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RESUMO 

 



	

Santarém GCF. Associação entre o índice de massa corporal, composição corporal 

com a capacidade de caminhar em obesos graves no pós-operatório tardio de 

cirurgia bariátrica [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo; 2019.  

INTRODUÇÃO: A obesidade em seus diversos graus é um fator que diminuiu a 

capacidade de deslocamento motor, reduzindo a capacidade funcional. A utilização 

de índices de composição corporal total e segmentar no pós-operatório da cirurgia 

bariátrica poderá estimar com mais precisão, que o índice de massa corporal (IMC), 

a capacidade funcional durante deslocamento motor pelo teste de caminhada de 

seis minutos (TC6). Pacientes com menor redução da massa livre de gordura 

percentual (MLG %) no pós-operatório de cirurgia bariátrica apresentam melhor 

capacidade funcional. OBJETIVO: estudar a relação temporal entre a distância 

percorrida no TC6 (DTC6) e a redução do IMC, composição corporal total e 

segmentar no pós-operatório precoce (T1: 6 meses) e tardio (T2: 36 meses) de 

cirurgia bariátrica. MÉTODOS: A capacidade funcional foi avaliada em 77 pacientes 

que realizaram tratamento cirúrgico da obesidade por meio da DTC6 e a composição 

corporal através da bioimpedância elétrica (InBody 230®). Os pacientes foram 

classificados de acordo com a gravidade da obesidade no pré-operatório (T0): Grupo 

obeso mórbido (OM: IMC 40 a 49,9 kg/m2; n = 49) e Grupo superobeso (SO: IMC 50 

a 59,9 kg/m2; n = 28) e de acordo com o percentual da perda do excesso de peso 

(%PEP ≥ 50%) no pós-operatório tardio de cirurgia bariátrica em: Grupo sucesso 

cirúrgico (GS: ≥ 50%; n = 35) e Grupo insucesso cirúrgico (GI: < 50%; n = 20). 

RESULTADOS: Foi encontrada diferença significativa (p < 0,001) na média da 

DTC6 entre os pacientes no T0/T1 e T0/T2 (T0: 518,6 ± 50,2 m; T1: 541,3 ± 55,6 m; 

T2: 559,8 ± 51,8 m). Houve aumento significativo (p < 0,05) na média da DTC6 entre 

T0/T1 e T0/T2 nos pacientes OM e SO, porém sem melhora significativa (p > 0,05) 

da DTC6 entre o T1/T2. Observou-se aumento significativo (p < 0,05) na média da 

DTC6 entre T0/T2 nos pacientes GS e GI. Não foi encontrada diferença significativa 

(p > 0,05) na DTC6 entre os pacientes OM/SO e GS/GI. Em todos os tempos (T0, T1 

e T2) e grupos (OM, SO, GS, GI) a DTC6 apresentou correlação positiva forte a 

moderada (0,6 a 0,8; p < 0,05) com o valor percentual de massa livre de gordura de 

membros inferiores (MLGMI %) e não com o IMC. CONCLUSÕES: A massa livre de 

gordura corporal total e segmentar indicam melhor capacidade funcional. O IMC não 



	

é o melhor preditor de desempenho funcional no pós-operatório tardio da cirurgia 

bariátrica. A melhor capacidade funcional está associada a  MLGMI %. 

Descritores: Obesidade mórbida; Teste de esforço; Movimento; Caminhada; 

Composição corporal; Antropometria; Cirurgia bariátrica;	

	

	



	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 



	

Santarém GCF. Association between body mass index, body composition with 

walking capacity in severe obesity in the late postoperative period of bariatric 

surgery. [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 

2019.  

BACKGROUND: Obesity in various degrees is a factor that decreases motor 

displacement capacity, reducing functional capacity. The use of total and segmental 

body composition in the postoperative period of bariatric surgery may more 

accurately estimate than the body mass index (BMI), functional capacity as assessed 

by the six-minute walk test (6MWT). Similarly, patients with lower fat-free mass 

percentage reduction (FFM %) in the postoperative period of bariatric surgery have 

better functional capacity. OBJECTIVE: To correlate the distance walked during the 

six-minute walk test (6MWD) with body mass index and total, and segmental body 

composition according to the obesity severity and success or failure surgical in the 

early postoperative period (T1: 6 months) and late postoperative period (T2: 36 

months) of bariatric surgery. METHODS: Functional capacity was evaluated in 77 

patients who underwent surgical treatment of obesity. Functional capacity was 

assessed with 6MWD and body composition by bioelectrical impedance analysis 

(InBody 230®). The patients were classified according to the preoperative severity of 

bariatric surgery (T0): Morbidly obese group (MO: BMI 40 to 49.9 kg/m2; n = 49) and 

super obese group (SO: BMI 50 to 59.9 kg/m2; n = 28) and according to the 

percentage of excess of loss weight (%PEP ≥ 50%) in the late postoperative period 

of bariatric surgery, patients were divided: surgical success group (SG: ≥ 50%; n = 

