in the condition in which the cuffs were inflated. However, the 

ventilatory response at the beginning of the exercise was similar between conditions. 

We noticed that the inflation of the cuffs on the thighs of the participants caused an 

increase in the perceived exertion to perform the exercise, probably due to the cuffs 

getting in the way of pedaling. Knowing that the perceived exertion is an indicator of 

the central motor command and that this generates an increase in ventilation, we 

normalized the ventilatory response to exercise by the value of perceived exertion 

reported by the volunteers. After normalizing the data, an analysis indicated that the 

attenuation of venous return generated a lower ventilatory response. Therefore, the 

results allow us to suggest that the ventilatory response at the beginning of the exercise 



 
 

depends on the increase in venous return, when the ventilatory response adjusted by 

the level of perceived exertion observed during exercise is taken into account. 

 

Keywords: venous return; ventilation; exercise; circulatory occlusion; perceived 

exertion. 
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1. Introdução 

1.1 Introdução teórica 

          O sistema renina-angiotensina-aldosterona é um dos sistemas essenciais para 

o funcionamento do corpo humano, pois atua como um potente mecanismo de 

controle da pressão arterial. Em situações de hipotensão arterial e/ou baixo volume 

sanguíneo, a enzima renina é liberada na circulação pelos rins e age convertendo o 

angiotensinogênio - produzido pelo fígado - em angiotensina I (PEACH, 1977; PAGE, 

1940; VANE, 1969). Em seguida, a enzima conversora de angiotensina converte a 

angiotensina I em angiotensina II (PEACH, 1977; VANE, 1969), que por sua vez causa 

a liberação de aldosterona pelo córtex adrenal (KUMAR; SINGH; BAKER, 2007). É 

por meio dessa cascata enzimática que alterações necessárias para a elevação da 

pressão arterial acontecem, incluindo a redução da excreção de sal e água pelos rins, 

com consequente aumento do volume sanguíneo total (VANE, 1969; DILAURO; 

BURNS, 2009; CHAPPELL, 2012). Já em situações de hipertensão e/ou alto volume 

sanguíneo, a secreção de renina é suprimida, inibindo assim toda a cascata. No 

entanto, existem doenças cardiovasculares e renais em que o sistema renina-

angiotensina-aldosterona passa a atuar excessivamente, sendo que as duas 

principais consequências dessa hiperativação são: o aumento da pressão arterial 

(PAGE, 1940; CHAPPELL, 2012) e o aumento do volume de plasma no sangue 

(DILAURO; BURNS, 2009). 

         O aumento do volume plasmático gera inúmeras consequências sobre o 

sistema respiratório. Uma das consequências mais estudadas é o extravasamento de 

plasma para o espaço intersticial de alvéolos e vias aéreas, que gera edema. Edema 

alveolar pode provocar redução do volume alveolar e comprometimento de trocas 

gasosas por aumento da espessura da barreira alvéolo-capilar. Por sua vez, edema 

em vias aéreas pode provocar broncoconstrição (OLSON; SNYDER; JOHNSON, 2006). 

Tais efeitos tendem a gerar aumento da ventilação pulmonar (V̇E) para uma dada 

quantidade de dióxido de carbono produzida pelo metabolismo celular (V̇CO2), tanto 

em repouso como durante o exercício físico, o que significa que a ventilação pulmonar 

passa a ser menos eficiente (i.e., razão V̇E/V̇CO2 aumentada) em pacientes com 

doenças cardiorrenais (OLSON; SNYDER; JOHNSON, 2006; WOODS et al., 2010; 

KALLET, 2007). 
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Além dos mecanismos mencionados, também é possível que o aumento da 

ventilação decorrente do aumento do volume sanguíneo seja atribuído à distensão de 

receptores sensíveis ao volume de sangue na circulação central. Estes receptores 

localizam-se nos átrios, ventrículos e vasos sanguíneos pulmonares e, portanto, são 

conhecidos como barorreceptores cardiopulmonares (HAINSWORTH, 2014). Os 

barorreceptores cardiopulmonares parecem contribuir para a regulação da ventilação, 

pois, manipulação do volume de retorno venoso mediante circulação extracorpórea 

(PONTE; PURVES, 1978; LLOYD, 1984), infusão de salina nas veias cavas ou átrio 

direito, e distensão mecânica do átrio ou ventrículo direito por insuflação de balão 

(HARRISON; HARRISON; MARSH, 1932) dentro das câmaras cardíacas ou por 

obstrução da ejeção do ventrículo direito (JONES; HUSZCZUK; WASSERMAN, 

1982), provocam mudança da ventilação em animais anestesiados ou descerebrados 

em repouso. Os sinais aferentes dos barorreceptores para o controle da ventilação 

parecem ser conduzidos tanto pelo nervo vago como por fibras simpáticas, visto que 

interrupção definitiva (denervação) ou transitória (resfriamento) da sinalização 

aferente de apenas uma das vias aferentes gera pouco ou nenhum efeito sobre a 

resposta ventilatória frente a manipulações do volume ou pressão do átrio e ventrículo 

direito (JONES; HUSZCZUK; WASSERMAN, 1982; KOSTREVA et al.,1975; 

KOSTREVA et al., 1979). 

Uma vez que contrações musculares comprimem veias gerando aumento 

súbito do volume de sangue que retorna ao átrio direito (FOLKOW; GASKELL; 

WAALER, 1970; STEGALL, 1966), é possível que o aumento do retorno venoso 

contribua para a regulação da ventilação no início do exercício em pessoas saudáveis, 

e talvez provoque resposta ventilatória exagerada em pacientes com doenças 

cardiorrenais que apresentam retenção de volume plasmático. Esta hipótese foi 

aventada há muitas décadas pelos autores de experimentos em animais descritos 

anteriormente (PONTE; PURVES, 1978; HARRISON; HARRISON; MARSH, 1932). 

Desde então, diversos estudos foram realizados em humanos para testar a hipótese 

(JONES; HUSZCZUK; WASSERMAN, 1982; SARGEANT et al., 1981; NOBREGA; 

WILLIAMSON; MITCHELL, 1995; ABBOUD et al., 1979; ASMUSSEN; NIELSEN, 

1964; EIKEN; LIND; BJURSTEDT, 1986),  mas os resultados foram controversos e, 

então, o aumento do retorno venoso durante o exercício não é considerado atualmente 

como um mecanismo importante para a regulação da ventilação, como pode ser 
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observado em artigos de revisão contemporâneos (PARKES, 1986; HAOUZI; 

CHENUEL; CHALON, 2001; FORSTER; HAOUZI; DEMPSEY, 2012; BRUCE; 

JOLLEY; WHITE, 2019). 