35) and surgical failure group (FG: < 50%; n = 20). RESULTS: A significant 

difference (p < 0.001) was found in the 6MWD mean between patients T0/T1 and 

T0/T2 (T0: 518.6 ± 50.2 m; T1: 541.3 ± 55.6 m; T2: 559.8 ± 51.8 m). There was a 

significant increase (p < 0.05) in the average of the 6MWD between T0/T1 and T0/T2 

in patients MO and SO, with no significant (p > 0.05) in the 6MWD between T1/T2. 

There was a significant increase (p < 0.05) in the average of the 6MWD between 

T0/T2 in patients SG and FG. No significant difference (p > 0.05) was found in the 

6MWD between patients MO/SO and SG/FG. At all times (T0, T1 and T2) and 

groups (MO, SO, SG, FG), the 6MWD showed a strong to moderate positive 

correlation (0.6 to 0.8; p < 0.05) with the percentage of FFM of lower limbs (FFMLL 

%) but not with BMI. CONCLUSION: Total and segmental body fat free mass 



	

indicate better functional capacity. BMI is not the best predictor of postoperative 

functional capacity of bariatric surgery. The best functional capacity is pointed out by 

FFMLL %. 

Descriptors: Obesity, morbid; Exercise test; Movement; Walking; Body composition; 

Anthropometry; Bariatric Surgery. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A obesidade é caracterizada por um acúmulo excessivo de tecido adiposo 

associado a um estado inflamatório sistêmico de baixo grau, com risco para o 

desenvolvimento de uma série de doenças cardiovasculares (Ex.: infarto agudo do 

miocárdio, acidente vascular encefálico), distúrbios musculoesqueléticos (Ex.: 

osteoartrite, osteoartrose) e alguns tipos de câncer, entre outras doenças 

associadas1. Seu diagnóstico é realizado através do cálculo do índice de massa 

corporal (IMC), dividindo o peso corporal do indivíduo pelo quadrado da altura1,2. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS)1,3, a classificação do IMC 

varia de baixo peso até obesidade grau III. A obesidade é classificada em três graus: 

obesidade grau I (IMC entre 30 a 34,9 kg/m2), grau II (entre 35 a 39,9 kg/m2) e grau 

III ou mórbida (IMC acima de 40 kg/m2). Indivíduos com IMC ≥ 50 kg/m² e aqueles 

com IMC ≥ 60 kg/m² são classificados como superobesos e super-superobesos, 

respectivamente. 

A obesidade apresenta causas múltiplas, onde o peso corporal é determinado 

pela interação de fatores genéticos, ambientais e psicossociais. Embora os fatores 

genéticos sejam importantes, a causa principal da obesidade decorre do 

desequilíbrio energético entre o consumo e o gasto calórico. Globalmente tem-se 

observado uma ingestão aumentada de alimentos ultraprocessados ricos em 

gorduras saturadas, associado a um aumento da inatividade física, mudanças estas 

resultantes de alterações ambientais e sociais somadas a falta de políticas de apoio 

em setores como saúde1,2,4. 

A OMS aponta a obesidade como um dos maiores problemas de saúde 

pública no mundo. No Brasil, nos últimos 35 anos a prevalência da obesidade 

aumentou de 5,4% para 21%. De acordo com o Ministério da Saúde, a cada ano são 

1 milhão de novos casos de obesidade. Estimativas mundiais indicam que mais de 

1,9 bilhão de adultos (acima de 18 anos) apresentam sobrepeso, sendo que 600 

milhões apresentam obesidade, com maior predomínio no sexo feminino1,2,3,4.  

Em nosso país como consequência dos atuais hábitos alimentares5,6,7,8, o 

último levamentamento realizado pela Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e 

Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel, 2018)9, observou 

que aproximadamente 56% dos indivíduos adultos apresentam IMC ≥ 25 kg/m2. A 
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taxa de obesidade no Brasil passou de 11,8% para 19,8% entre 2006 e 2018, um 

aumento de 67%, com maior predomínio no gênero femino (20,7%) em relação ao 

sexo masculino (18,7%). 

Globalmente, mais de um em cada dez adultos é obeso, tornando-se o quinto 

fator de risco de mortalidade3, o que traduz a urgência no desenvolvimento de 

políticas públicas visando à prevenção e tratamento do sobrepeso e obesidade1,9.  