Os métodos empregados para manipular o retorno venoso durante o exercício 

em humanos incluíram, por exemplo, mudança da postura corporal de deitado para 

em pé para deslocar sangue (WEILER-RAVELL et al., 1983), infusão endovenosa de 

salina para aumentar o volume plasmático (ROBERTSON et al., 2004), bem como 

pressão negativa nas pernas (EIKEN; LIND; BJURSTEDT, 1986) ou oclusão de veias 

(NOBREGA; WILLIAMSON; MITCHELL, 1995) ou artérias (FORDYCE et al., 1982) 

para aprisionar sangue nas pernas. A questão é que estas e outras manipulações não 

permitem isolar mudanças no retorno venoso de outros efeitos secundários que 

podem influenciar o controle da ventilação. Alguns efeitos secundários são mudanças 

da pressão arterial (STEWART et. al., 2011), da relação entre ventilação e perfusão 

pulmonar (HEDENSTIERNA, 2007), da perfusão muscular (EIKEN; LIND; 

BJURSTEDT, 1986), da produção de metabólitos pelas contrações musculares 

(SARGEANT et al., 1981), e da ativação de receptores mecânicos e metabólicos nos 

músculos (SMITH et. al., 1999). Portanto, dependendo de como as manipulações 

foram empregadas, outros fatores além do retorno venoso podem ter apresentado 

contribuição mais relevante para o controle da ventilação, o que, então pode explicar 

muitos resultados controversos na literatura. 

Os fatores fundamentais que parecem maximizar o efeito de manipulações 

sobre o retorno venoso, minimizando efeitos secundários são: 

i) focar no início do exercício - nesta situação há aumento súbito do retorno 

venoso em relação ao repouso (NOBREGA; WILLIAMSON; MITCHELL, 1995) e, 

portanto, o retorno venoso talvez tenha um papel mais evidente para a regulação da 

ventilação. Além disso, quanto menor o tempo de exercício, menos efeitos 

secundários são gerados, incluindo a ativação de mecanorreceptores por congestão 

venosa (KELLER-ROSS et al., 2016) ou aumento da produção de metabólitos por 

redução do fluxo arterial também devido à congestão venosa (IIDA et al., 2007), o que, 

portanto, deve facilitar a interpretação sobre o papel do retorno venoso; 
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ii) pressão utilizada nos manguitos para oclusão vascular - pressões baixas 

ocluem somente as veias, preservando a entrada de sangue arterial para os músculos 

em exercício, o que evita o comprometimento da oferta de O2 (NOBREGA; 

WILLIAMSON; MITCHELL, 1995); 

iii) posição corporal durante o exercício - na posição sentada o aumento do 

retorno venoso no início do exercício é maior em comparação com a posição deitada 

(WEILER-RAVELL et al., 1983); 

iv) carga do exercício - quanto menor a carga de exercício, menor é a demanda 

metabólica e o acúmulo de metabólitos nos músculos (EIKEN; LIND; BJURSTEDT, 

1986), o que pode facilitar a interpretação estrita sobre o efeito do retorno venoso; 

vi) método de análise de dados - registros respiração a respiração são mais 

precisos para detectar mudanças rápidas, como as que ocorrem no início do exercício, 

quando comparados à uma média de respirações registradas em um determinado 

período (WEILER-RAVELL et al., 1983). 

Neste contexto, cabe destacar um estudo que atendeu quase todos os 

requisitos elencados acima. Nele os autores solicitaram que indivíduos jovens 

saudáveis fizessem exercício dinâmico com os membros inferiores, em baixa 

intensidade, na posição deitada, com e sem insuflação de manguitos na coxa para 

provocar oclusão dos vasos arteriais e venosos. A ventilação foi analisada por meio 

de médias a cada 10 s (FORDYCE et al., 1982). Portanto, a posição corporal, a 

pressão de oclusão e a análise de dados poderiam ser aperfeiçoados para maximizar 

a variação no retorno venoso e a resolução temporal da análise da ventilação. Em que 

pese tais deficiências, os autores reportaram que nos primeiros 10 s de exercício o 

aumento da ventilação no exercício com oclusão foi aproximadamente 2 L/min menor 

em comparação com exercício sem oclusão, o que representou uma redução de 25%. 

A partir deste momento até 2,5 min não houve diferença na ventilação entre o 

exercício realizado com e sem oclusão. Curiosamente, ao interpretar os dados, os 

autores valorizaram mais os achados ao longo do exercício em detrimento do início 

do exercício e, portanto, concluíram que mudanças hemodinâmicas provavelmente 

não são importantes para o aumento da ventilação durante o exercício. 
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Com base na fundamentação apresentada, um protocolo específico para testar 

o papel do retorno venoso para a regulação da ventilação durante o exercício físico 

em humanos deveria comparar a resposta ventilatória entre exercício físico realizado 

sem e com oclusão de veias dos membros inferiores, na posição sentada, em baixa 

intensidade de exercício e com análise da resposta ventilatória respiração a 

respiração. Nossa hipótese é que em tal protocolo as contrações musculares no início 

do exercício sem oclusão circulatória aumentam fisiologicamente o retorno venoso, 

provocando aumento da atividade de barorreceptores cardiopulmonares. Sinais 

aferentes destes receptores são conduzidos até o centro respiratório no tronco 

encefálico, contribuindo para o aumento da atividade elétrica dos nervos frênicos e 

intercostais. Tais nervos fazem então os músculos respiratórios contraírem com maior 

vigor e frequência, gerando aumento da ventilação no início do exercício (Figura 1). 

No entanto, quando oclusão venosa em membros inferiores for utilizada, não haveria 

aumento do retorno venoso dos membros inferiores para átrio direito no início do 

exercício e, consequentemente, haveria menos estímulo para receptores 

cardiopulmonares, o que geraria menor aumento reflexo da ventilação no início do 

exercício. 
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Figura 1. Ilustração do racional fisiológico que embasou o desenvolvimento do 
trabalho. Acreditamos que no início do exercício físico, as contrações musculares (1) 
aumentam o retorno venoso (2), processo que gera estímulo para os barorreceptores 
cardiopulmonares aumentarem sua atividade (3) e levarem sinais aferentes que estimulam a 
atividade do centro respiratório (4). Com maior atividade do centro respiratório, os neurônios 
motores presentes nos nervos frênicos e intercostais - os quais inervam os músculos 
respiratórios - são ativados (5) e assim, acontece a contração dos músculos da respiração (6) 
e o consequente aumento da ventilação (7). 

1.2 Justificativa 

Os resultados controversos vistos na literatura sobre a relação entre o retorno 

venoso e a ventilação pulmonar mostram a necessidade de novas investigações 

nesse assunto. Dessa forma, os dados obtidos nesse trabalho poderão elucidar a 

conexão entre o volume de sangue retornando ao coração e a ventilação no início do 

exercício, o que pode ter importantes implicações para pacientes com doenças 

cardiorrenais que evoluem com retenção de volume plasmático, e que possuem 

resposta ventilatória exagerada ao exercício físico. 

 1.3 Objetivo 

Analisar a resposta ventilatória após a manipulação do retorno venoso por 

oclusão venosa nos membros inferiores durante o início do exercício físico. 
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2. Desenvolvimento 

2.1 Casuística e métodos 

2.1.1 Casuística 

 Neste trabalho participaram 20 voluntários adultos, sendo 11 homens e 9 

mulheres, com idade entre 21 e 30 anos, totalmente vacinados contra a COVID-19. 

Durante os experimentos, as mulheres estavam na fase folicular do ciclo menstrual, 

ou seja, nos 14 dias subsequentes ao início da menstruação. O início da menstruação 

foi relatado pelas próprias voluntárias. Os participantes apresentavam as seguintes 

características: i) ausência de doenças crônicas (saudáveis); ii) ausência do uso 

regular de medicamentos ou suplementos; iii) não-tabagistas; e iv) não-atletas. 

 O recrutamento dos voluntários foi realizado por meio de mensagens em redes 

sociais. Eles receberam informações sobre o projeto e, ao concordarem em participar, 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP/HSP sob número 0972/2021 (apêndice A). 

As coletas de dados foram executadas no Setor de Função Pulmonar e Fisiologia 

Clínica do Exercício (SEFICE) da EPM/UNIFESP. 

 

2.1.2 Protocolos experimentais 

O estudo foi dividido em duas visitas realizadas com intervalo de 1 a 7 dias, 

aproximadamente no mesmo horário do dia. A primeira visita foi destinada à 

familiarização com os equipamentos, mensurações e procedimentos do estudo. Já a 

segunda visita, foi destinada à investigação da contribuição do retorno venoso no 

aumento da ventilação durante o início do exercício. Para participar da segunda visita, 

os voluntários foram orientados a realizar uma refeição leve duas horas antes de 

comparecer ao laboratório, dormir bem na noite anterior, não consumir bebidas 

cafeinadas ou alcoólicas, assim como não praticar exercícios físicos intensos nas 24 

horas anteriores ao teste. 
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2.1.3 Visita 1: Familiarização 

Na visita 1, os participantes foram familiarizados com os equipamentos de 

mensuração com o objetivo de adaptação. Os voluntários também foram expostos à 

oclusão venosa e ao exercício em baixa carga na bicicleta ergométrica. O ergômetro 

foi ajustado de forma que cada um se sentisse confortável, sendo que esses ajustes 

foram registrados e replicados na visita seguinte. Por fim, houve orientação aos 

participantes para que durante o exercício mantivessem o tronco imóvel, não 

contraindo os braços ou apertando fortemente o guidão da bicicleta. 

2.1.4 Visita 2: Experimentos 

          Na visita 2, os voluntários foram submetidos a dois experimentos (Figura 2), 

sendo estes: i) exercício na bicicleta ergométrica sem oclusão circulatória; ii) exercício 

na bicicleta ergométrica com oclusão venosa, sendo que a oclusão foi realizada por 

manguitos desenvolvidos pelo nosso laboratório especificamente para manipulação 

da circulação das pernas (Figura 3). No primeiro teste do estudo, a ordem dos dois 

experimentos foi determinada randomicamente pelo sítio eletrônico 

www.randomizer.org e a partir dessa, houve intercalação da mesma para os sujeitos 

seguintes. Os voluntários e pesquisadores não ficaram cegos durante as coletas de 

dados, visto que não é possível realizar cegamento neste tipo de protocolo. 

Com o objetivo de aumentar a confiabilidade dos dados, cinco repetições de 

cada experimento foram realizadas. Portanto, a coleta de dados na maioria das vezes 

se estendeu por aproximadamente duas horas. 
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Figura 2. Ilustração do protocolo experimental.  i) exercício sem oclusão venosa; ii) 
exercício com oclusão venosa. 

 

 

Figura 3. Exemplo dos manguitos utilizados para oclusão venosa. Cada manguito tem 
duas bolsas independentes instaladas em paralelo. Cada bolsa tem 36 cm de comprimento e 
17,5 cm de largura. Em conjunto as bolsas em geral cobrem pelo menos 80% da 
circunferência da coxa. Cada manguito tem uma fita de Velcro que, na maior parte dos casos, 
cobre duas voltas ao redor da coxa dos sujeitos para garantir a fixação do aparelho. 

2.1.5 Exercício sem oclusão venosa 

Durante sessenta segundos foram registradas as medidas basais. Nessa 

situação, os manguitos estavam posicionados nas coxas dos voluntários, mas não 

eram insuflados. Ou seja, o fluxo sanguíneo estava livre. Na sequência, os sujeitos 

foram instruídos a iniciar exercício na bicicleta ergométrica em carga de 50 W e a 

manter um ritmo de pedalada de no mínimo sessenta rotações por minuto durante 
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trinta segundos. Em seguida, houve no mínimo 120 segundos de intervalo para que 

uma nova repetição fosse iniciada. Após os 30 segundos iniciais de recuperação, 

foram perguntadas aos voluntários as percepções da intensidade da ventilação e de 

esforço, utilizando-se a escala de Borg de 0 a 10. 

2.1.6 Exercício com oclusão venosa 

 Medidas de repouso foram colhidas durante os primeiros trinta segundos e em 

seguida manguitos posicionados nas coxas dos voluntários, que ainda estavam em 

repouso, foram insuflados a uma pressão de 100 mmHg a fim de ocluir a circulação 

venosa (NOBREGA; WILLIAMSON; MITCHELL, 1995). Após trinta segundos do início 

da oclusão, os voluntários foram instruídos a iniciar o exercício na bicicleta 

ergométrica em carga de 50 W e a manterem um ritmo de pedalada de no mínimo 

sessenta rotações por minuto durante trinta segundos. Após o final do exercício, houve 

no mínimo intervalo de 120 segundos para a recuperação antes do início de uma nova 

repetição do protocolo. Após os 30 segundos iniciais de recuperação, foram 

perguntadas aos voluntários as percepções da intensidade da ventilação e de esforço, 

utilizando-se a escala de Borg de 0 a 10. 

2.1.7 Mensuração de variáveis cardiorrespiratórias 

  Todas as medidas do protocolo foram realizadas de maneira não invasiva 

(Figura 4). O fluxo respiratório foi mensurado utilizando sensores acoplados a uma 

máscara oronasal (pneumotacógrafo aquecido, HansRudolf, EUA) e, então, obtemos 

ventilação pulmonar, frequência respiratória e volume corrente. O sinal 

eletrocardiográfico foi medido continuamente a partir de três eletrodos posicionados 

no tórax e, então, a frequência cardíaca foi obtida (Bioamp, AdInstruments, Austrália). 

A pressão arterial foi mensurada batimento-a-batimento por um manguito posicionado 

no dedo médio de uma das mãos utilizando fotopletismografia (Finapres NOVA, 

Finapres Medical Systems, Holanda) e, então foram obtidas a pressão sistólica, 

diastólica e média, além da estimativa de volume sistólico. A partir dos dados de 

frequência cardíaca e volume sistólico o débito cardíaco foi calculado, assim como a 

resistência periférica total foi calculada a partir dos dados de débito e pressão arterial 

média. O volume de sangue e a oxigenação muscular foram mensurados por 

espectroscopia no espectro próximo ao infravermelho, a partir de optodos 
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posicionados sobre o músculo gastrocnêmio (NIRO, Hamamatsu Photonics, Japão). 