 

1.1 Tratamento cirúrgico da obesidade 

 

Estudos prévios tem demonstrado que o tratamento clínico da obesidade tem 

sucesso limitado a curto prazo e quase inexistente a longo prazo. Cerca de 95% dos 

pacientes submetidos ao tratamento convencional recuperam seu peso inicial em até 

dois anos de tratamento10-12. 

Diante deste fato, a cirurgia bariatrica é considerado tratamento padrão-ouro da 

obesidade. Os critérios para indicação se baseiam no IMC ≥ 40 kg/m2 ou entre 35 e 

39,9 kg/m2 associada a presença de pelo menos duas comorbidades (hipertensão 

arterial sistêmica, dislipidemia, síndrome metabólica, apnéia do sono entre outros), 

tempo de evolução da doença e presença de comorbidades13-15. 

São consideradas contra-indicações ao tratamento cirúrgico: causas endócrinas 

tratáveis de obesidade, dependência de álcool ou outras drogas ilícitas, doenças 

psiquiátricas graves e sem controle, risco anestésico e cirúrgico elevado e pacientes 

sem a mínima capacidade de entender os riscos e procedimentos necessários com o 

tratamento cirúrgico12.  

O Brasil é hoje o segundo país onde mais cirurgias bariátricas acontecem 

anualmente, ficando em primeiro lugar os Estados Unidos da América16.  

Estudo clínico de natureza observacional demonstrou melhor controle do peso 

corporal a longo prazo em pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico quando 

comparados a pacientes submetidos ao tratamento clínico, além do melhor controle 

de doenças associadas (diabetes mellitus tipo II, hipertensão arterial sistêmica, 

apnéia do sono, dislipidemia e esteato-hepatite) e consequente redução dos índices 

de mortalidade a longo prazo no grupo cirúrgico1,17.  
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O tratamento cirúrgico determina até 40% de redução em todas as causas de 

mortalidade, 56% em doença coronariana, 92% em complicações do diabetes 

mellitus tipo II e 60% em alguns tipos de câncer13-15. 

 Além da intervenção cirúrgica, mudanças no estilo de vida são primordiais para 

bons resultados no pós-operatório. A adesão ao acompanhamento multidisciplinar 

(clínico, psicológico e nutricional), reposição adequada de micronutrientes e 

vitaminas, atividade física de forma regular, apresentam resultados promissores a 

longo prazo após o tratamento cirúrgico da obesidade19-22.  

As cirurgias bariátricas baseiam-se em técnicas disabsortivas, restritivas ou 

mistas. Nas cirurgias disabsortivas, são realizadas derivações no intestino delgado, 

resultando em perda ponderal pela limitação na absorção de nutrientes. Nas 

cirurgias restritivas, a perda ponderal decorre de importante redução do volume 

gástrico, por gastroplastia parcial e/ou colocação de banda gástrica. Estas técnicas 

promovem saciedade de forma precoce, restrigindo o volume ingerido. Nas cirurgias 

mistas, como exemplo a Derivação Gástrica em Y de Roux (DGYR), ocorre a 

redução do volume gástrico associado à derivação do intestino delgado14,15. 
 

 

1.2 Repercussões da obesidade na capacidade funcional  

 

A obesidade é capaz de afetar negativamente a capacidade funcional, sendo 

claro que os problemas associados à obesidade não se limitam somente as 

condições físicas, tendo um impacto importante na capacidade funcional e qualidade 

de vida do indivíduo obeso22.  

A definição de capacidade funcional é considerada ampla, sendo o reflexo da 

indepedência e autonomia do indivíduo frente as questões da sua vida e seu 

cotidiano, podendo estar aumentada ou diminuída em diferentes aspectos da saúde, 

estando associada a fatores psicológicos, fisiológicos, comportamentais e sociais23.  

De  forma específica, a capacidade funcional é considerada a habilidade do 

indivíduo realizar de forma adequada todas suas atividades de vida diárias (AVD’s). 

Dentre as AVD’s, uma de importante destaque é a caminhada, visto que para 

realizar grande parte das AVD’s necessitamos do deslocamento motor24-31. 

O aumento da massa corporal impacta o sistema locomotor como 
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consequência da sobrecarga biomecânica nos tendões, cartilagens e fáscias 

musculares32, podendo repercutir de forma negativa na capacidade funcional e 

qualidade de vida no indivíduo obeso, gerando aumento dos custos de saúde 

pública e privada33-39.   

Estudos que analisaram o deslocamento motor de indivíduos obesos 

identificaram adaptações cinemáticas como comprimento mais curto da passada, 

aumento do tempo de duplo suporte dos membros inferiores, diminuição da 

velocidade da marcha e da variação angular da articulação do joelho40-43. Acredita-

se que o aumento do gasto energético durante o deslocamento motor pelos obesos 

pode determinar alteração do padrão da marcha33. 