A pressão dos manguitos posicionados nas coxas para indução de oclusão venosa foi 

mensurada por transdutor de pressão acoplado a um sistema integrador de sinais 

(Powerlab Bioamp, AdInstruments, Austrália). 

 

Figura 4. Coleta de dados em voluntária. Foto autorizada - (acervo pessoal). 

2.1.8 Análise dos dados 

Os sinais cardiorrespiratórios com baixa taxa de eventos foram interpolados por 

interpolação linear para gerar um dado por segundo (ex.: ventilação). Os sinais com 

alta taxa de amostragem foram resumidos por médias a cada um segundo (ex.: 

oxigenação muscular). Na sequência, medidas repetidas de um determinado 

experimento foram alinhadas no tempo para geração da média de valores 

correspondentes no tempo (i.e., ensemble average). Tais procedimentos são 

comumente utilizados para otimizar a relação entre sinal e ruído em fenômenos que 

são analisados em situações de transição (SABINO-CARVALHO et al., 2017), como 

é o caso em tela da transição entre o repouso e o exercício (NOBREGA; 
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WILLIAMSON; MITCHELL, 1995). Como as variáveis perceptuais foram registradas 

apenas uma vez ao longo do tempo em cada experimento, calculamos apenas a 

média de medidas repetidas. Os dados de ventilação foram interpretados em valores 

absolutos e também ajustados (normalizados) pelos valores de percepção de esforço 

durante o exercício ao dividir os valores de ventilação pela média da percepção de 

esforço observada em cada indivíduo em cada condição. 

2.1.9 Análise estatística 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o software Statistica. Os 

dados cardiovasculares, de oxigenação muscular e respiratórios foram apresentados 

como média e desvio padrão segundo a segundo desde o basal até o final do 

exercício. Em seguida, os analisamos a cada cinco segundos por ANOVA de dois 

caminhos para medidas repetidas, sendo um dos fatores o tempo e o outro o 

experimento. O teste de Tukey foi utilizado para a comparação de médias e os valores 

de P menores que 0,05 foram considerados para interpretar a significância estatística. 

Já para as variáveis perceptuais, utilizamos o teste t-pareado para comparação de 

médias e os valores de P menores que 0,05 foram considerados para interpretar a 

significância estatística. 

2.2 Resultados 

2.2.1 Variáveis cardiovasculares 

A figura 5 contém as variáveis volume sistólico, débito cardíaco e frequência 

cardíaca. É possível observar que durante os primeiros 60 segundos do protocolo 

experimental (dados basais), os valores de volume sistólico estão em níveis próximos 

(Figura 5A).  A partir dos 60 segundos, quando o exercício na bicicleta foi iniciado, os 

valores de volume sistólico aumentam em ambas as condições, no entanto, na 

condição em que a oclusão venosa está presente (pontos brancos) observa-se um 

menor aumento. O mesmo comportamento ocorre para os valores de débito cardíaco, 

porém com menor diferença absoluta entre as condições (Figura 5C). 

Em relação a frequência cardíaca (Figura 5B), os valores basais também estão 

próximos. No entanto, os valores correspondentes ao período de exercício físico 
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(entre 30 e 90 segundos) são ligeiramente menores na condição sem oclusão venosa 

(pontos pretos). 

A figura 6 contém as variáveis resistência periférica total e pressão arterial 

média. Os valores de resistência periférica total (Figura 6A) durante o exercício são 

menores quando comparados com os valores de repouso para ambas condições, com 

uma redução atenuada na condição com oclusão venosa (pontos brancos). Já para a 

pressão arterial média (Figura 6B), a condição sem oclusão venosa (pontos pretos) 

apresenta valores inferiores que a condição oposta. 
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Figura 5. Respostas de variáveis cardiovasculares ao exercício físico realizado sem 
oclusão (i.e., fluxo livre) e com oclusão venosa (i.e., oclusão venosa) nas coxas. O 
tempo 60 representa o início do exercício, o qual foi realizado por 30 s. n = 20. Dados 
apresentados como média e desvio padrão e analisados a cada 5 segundos por ANOVA dois 
caminhos com medidas repetidas. *, P ≤ 0,05 no post hoc de Tukey entre as condições para 
um determinado tempo. (A) Volume sistólico, (B) Frequência cardíaca, (C) Débito cardíaco. 
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Figura 6. Respostas de variáveis cardiovasculares ao exercício físico realizado sem 
oclusão (i.e., fluxo livre) e com oclusão venosa (i.e., oclusão venosa) nas coxas.  O 
tempo 60 representa o início do exercício, o qual foi realizado por 30 s. n = 20. Dados 
apresentados como média e desvio padrão e analisados a cada 5 segundos por ANOVA dois 
caminhos com medidas repetidas. *, P ≤ 0,05 no post hoc de Tukey entre as condições para 
um determinado tempo. (A) Resistência periférica total, (B) Pressão arterial média. 

2.2.2 Oxigenação muscular  

Observa-se na figura 7 que até o início do exercício, em 60 s, as duas 

condições tiveram comportamentos bem parecidos. Já durante o exercício realizado 

sem oclusão venosa (pontos pretos), a deoxi-hemoglobina caiu, enquanto no exercício 

com oclusão venosa (pontos brancos) a queda foi bem menos acentuada.  
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Figura 7. Resposta da oxigenação muscular de membro inferior ao exercício físico 
realizado sem oclusão (i.e., fluxo livre) e com oclusão venosa (i.e., oclusão venosa) nas 
coxas.  O tempo 60 representa o início do exercício, o qual foi realizado por 30 s. n = 13. 
Dados apresentados como média e desvio padrão e analisados a cada 5 segundos por 
ANOVA dois caminhos com medidas repetidas. *, P ≤ 0,05 no post hoc de Tukey entre as 
condições para um determinado tempo. 

2.2.3 Variáveis respiratórias 

 A figura 8 contém as variáveis volume corrente, frequência respiratória e 

ventilação. É possível verificar que durante os primeiros 30 segundos do protocolo 

experimental (dados basais), os valores de volume corrente estão em níveis muito 

próximos (Figura 8A). A partir do tempo 30s até o 60s - período ainda de repouso para 

ambas condições, mas com a insuflação dos manguitos nas coxas no caso do cenário 

com oclusão venosa) - os valores da mesma variável deixam de ser tão próximos 

como no período anterior. Por fim, durante o exercício, os valores de volume corrente 

das duas condições retornam a níveis próximos. 