Estudos prévios demonstraram que não só a quantidade de tecido adiposo, 

mas principalmente sua distribuição segmentar, pode estar associada a um maior 

risco cardiovascular44,45. O acúmulo preferencial de tecido adiposo na região 

toracoabdominal (adiposidade androide) tem sido associado a um risco elevado de 

coronariopatias, hipertensão arterial e diabetes mellitus tipo II46-50, em relação ao 

acúmulo de tecido adiposo na região do quadril e membros inferiores (adiposidade 

ginecoide).  

Apesar dos efeitos nocivos da distribuição do tecido adiposo em relação aos 

riscos cardiovasculares e metabólicos estarem bem estabelecidos, as alterações 

musculoesqueléticos determinadas pela obesidade e sua relação com o acúmulo 

generalizado e segmentar da massa de gordura necessitam de mais estudos, visto 

que a associação entre o aumento do IMC com osteoartrite e diminuição da 

capacidade funcional são bem conhecidas51-56.  

O excesso de tecido adiposo nos membros inferiores determina desvantagem 

biomecânica com consequente alterações do padrão da marcha. O acúmulo 

segmentar de gordura favorece o desalinhamento da articulação dos joelhos (geno 

valgo), com alteração do desempenho motor, como velocidade reduzida, menor 

tempo no período do balanço e um aumento da base de suporte dos membros 

inferiores durante o deslocamento motor41,56-70. Além das alterações biomecânicas, o 

acúmulo de tecido adiposo nos membros inferiores também é capaz de promover a 

fricção da pele e consequente dor entre os membros inferiores durante a 

caminhada34. 

Indivíduos obesos com predomínio de tecido adiposo na região 

toracoabdominal apresentam deslocamento anterior do centro da gravidade 
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corporal, necessitanto de um maior torque dos músculos dorsiflexores da articulação 

do tornozelo para manter um equilíbrio postural adequado durante o deslocamento 

motor61. 

A capacidade funcional de um indivíduo pode ser avaliada através do teste de 

caminhada de seis minutos (TC6)62. O TC6 é capaz de avaliar a resposta de um 

indivíduo e fornecer uma avaliação de forma integrada dos sistemas respiratório, 

cardiovascular, neuromuscular e metabólico63. Suas principais vantagens são sua 

fácil aplicabilidade e baixo custo, uma vez que a caminhada é uma AVD que todos 

os indivíduos são capazes de realizar, com exceção daqueles afetados por alguma 

doença com comprometimento do deslocamento motor62. Originalmente, o TC6 foi 

criado para ser utilizado na avaliação a resposta ao tratamento clínico de 

cardiopatas e pneumopatas, além de ser um preditor da morbidade e mortalidade. 

Atualmente vem sendo utilizado em diversas outras condições clínicas64-68, inclusive 

na obesidade. 
O TC6  determina a distância que um indivíduo pode caminhar rapidamente, 

sem correr, em uma superfície plana no período de 6 minutos. Durante a execução 

do teste é possível monitorar a saturação de oxigênio (SatO2), a frequência cardíaca 

(FC), a pressão arterial sistêmica (PAS), a pressão arterial diastólica (PAD) e os 

graus de fadiga dos membros inferiores e de dispneia62. 

Em razão da variabilidade de resultados da distância percorrida no TC6 

(DTC6) encontrados na literatura, a American Thoracic Society (ATS)62, publicou as 

diretrizes para a realização do TC6, evitando-se complicações, riscos 

desnecessários e promovendo desta forma uma padronização para execução do 

teste. 

Diversos fatores podem reduzir a DTC6 como baixa estatura, idade avançada, 

excesso de peso corporal, realização do teste em corredor menor que o padronizado 

(recomendado corredor mínimo de 30 metros), doenças cardiovasculares e 

pulmonares entre outros. Da mesma maneira alguns fatores podem aumentar a 

DTC6 como estatura elevada (maior passada dos membros inferiores) e 

motivação62. 

É fácil compreender que a obesidade leva a um aumento da carga de 

trabalho durante o deslocamento motor, a qual poderá reduzir a DTC6. Alguns 

estudos clínicos25,70-73 demonstraram correlação negativa entre a DTC6 e o IMC. 

Enright et al.(2003)74 observou que indivíduos com IMC > 30kg/m2 caminharam em 
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torno de 85% da DTC6 percorrida por indivíduos eutróficos. 

O monitoramento da capacidade funcional após tratamento cirúrgico, através 

do TC6, foi objeto de estudo de uma revisão sistemática e metanálise recente,   

indicando que a DTC6 aumentou 75 metros no período entre 3 a 6 meses e 184 

metros entre 6 a 12 meses após cirurgia bariátrica75.  