 Os valores de frequência respiratória (Figura 8B) da condição sem oclusão 

venosa (pontos pretos) são praticamente constantes até aproximadamente o ponto 

correspondente ao tempo 50 s. A partir desse momento até ao final do exercício, tais 

valores passam a assumir níveis superiores que no repouso. Já na condição com 

oclusão venosa (pontos brancos), os valores aumentam moderadamente já a partir do 

ponto 30 s, quando ocorre a insuflação dos manguitos. Há maior elevação da 

frequência respiratória a partir do ponto correspondente ao tempo 53 s, a qual segue 

superior até o fim do exercício, quando comparada com o período de repouso. 
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 Em relação a ventilação (Figura 8C), os valores das duas condições durante o 

período de repouso estão constantes e em níveis muito próximos. Aproximadamente 

a partir do ponto 55 s, os valores de ambas condições passam a aumentar e ainda 

continuam semelhantes entre si. 

 Na figura 9 estão representadas as variáveis perceptuais sobre as intensidades 

da ventilação (9A) e do esforço (9B). Nela, é possível observar que na percepção dos 

voluntários, tanto a intensidade da ventilação, quanto a do esforço foram superiores 

na condição com oclusão venosa (pontos brancos), quando comparado à condição 

sem oclusão (pontos pretos). 

 Por fim, a figura 10 compara os exercícios realizados com e sem oclusão 

venosa, levando em consideração valores de ventilação ajustados pela média da 

percepção de esforço em cada condição. Observa-se que a razão 

ventilação/percepção de esforço foi menor na condição com oclusão (pontos brancos) 

quando comparada à sem oclusão (pontos pretos). A diferença foi de 

aproximadamente 10 L/min/u.a. durante todo o tempo de exercício. 
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Figura 8. Respostas de variáveis respiratórias ao exercício físico realizado sem oclusão 
(i.e., fluxo livre) e com oclusão venosa (i.e., oclusão venosa) nas coxas.  O tempo 60 
representa o início do exercício, o qual foi realizado por 30 s. n = 20. Dados apresentados 
como média e desvio padrão e analisados a cada 5 segundos por ANOVA dois caminhos com 
medidas repetidas. *, P ≤ 0,05 no post hoc de Tukey entre as condições para um determinado 
tempo. (A) Volume corrente, (B) Frequência respiratória, (C) Ventilação. 
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Figura 9.  Respostas de variáveis perceptuais ao exercício físico realizado sem oclusão 
(i.e., fluxo livre) e com oclusão venosa (i.e., oclusão venosa) nas coxas. n = 19. Dados 
apresentados como média e analisados pelo teste t-pareado. (A) Intensidade da ventilação, 
(B) Intensidade do esforço. 

 

 

Figura 10. Resposta da ventilação ajustada pela percepção de esforço ao exercício 
físico realizado sem oclusão (i.e., fluxo livre) e com oclusão venosa (i.e., oclusão 
venosa) nas coxas.  O tempo 0 s representa o início do exercício, o qual foi realizado por 30 
s. n = 18. Dados apresentados como média e desvio padrão e analisados a cada 5 segundos 
por ANOVA dois caminhos com medidas repetidas. *, P ≤ 0,05 no post hoc de Tukey entre as 
condições para um determinado tempo. 
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2.3 Discussão 

2.3.1 Variáveis cardiovasculares 

Os resultados referentes às variáveis cardiovasculares durante o exercício 

mostram que a manipulação experimental realizada no estudo teve êxito. Acreditamos 

que a redução do volume sistólico na condição com oclusão venosa foi causada pela 

insuflação dos manguitos nas coxas, a qual impediu o retorno venoso dos membros 

inferiores para o coração, diminuindo a pré-carga e, consequentemente, o volume 

sistólico. Como o débito cardíaco é variável dependente do volume sistólico, também 

houve atenuação na condição experimental. Por outro lado, a fim de compensar a 

redução no volume sistólico e manter o débito cardíaco, houve aumento da frequência 

cardíaca no experimento com oclusão venosa para valores superiores que os 

observados na condição de fluxo livre. No entanto, foi uma compensação incompleta, 

visto que ainda assim houve queda no débito cardíaco. 

A oclusão vascular atenuou a vasodilatação dos músculos em contração no 

início do exercício, gerando então maiores valores de resistência periférica total no 

exercício com versus sem oclusão venosa. Ou seja, a queda dessa variável 

comumente observada durante o exercício, foi atenuada pela insuflação dos 

manguitos. Tais valores de resistência periférica total influenciaram indiretamente no 

comportamento da pressão arterial média visto na condição experimental, a qual 

apresentou valores mais elevados que na condição sem oclusão. Além disso, outro 

motivo que pode ter contribuído para os níveis superiores de pressão arterial média e 

resistência periférica total na condição experimental foi o fato da atenuação do retorno 

venoso para o coração represar sangue nas pernas, aumentando então o volume de 

sangue nesse local pressionando contra a parede vascular (LIDA et al., 2007). 

Todos os efeitos cardiovasculares observados em nosso trabalho possuem 

significância estatística na associação condição versus tempo e corroboraram com os 

dados de estudos prévios que utilizaram oclusão venosa no início do exercício 

(JONES; HUSZCZUK; WASSERMAN, 1982; NOBREGA; WILLIAMSON; MITCHELL, 

1995; FORDYCE et al., 1982). 
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2.3.2. Oxigenação muscular 

Os resultados referentes a oxigenação muscular durante o exercício são 

explicados por um mecanismo que envolve o consumo de oxigênio (VO2) pelos 

músculos e o fluxo sanguíneo: o consumo de VO2 é definido pela multiplicação do 

débito cardíaco pela diferença arteriovenosa de oxigênio, ao passo que o fluxo 

sanguíneo pode ser classificado proporcional ao débito cardíaco. Por sua vez, a deoxi-

hemoglobina (deoxiHb) pode ser considerada semelhante à diferença arteriovenosa 

de oxigênio, já que a última reflete a extração de oxigênio pelos tecidos. A partir 

dessas considerações, VO2 = deoxiHb x fluxo sanguíneo e logo, deoxiHb = 

𝑉𝑂2

𝑓𝑙𝑢𝑥𝑜 𝑠𝑎𝑛𝑔𝑢í𝑛𝑒𝑜
. No exercício realizado sem oclusão venosa, a deoxi-hemoglobina 

caiu, pois em condições normais de exercício o fluxo sanguíneo aumenta 

rapidamente, enquanto o VO2 aumenta lentamente, a princípio. Já no exercício 

realizado com oclusão venosa, a deoxi-hemoglobina caiu em menor proporção, pois 

o fluxo sanguíneo estava diminuindo. Nesse caso, a queda do fluxo sanguíneo é 

explicada pela redução da pressão de perfusão e pelo aumento da resistência 

vascular causada pelos manguitos de oclusão. É importante ressaltar que, a princípio, 

o VO2 é igual entre as duas condições, já que que a carga utilizada foi de 50W para 

ambas. Portanto, o que mudou entre eles foi o fluxo sanguíneo, influenciando 

diretamente no comportamento da deoxi-hemoglobina. 

É importante ressaltar que o tamanho amostral dessa variável foi inferior às 

outras devido a instabilidades no equipamento de medida. Sendo assim, ao invés de 

dados de vinte voluntários, tivemos de treze. Mas o número de sujeitos analisados foi 

suficiente para detectar diferenças entre as condições. 

2.3.3. Variáveis respiratórias 

 Os resultados referentes ao volume corrente durante o exercício mostram que 

a oclusão venosa não alterou significativamente seus valores em comparação com a 

condição sem oclusão. No entanto, ainda que não estatisticamente significativa, houve 

redução do volume corrente na condição com versus sem oclusão. Isso ocorreu a 

partir da insuflação dos manguitos de oclusão, ou seja, a partir do tempo 30 s. 
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Por outro lado, a oclusão venosa aumentou a frequência respiratória já nos 

segundos que antecederam o início do exercício, em comparação com a condição 

sem oclusão. Acreditamos que o aumento de frequência respiratória 

aproximadamente a partir do ponto correspondente ao tempo 30 s, momento em que 

os manguitos são insuflados, deve-se a uma resposta antecipatória ao exercício, a 

qual pode ter sido provocada pela manipulação experimental (GREEN et al., 2007). 

Apesar da manipulação cardiovascular ter funcionado, como foi discutido no 

item 2.3.1, não houve efeito significativo na ventilação dos voluntários, a princípio. 

Durante todo o período do protocolo experimental, os valores das duas condições 

foram bem semelhantes, tanto no período de repouso quanto no de exercício. 

Acreditamos que na condição experimental, as alterações observadas no volume 

corrente e na frequência respiratória, as quais não foram vistas na condição sem 

oclusão, foram capazes de manter a ventilação em níveis estáveis. Uma vez que, no 

mesmo período em que a frequência respiratória aumentou, o volume corrente reduziu 

e assim, manteve a ventilação em valores constantes. A interdependência entre as 

variáveis já foi sugerida na literatura (NICOLÒ et. al., 2018). 

 A ausência de efeito na ventilação observada inicialmente no nosso trabalho 

pode ser explicada por existirem outros mecanismos mais importantes no controle da 

ventilação durante o exercício, dado que conseguimos reduzir com sucesso o volume 

sistólico, indicando uma estimativa de também redução do retorno venoso. Existem 

outras limitações do nosso estudo que podem explicar esse resultado, como por 

exemplo: 

a) A grande dificuldade de se obter a medida direta do retorno venoso sem 

vias invasivas: na metodologia empregada, obtivemos apenas uma 

estimativa do volume sistólico e consequentemente do retorno venoso, 

a partir dos dados de frequência cardíaca e pressões sistólica, diastólica 

e média; 

b) Em humanos, é impossível manipular um mecanismo sem modificar ou 

isolar os outros. Quando se trata do controle da ventilação pulmonar 

existem diversos fatores atuantes em conjunto, como por exemplo, 

comando motor central, mecanorreflexo e metaborreflexo. No comando 

motor central, sinais eferentes são capazes per se de aumentar a 
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ventilação durante o exercício físico (PATERSON, 2014; KROGH, 

1913). No metaborreflexo muscular, fibras aferentes localizadas no 

interstício muscular são estimuladas pelo acúmulo de metabólitos 

(lactato, íons hidrogênio e potássio, adenosina difosfato, etc.) 

produzidos a partir das contrações musculares. As fibras enviam sinais 

ao sistema nervoso central para aumentar a atividade dos nervos 

envolvidos na ventilação pulmonar (BRUCE, 2019; KJAER, 1994). Por 

fim, no mecanorreflexo muscular, neurônios presentes nos músculos 

percebem o estiramento das fibras musculares durante o exercício e 

enviam sinais ao centro respiratório para o aumento da ventilação 

(BRUCE, 2019). Tanto os sinais do metaborreflexo muscular, quanto os 

do mecanorreflexo muscular são capazes de modular o comando motor 

central (BRUCE, 2019). Acreditamos que a redundância de fatores 

envolvidos no controle da ventilação durante o exercício pode tornar um 

ou mais fatores não obrigatórios. Talvez seja por isso que no nosso 

estudo, em primeira análise, não identificamos participação do retorno 

venoso no aumento da ventilação apesar de termos adotado uma 

metodologia que buscou atenuar outros efeitos, como o acúmulo de 

metabólitos nos músculos; 

c) Os relatos verbais dos voluntários sobre a percepção de esforço ao final 

do exercício com oclusão indicaram valores ligeiramente superiores que 

os da condição sem oclusão. Já foi demonstrado na literatura que a 

percepção de esforço possui associação com a ativação do comando 

central, sendo que quanto maior a percepção maior é a ativação do 

comando central (ZÉNON, 2015). Portanto, no nosso trabalho, o efeito 

hemodinâmico sobre a ventilação pode ter sido atenuado pela maior 

percepção de esforço apresentada na condição experimental. 

Considerando a última limitação citada acima e apoiados em trabalhos da 

literatura (NOBREGA et al., 2014; LOPES; PEREIRA; SILVA, 2022), analisamos a 

ventilação levando em consideração a percepção de esforço relatada pelos 

voluntários em cada condição experimental. A percepção de esforço durante o 

exercício físico representa a ativação do comando central, que por sua vez é 

considerado um dos mecanismos capazes de aumentar rapidamente a ventilação 
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pulmonar durante o início exercício físico (PATERSON, 2014; KROGH, 1913). 

Evidências mostram que sinais eferentes são originados em áreas do sistema nervoso 

responsáveis pelo controle dos músculos estriados esqueléticos (córtex pré-motor, 

córtex motor primário e área motora suplementar). Em seguida, tais sinais se 

direcionam ao centro respiratório, localizado no tronco encefálico, onde sinalizam à 

rede de neurônios para aumento da ventilação (Figura 11). Os sinais motores centrais 

podem ser gerados antecipadamente às contrações musculares, fazendo com que a 

resposta ventilatória ao exercício seja abrupta, com um atraso muito curto ou até 

antecipada (KROGH, 1913). Logo, tal mecanismo é considerado primário, mas não 

único, para o aumento da ventilação, uma vez que a rapidez da sua resposta não 

poderia ser atribuída a fatores hormonais – que são mais lentos, por exemplo 

(PATERSON, 2014). Por fim, há indícios de que o aumento da sensação de esforço 

também gera aumento nas respostas respiratórias, sendo estas associadas a ativação 

do córtex, ou seja, do comando motor central (GOODWIN; MCCLOSKEY; MITCHELL; 

1972). 

Em uma análise complementar, dividimos as médias dos valores da ventilação 

pelas médias da percepção de esforço, ambas de cada voluntário. Essa estratégia 

corrigiu a ativação do comando central, principal fator confundidor dos nossos 

resultados, mostrando que a atenuação do retorno venoso tem efeito sobre a 

ventilação pulmonar, uma vez que a diferença entre as condições foi significativa 

estatisticamente. Conforme explicado anteriormente, acreditamos que o aumento do 

retorno venoso observado no início do exercício físico é um estímulo para que os 

barorreceptores cardiopulmonares aumentem sua atividade e gerem sinais aferentes 

ao centro respiratório. A partir disso, o centro respiratório contribui para o aumento da 

atividade dos nervos que inervam os músculos respiratórios, aumentando assim, a 

ventilação pulmonar. 