Santarém et al (2015)76 estudaram 90 pacientes obsesos graves (média IMC: 

47,8 ± 2,4 kg/m2, média idade: 40,1 ± 9,8 anos, ambos os sexos) e observaram uma 

DTC6 similar a indivíduos saudáveis (514,9 ± 50,3 m), apresentando melhor  

correlação com o percentual de massa livre de gordura e de massa livre de gordura 

de membros inferiores (r: 0,5; p < 0,001) em relação ao IMC (r: -0,3; p < 0,001). Seus 

resultados demonstram que a massa de gordura total e segmentar estão associadas 

a piora da capacidade funcional na obesidade grave, sugerindo que o IMC não deve 

ser utilizado como preditor da capacidade funcional em obesos graves e sim a 

composição corporal total e segmentar. 

 

 

1.3 Influência da perda de peso após cirurgia bariátrica, no índice de massa 
corporal, composição corporal e capacidade funcional 

 

A cirurgia bariátrica determina perda significativa de peso (entre 20 a 40% do 

peso inicial ou entre 60 a 80% do excesso de peso corporal) e regressão/melhora 

das comorbidades associadas a obesidade. A redução do peso corporal e 

consequentemente do IMC ocorre principalmente nos primeiros 12 meses do pós-

operatório77-79, sendo mais intensa nos primeiros 6 meses80, e se mantem até o 

segundo ano do pós-operatório81-83. 

Um dos maiores desafios da cirurgia bariátrica é o acompanhamento a longo 

prazo dos pacientes. Muitos pacientes não retornam após o terceiro ano de cirurgia, 

tornando difícil o acompanhamento com a equipe multidisciplinar84. 

Estudos demonstram que o critério para avaliação do sucesso no tratamento 

cirúrgico da obesidade grave é a perda percentual do excesso de peso (%PEP), 

determinada pela diferença percentual do peso perdido em relação ao excesso de 
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peso. Considera-se sucesso do tratamento cirúrgico quando o paciente atinge no 

mínimo 50% de perda do excesso de peso85-90.  

O desejável no pós-operatório é uma perda importante de massa de gordura 

(MG) com limitada alteração da massa livre de gordura (MLG), pois grandes perdas 

destas podem ser associados a fraqueza muscular e uma diminuição da capacidade 

funcional91-96. 

Estima-se que 60-90% do peso corporal pertença a massa livre de gordura 

numa população normal97, sendo considerado um dos índices antropométricos mais 

importantes. O tratamento cirúrgico resulta em mudanças importantes e rápidas na 

composição corporal, na taxa metabólica de repouso, na regulação da temperatura 

corporal, na preservação do tecido muscular esquelético e na capacidade 

funcional98,99. Infelizmente, em torno de 35% da perda ponderal nos primeiros 6 

meses após cirurgia bariátrica está relacionada a MLG, que pode ser explicada pela 

rápida perda ponderal e pela ingestão inadequada de proteínas100,101. 

A cirurgia bariátrica resulta em mudanças rápidas na composição corporal, 

porém estas alterações continuam ainda pouco esclarecidas. Uma preocupação 

associdada com a rápida perda de peso corporal no pós-operatório é a perda da 

MLG. Indivíduos com maior taxa de perda de peso parecem ter maior perda de 

MLG102,103.   

Evidências demonstram que a atividade física regular é um dos preditores 

mais importantes para a manutenção da MLG durante a perda ponderal contínua no 

pós-operatório da cirurgia bariátrica a longo prazo104-106. 

Apesar da existência de muitos estudos em pacientes submetidos ao 

tratamento cirúrgico da obesidade grave, as alterações da composição coporal a 

longo prazo permanecem ainda pouco esclarecidos.  

A utilização de índices de composição corporal total e segmentar (percentual 

de massa livre de gordura e percentual de massa de gordura) no pós-operatório 

precoce (6 meses) e tardio (36 meses) da cirurgia bariátrica poderá estimar com 

mais precisão a capacidade funcional durante deslocamento motor pelo TC6. Da 

mesma forma pacientes com menor redução da MLG (seja em valor absoluto ou 

percentual) no pós-operatório de cirurgia bariátrica poderão apresentar uma melhor 

capacidade funcional.  
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2 OBJETIVO 

Estudar a relação temporal entre a DTC6 com o IMC e a composição corporal 

total e segmentar de acordo com a gravidade da obesidade e sucesso ou insucesso 

cirúrgico no pós-operatório imediato (6 meses) e tardio (36 meses) de cirurgia 

bariátrica. 
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3 MÉTODOS  

 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética para Análise de Desenvolvimento de 

Pesquisas – CAPPesq da Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo, sob o número 01038912.6.0000.0068, e 

todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE – Anexo A). 

 

3.1 Casuística 

 

A população desse estudo foi composta por 77 pacientes submetidos ao 

tratamento cirúrgico da obesidade na Unidade de Cirurgia bariátrica e Metabólica da 

FMUSP, que apresentavam avaliação das medidas antropométricas, da composição 

e da DTC6 no pré-operatório.  

 

3.2 Tipo de estudo 

 

O desenho de estudo realizado foi prospectivo observacional sendo avaliado a 

composição corporal total e segmentar e DTC6 em pacientes submetidos à cirurgia 

bariátrica entre junho de 2013 a setembro 2016 na Unidade de Cirurgia Bariátrica e 

Metabólica do Hospital das Clínicas da FMUSP. Foram coletadas informações 

antropométricas, seguida das avaliações da DTC6 e da composição corporal no pré-

operatório, 6 e 36 meses após a cirurgia. 

 
3.3 Critérios de inclusão  

	

i) Idade mínima de 18 e máxima de 60 anos; 	
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ii) IMC entre 40 a 60 kg/m2 no pré-operatório de cirurgia bariátrica; 	

iii) Ter realizado gastroplastia redutora a Y de Roux após avaliação da 

composição corporal total e segmentar e o TC6;	

iv) Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

	

Os pacientes foram reavaliados 6 e 36 meses após a cirurgia. Foram excluídos 

22 pacientes após 36 meses: falta de atualização de dados cadastrais (n = 10) e 

ausência de comparecimento (n = 12).  

 

3.4 Local 
 
 

Os pacientes selecionados da Unidade de Cirurgia Bariátrica e Metabólica da 

Disciplina de Cirurgia do Aparelho Digestivo do Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) foram avaliados no 

Laboratório do Estudo do Movimento (LEM) do Instituto de Ortopedia e 

Traumatologia do HCFMUSP e corredor localizado no Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Universidade de São Paulo. 

 

3.5 Materiais 
 
 
i) Cones;  

ii) Balança microeletrônica Biospace Co., InBody 230®, EUA com capacidade de 

250kg, com intervalos de 100g; 

iii) Estadiômetro portátil (Estadiômetro Standard Sanny®, Brasil, com régua de 80 

até 220 cm); 

iv) Oxímetro de pulso (Ana Wiz, ANP 100®, China); 

v) Aparelho medidor de pressão arterial (Omron Healthcare Co®, LTD, Japão); 

vi) Escore de dispneia e fadiga (Anexo B - Escala de Borg). 
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3.6 Metodologia  
 

 

3.6.1 Medidas antropométricas e composição corporal 

 

 

Foram obtidas as medidas antropométricas no pré (T0) e pós-operatório da 

cirurgia bariátrica (T1: 6 e T2: 36 meses), sendo o peso do paciente determinado 

com vestimentas leves, sem portar objetos pesados, em posição ortostática, 

membros inferiores paralelos, sem calçados, olhar dirigido ao horizonte, membros 

superiores estendidos e paralelos ao corpo e sem se movimentar no centro da 

balança microeletrônica instalada em superfície lisa a fim de evitar oscilações nas 

medidas (Biospace Co., InBody 230®, EUA com capacidade de 250kg, com 

intervalos de 100g). A leitura da estatura foi feita no milímetro mais próximo, com os 

membros inferiores paralelos, ombros e glúteos encostados no estadiômetro portátil 

(Estadiômetro Standard Sanny®, Brasil, com régua de 80 até 220 cm, graduada em 

milímetros). O IMC foi obtido através da fórmula: [massa corporal (kg)/estatura (m2)].  
Em seguida, foi realizada a avaliação da composição corporal através da 

Biobioimpedância elétrica (BIA, Inbody 230® - Figura 1 e 2) com o paciente em 

posição ortostática, sem se movimentar ou dialogar. O aparelho possui um sistema 

de eletrodos tetrapolar com 8 pontos táteis (dois para cada membro superior e 

inferior) que determinam os valores de impedância de cada segmento corporal 

(membro superior direito e esquerdo, membro inferior direito e esquerdo e tronco), 

utilizando as frequências 20 KHz e 100 KHz e corrente elétrica de 330 KHz. A 

análise da BIA baseia-se no modelo de 2 compartimentos e no fato do corpo 

humano ser constituído de tecidos condutores de corrente elétrica (aqueles ricos em 

água) e não condutores de corrente elétrica (massa de gordura), onde em primeiro 

lugar é calculado a impedância do volume de água corporal e posteriormente é 

obtido o valor da massa livre de gordura usando o volume de água no corpo. A 

massa de gordura corporal é determinada pela redução da massa livre de gordura 

da massa corporal total107.  