Nossos achados são importantes, pois podem explicar a sensação de dispneia 

durante o exercício físico em pacientes cardiorrenais com retenção de volume 

plasmático. No entanto, como nosso estudo foi feito com voluntários saudáveis, existe 

a necessidade de confirmar se os mesmos resultados se aplicam em pacientes com 

alta volemia. 
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Apesar das dificuldades encontradas, consideramos que conseguimos analisar 

o papel do retorno venoso excluindo alguns fatores secundários confundidores que 

outros estudos prévios (SARGEANT et al., 1981; WEILER-RAVELL et al., 1983; 

STEWART et. al., 2011; SMITH et. al., 1999) não foram capazes de eliminar. Em 

metodologias realizadas em animais descerebrados em repouso, onde é possível ter 

um controle maior sobre os efeitos secundários, a manipulação do retorno venoso 

provocou mudanças na ventilação (HARRISON; HARRISON; MARSH, 1932; PONTE; 

PURVES, 1978). Portanto, a presença de vários agentes controlando a ventilação 

pulmonar durante o exercício reflete a importância de se investigar mais a fundo o 

papel exato de cada um dos mecanismos envolvidos. 

 

Figura 11. Ilustração do comando motor central. Áreas motoras do cérebro (córtex pré-

motor, córtex motor primário e área motora suplementar), que enviam impulsos aos músculos 

estriados esqueléticos para a contração, também enviam sinais eferentes ao centro 

respiratório, localizado no tronco encefálico. Esses sinais aumentam a atividade dos nervos 

frênicos e intercostais, levando a contração dos músculos respiratórios e ao aumento da 

ventilação pulmonar. 
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3. Conclusão 

Os resultados sugerem que a resposta ventilatória ao início do exercício 

depende do aumento do retorno venoso quando é levada em conta a resposta 

ventilatória ajustada pelo nível de percepção de esforço observado durante o 

exercício. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do Projeto de Pesquisa: Contribuição do retorno venoso para o aumento da 

ventilação pulmonar durante o início do exercício físico 

Pesquisador Responsável: Prof. Dr. Bruno Moreira Silva 

Local onde será realizada a pesquisa: Setor de Função Pulmonar e Fisiologia Clínica 

do Exercício (SEFICE), Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São 

Paulo (UNIFESP). 

 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa 

acima especificada. O convite está sendo feito a você porque nesse tipo de estudo é 

fundamental obter observações sobre vários indivíduos, que servirão de amostras 

representativas da população. Ou seja, observar um pequeno grupo para entender o 

todo. Sua contribuição é importante, porém, você não deve participar contra a sua 

vontade. 

Antes de decidir se você quer participar, é importante que você entenda porque 

esta pesquisa está sendo realizada, todos os procedimentos envolvidos, os possíveis 

benefícios, riscos e desconfortos que serão descritos e explicados abaixo. 

A qualquer momento, antes, durante e depois da pesquisa, você poderá 

solicitar maiores esclarecimentos, recusar-se a participar ou desistir de participar. Em 

todos esses casos você não será prejudicado, penalizado ou responsabilizado de 

nenhuma forma. 

Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com o 

pesquisador responsável Prof. Dr. Bruno Moreira Silva, nos telefones (11) 3396-6570, 

celular (11) 95911-2194, endereço Rua Botucatu, 862 - Ed. Ciências Biomédicas, 5º 

andar e e-mail silva.bruno@unifesp.br. Este estudo foi analisado por um Comitê de 

Ética em Pesquisa que é um órgão que protege o bem-estar dos participantes de 

pesquisas. O Comitê de Ética em Pesquisa é responsável pela avaliação e 

acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres 

humanos, visando garantir a dignidade, os direitos, a segurança e o bem-estar dos 

participantes de pesquisas. Caso você tenha dúvidas e/ou perguntas sobre seus 

direitos como participante deste estudo ou se estiver insatisfeito com a maneira como 

http://www.sefeunifesp.com%20%20%20%20%20E-mail:%20silva.bruno@unifesp.br
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o estudo está sendo realizado, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal de São Paulo, situado na Rua Botucatu, 740, 5o andar (sala 

557) CEP 04023-900, Vila Clementino, São Paulo/SP, telefones (11) 5571-1062 ou 

(11) 5539-7162, às segundas, terças, quintas e sextas, das 09:00 às 12:00hs ou pelo 

e-mail cep@unifesp.br 

Todas as informações coletadas neste estudo serão confidenciais (seu nome 

jamais será divulgado). Somente o pesquisador e/ou equipe de pesquisa terão 

conhecimento de sua identidade e nos comprometemos a mantê-la em sigilo. Os 

dados coletados serão utilizados apenas para esta pesquisa. 

Após ser apresentado(a) e esclarecido(a) sobre as informações da pesquisa, 

no caso de aceitar fazer parte como voluntário(a), você deverá rubricar todas as 

páginas e assinar ao final deste documento elaborado em duas vias. Cada via também 

será rubricada em todas as páginas e assinada pelo pesquisador responsável, 

devendo uma via ficar com você, para que possa consultá-la sempre que necessário. 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A 

PESQUISA 

➔ Justificativa para realização da pesquisa: Estudos em ratos, gatos e 

cachorros mostraram que o volume de sangue que enche o coração pode 

aumentar ou diminuir a quantidade e a profundidade da respiração. Isso pode 

ter aplicação para o aumento da respiração durante o exercício físico, visto que 

durante o exercício o sangue é deslocado dos músculos para o coração. No 

entanto, os achados em modelos animais ainda não foram claramente 

verificados em seres humanos, o que requer mais estudos. Caso os resultados 

sejam confirmados em pessoas saudáveis talvez isso possa ser importante 

para esclarecer resposta respiratória exagerada em pacientes que apresentam 

retenção de líquidos e, consequentemente, têm maior volume de sangue, como 

indivíduos com doenças no coração ou nos rins.  

Objetivos da pesquisa: Para investigar os efeitos do retorno venoso sobre a 

ventilação pulmonar, serão realizados exercícios físicos com e sem a oclusão total do 

retorno venoso das pernas. O controle do retorno venoso será realizado por meio do 

uso de manguitos insuflados, posicionados nas coxas dos voluntários. 

mailto:cep@unifesp.br
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➔ População da pesquisa: 20 pessoas de ambos sexos, completamente 

imunizadas contra a COVID-19, sedentárias ou fisicamente ativas, não-

portadoras de doenças crônicas e que não façam o uso de medicamentos ou 

suplementos. 

➔ Procedimentos aos quais você será submetido(a): Sua participação no 

estudo será dividida em duas visitas realizadas, de preferência, num mesmo 

horário do dia e alternadas entre 1 a 7 dias. A primeira visita será destinada à 

habituação com o estudo, e a segunda destinada aos testes em si. 

 

Visita 1: Essa visita durará cerca de 2 horas e nela todos os equipamentos utilizados 

durante o estudo serão apresentados a você. 