A composição química da massa magra corporal é convencionalmente 

assumida como constante, com uma densidade de 1,1 kg/m3, sob temperatura de 

37°C e concentração de água de 73,3%. Assim, a massa magra dos membros 
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superiores, inferiores e tronco são calculadas multiplicando o valor de volume de 

água dos membros superiores (a soma do membro superior direito e esquerdo), 

tronco e membros inferiores (a soma do membro inferior direito e esquerdo) por 

1,37. Cada massa corporal magra segmentar é dividida pelo peso total corporal para 

estimar a massa corporal magra segmentar107.  

Todos os testes foram realizados no período da manhã, sendo que os 

pacientes foram orientados a permanecer em jejum de 4h, fazer mínimo esforço 

físico e evitar o consumo de café, bebidas alcóolicas ou estimulantes 24h antes da 

realização do teste. 

Foram obtidas as seguintes variáveis em valores percentuais (%): massa livre 

de gordura (MLG %), massa livre de gordura dos membros superiores (MLGMS %), 

do tronco (MLGT %) e dos membros inferiores (MLGMI %), massa de gordura (MG 

%), massa de gordura dos membros superiores (MGMS %), do tronco (MGT %) e 

dos membros inferiores (MGMI %). 

Os pacientes foram divididos em grupos de acordo com a gravidade da 

obesidade no pré-operatório: Obeso mórbido (OM): IMC 40 a 49,9 kg/m2 e 

Superobeso (SO): IMC 50 a 59,9 kg/m2 e de acordo com o percentual da perda do 

excesso de peso corporal (%PEP), sendo considerado sucesso cirúrgico uma perda 

mínima de 50% do excesso de peso no pós-operatório tardio (36 meses): Grupo 

sucesso cirúrgico (%PEP: ≥ 50%), Grupo insucesso cirúrgico (%PEP: < 50%). 

 

Figura 1 – Aparelho de bioimpedância elétrica (BIA, Inbody 230®) - LEM-IOT/HCFMUSP. 
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Figura 2 – Exemplo do resultado da composição corporal total e segmentar obtida através 
da bioimpedância elétrica no LEM-IOT/HCFMUSP.    

 

 

3.6.2 Teste de caminhada de seis minutos (TC6) 

 

No pré e pós-operatório de cirurgia bariátrica (6 e 36 meses), o TC6 foi 

realizado segundo as recomendações da American Thoracic Society (ATS)62, num 

corredor plano de 36 m de extensão localizado no Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Universidade de São Paulo, com marcação a cada 3 m, 

sendo o ponto de virada identificado por um cubo (Figura 3).  

Dez minutos antes e imediatamente após o término do TC6, foram 

mensuradas a frequência cardíaca (FC, Ana Wiz, ANP 100®, China), a saturação de 

oxigênio (SatO2, Ana Wiz, ANP 100®, China), o escore de dispneia e fadiga108 



 

	

40 

(Anexo B - Escala de Borg) e a pressão arterial sistólica e diastólica (Omron 

Healthcare Co®, LTD, Japão). Os pacientes foram instruídos a caminharem o mais 

rápido possível (sem correr e sem pular), podendo interromper ou sentar quantas 

vezes fossem necessárias, sem interrupção na contagem do tempo. A cada minuto 

foi realizado incentivo verbal padronizado pela ATS62 (Anexo C). O teste deveria ser 

interrompido apenas pelas seguintes razões: palidez, câimbras nos membros 

inferiores, precordialgia e intolerância a dispneia62. 

 
Figura 3 - Teste de caminhada de seis minutos realizado no HCFMUSP. 

 

 
 
 
3.6.3   Análise Estatística  

 

 
Para este estudo prospectivo observacional foi utilizado amostra de 

conveniência (n = 77) dos pacientes no pré-operatório de cirurgia bariátrica. 

Foi realizada análise descritiva dos valores através de média e desvio padrão. 

         Utilizou-se gráfico de perfil para análise da média e desvio padrão da 

composição corporal (total e segmentar) e da DTC6 no pré e pós-operatório de 

cirurgia bariátrica (6 e 36 meses).	

36 
metros 



 

	

41 

         Adotou-se a correlação para medidas repetidas109 para estudar as correlações 

entre a DTC6 com as variáveis: MLG %, MLGMS %, MLGT %, MLGMI %, MG %, 

MGMS %, MGT %, MGMI % e IMC (kg/m2), sendo considerada uma correlação fraca 

quando r ≤ 0,3, moderada quando 0,3 > r ≤ 0,7 e forte quando r > 0,7. Para 

comparação das médias entre os grupos pré e pós-operatório foi utilizado o 

Teste Mann-Whitney pareado para comparação múltipla entre os tempos T0, T1 e 

T2 e o Anova não paramétrica110 para comparação conjunta entre os tempos. Para 

comparação entre os grupos obeso mórbido/superobeso, sucesso/insucesso 

cirúrgico, foi utilizado teste T ou de Mann-Whitney conforme normalidade dos dados 

(Teste de Anderson-Darling). Foi utilizado um modelo de regressão logística para 

medidas repetidas para estudar os fatores que mais contribuem para o sucesso do 

paciente. 