Primeiramente, o(a) Sr. (Sra.) irá se familiarizar com o exercício físico com 

carga bem baixa executado em uma bicicleta ergométrica. A bicicleta será ajustada 

ao seu corpo para que os movimentos sejam realizados da maneira mais confortável 

possível durante todos os testes. 

Posteriormente, o(a) Sr. (Sra.) terá contato com os instrumentos que farão 

medidas cardíacas e respiratórias necessárias para a pesquisa, sendo estes: i) 

manguito, para oclusão temporária da circulação das veias da perna; ii) máscara 

facial, para medir os parâmetros relacionados à respiração; iii) sensor posicionado em 

um dos dedos de uma das mãos, para medir a pressão arterial; iv) eletrodos, para o 

monitoramento do eletrocardiograma e volume de sangue bombeado pelo coração. 

Por fim, você receberá orientações a respeito da próxima visita, como: realizar uma 

refeição leve 2 horas antes de comparecer ao laboratório, dormir bem na noite 

anterior, não consumir bebidas com cafeína ou álcool e não praticar exercícios físicos 

intensos nas últimas 24 horas. 

 

Visita 2: Essa visita durará cerca de 2 horas. Nela faremos o registro dos dados que 

serão fundamentais para testar a hipótese do estudo. Os dados serão registrados 

durante dois tipos de testes. Os testes estão descritos em detalhes a seguir: 

 

1) Teste de exercício físico sem oclusão venosa: Os primeiros 30 segundos 

do teste serão reservados para a coleta das medidas cardiorrespiratórias 
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em repouso, ou seja, basais. Passados os 30 segundos iniciais, o(a) Sr. 

(Sra.) iniciará o exercício físico em baixa carga na bicicleta mantendo 

um ritmo de no mínimo 60 pedaladas por minuto. Esse movimento então 

será mantido por 30 segundos. Em seguida haverá 2 minutos de 

repouso para a recuperação. O exercício físico precisará ser repetido 

entre 5 e 10 vezes, pois desse modo, os dados coletados serão mais 

confiáveis. 

 

2) Teste de exercício físico com oclusão venosa: Este teste será idêntico 

ao anterior, mas antes o início do exercício físico encheremos manguitos 

posicionados nas suas coxas em uma pressão suficiente para evitar que 

o sangue das pernas retorne para o coração durante o exercício. Ao 

terminar cada repetição do exercício físico os manguitos serão 

esvaziados. Novamente precisaremos repetir esse tipo de exercício com 

oclusão venosa entre 5 a 10 vezes para aumentar a confiabilidade dos 

resultados. 

 

É importante ressaltar que caso haja algum desconforto anormal durante ou após os 

testes, o(a) Sr. (Sra.) poderá pedir o término dos procedimentos a qualquer momento; 

Riscos em participar da pesquisa: Os riscos em participar como voluntário da 

pesquisa são mínimos e incluem: desconfortos durante a insuflação do manguito de 

oclusão das veias da coxa, e/ou durante o uso da máscara facial para a medida da 

respiração e/ou durante o posicionamento e retirada dos eletrodos no tórax. Estes 

desconfortos serão transitórios. Cabe também destacar que a oclusão da circulação 

das veias da coxa será realizada por apenas 30 s e que o risco de ocorrer trombose 

venosa pela realização do exercício físico nessas condições é baixíssimo com a curta 

duração da oclusão em pessoas jovens saudáveis sem fatores de risco para trombose 

venosa. Caso sintomas anormais (dor nas pernas, dispneia, cianose, queda da 

saturação arterial de oxigênio, queda da pressão arterial com geração de sintomas de 

hipotensão como confusão, sonolência, descoordenação e palidez, ou ainda sinais 

clínicos e eletrocardiográficos de infarto agudo do miocárdio) apareçam, os 

procedimentos serão interrompidos pelos pesquisadores; 
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➔ Benefícios em participar da pesquisa: A pesquisa não fornecerá nenhum 

benefício direto ao(à) Sr. (Sra.). No entanto, trará benefícios indiretos, para a 

sociedade, por meio de avanços no que se sabe sobre mecanismos de 

regulação da respiração durante o exercício físico.  

➔ Privacidade e confidencialidade: Os seus dados individuais e resultados 

ficarão guardados pelos pesquisadores envolvidos no projeto, de maneira a 

garantir a privacidade e confidencialidade. Além disso, as suas informações 

pessoais, ou seja, toda informação que possa revelar a sua identidade será 

mantida sob sigilo em qualquer situação, incluindo a apresentação dos 

resultados em congressos e publicação de resultados no formato de artigos em 

periódicos científicos; 

➔ Acesso a resultados parciais ou finais da pesquisa: Caso seja de seu 

interesse, o(a) Sr. (Sra.) tem o direito de acessar os resultados parciais ou finais 

da pesquisa, ou de dados e resultados que sejam do conhecimento dos 

pesquisadores; 

➔ Custos envolvidos pela participação da pesquisa: Não há despesas 

pessoais para o(a) Sr.(Sra.) em qualquer fase da pesquisa. Também não há 

compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer 

despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa; 

➔ Danos e indenizações: Se ocorrer qualquer problema ou dano pessoal 

durante ou após os procedimentos aos quais o Sr. (Sra.) será submetido(a), lhe 

será garantido o direito a tratamento imediato e gratuito pelo pesquisador, não 

excluindo a possibilidade de indenização determinada por lei, se o dano for 

decorrente da pesquisa. 

 

Consentimento do participante 

             

Eu, abaixo assinado, declaro que concordo em participar desse estudo como 

voluntário(a) de pesquisa. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) sobre o 

objetivo desta pesquisa, que li ou foram lidos para mim, os procedimentos nela 

envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 

participação e esclareci todas as minhas dúvidas. Foi-me garantido que eu posso me 

recusar a participar e retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto 
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me cause qualquer prejuízo, penalidade ou responsabilidade. Autorizo a divulgação 

dos dados obtidos neste estudo mantendo em sigilo a minha identidade. Informo que 

recebi uma via deste documento com todas as páginas rubricadas e assinadas por 

mim e pelo Pesquisador Responsável. 

  

Nome do(a) participante: _______________________________________________ 

Endereço:___________________________________________________________ 

RG:_____________________ CPF: ______________________ 

Assinatura: _____________________________ Local e data:__________________ 

 Declaração do pesquisador 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimentos Livre e 

Esclarecido deste participante (ou representante legal) para a participação neste 

estudo. Declaro ainda que me comprometo a cumprir todos os termos aqui descritos. 

  

Nome do Pesquisador: _________________________________________________ 

Assinatura: __________________________________ 

Local/data:____________________ 

  

Nome do auxiliar de pesquisa/testemunha: _________________________________ 

Assinatura: __________________________________ 

Local/data:____________________ 

   

 

Assinatura Datiloscópica 

 

Presenciei a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite 

do participante. 
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Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores): 

Nome:_______________________________________________ 

Assinatura: ___________________________________________ 