         Adotou-se um nível de significância de 5% (p < 0,05) e um intervalo de 

confiança de 95%.	

      O programa estatístico utilizado foi R, versão 3.5.0 (R Foundantion for Statistical 

Computing, Vienna, Austria, 2018).	
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4 RESULTADOS 
 

 

 Conforme fluxograma abaixo (Figura 4), 77 pacientes foram incluídos no 

estudo no período pré-operatório (Tempo 0: T0) de cirurgia bariátrica (IMC: 47,9 ± 

4,8 kg/m2). Os pacientes foram reavaliados após 6 (Tempo 1: T1) e 36 (Tempo 2: 

T2) meses de cirurgia. Setenta e sete (IMC: 34,7 ± 4,4 kg/m2) e 55 pacientes (IMC: 

33,5 ± 4,8 kg/m2) foram incluídos no estudo após 6 e 36 meses do tratamento 

cirúrgico, respectivamente, sendo classificados em grupos de acordo com a 

gravidade da obesidade no pré-operatório: Grupo Obeso mórbido (OM: IMC 40 a 

49,9 kg/m2; n = 49) e Grupo Superobeso (SO: IMC 50 a 59,9 kg/m2; n = 28). De 

acordo com o percentual da perda do excesso de peso corporal (%PEP ≥ 50%) no 

pós-operatório tardio de cirurgia bariátrica (T2) os pacientes foram divididos em 

Grupo sucesso (GS: ≥ 50%; n = 35) e Grupo insucesso  (GI: < 50%; n = 20).  
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Figura 4 – Fluxograma do estudo na unidade de cirurgia bariátrica e metabólica/HCFMUSP. 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

Tempo 0 (pré operatório) 
n = 77 

IMC: 47,9 ± 4,8 kg/m2 

Idade: 39,3 ± 9,5 anos 

Tempo 1 (PO 6 meses) 
n = 77 

IMC: 34,7 ± 4,4 kg/m2 

Idade: 40,3 ± 9,5 anos 

Grupo Superobeso (SO) 
n = 28 (36,4 %) 

IMC: 53,2 ± 2,2 kg/m2 

Idade: 34,9 ± 8,9 anos 

Grupo Obeso mórbido (OM) 
n = 49 (63,6%) 

IMC: 44,8 ± 2,9kg/m2 

Idade: 41,8 ± 9,0 anos 

Tempo 2 (PO 36 meses) 
n = 55 

IMC: 33,5 ± 4,8 kg/m2 

Idade: 42,8 ± 9,8 anos 
  
 
 

Grupo Sucesso (GS) 
n = 35 (63,4%) 

IMC: 31,1 ± 3,7 kg/m2 

Idade: 43,3 ± 10,6 anos 

Grupo Insucesso (GI) 
n = 20 (36,6%) 

IMC: 37,6 ± 3,7 kg/m2 

Idade: 41,8 ± 8,3 anos 
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4.1 Medidas antropométricas e composição corporal 
 
 
 Os resultados das medidas antropométricas e composição corporal dos 

pacientes nos tempos T0, T1 e T2 estão resumidos na Tabela 1. Houve diferença 

significativa (p < 0,001) em relação a todas variáveis entre o T0/T1 e entre T0/T2. 

Não foi encontrada diferença significativa (p > 0,05) entre as variáveis da 

composição corporal entre T1/T2 (Figuras 5 e 6).  
 
 
Tabela 1 – Características antropométricas e composição corporal dos pacientes no pré e 
pós-operatório de cirurgia bariátrica determinada pela bioimpedância elétrica em pacientes 
obesos graves (n = 77), grupo T1 (n = 77) e Grupo T2 (n = 55) - HCFMUSP – 2019. 

                 Grupos 

Variáveis 
T0 (n = 77) T1 (n = 77) T2 (n = 55) 

p – valor 

T0 e T1 T1 e T2 T0 e T2 

MLG %  49,1 ± 3,9 60,6 ± 7,9 60,8 ± 7,7 p < 0,001 p = 0,982 p < 0,001 

MLGMS %  31,9 ± 6,0 50,9 ± 11,8 51,8 ± 11,7 p < 0,001 p = 0,874 p < 0,001 

MLGT %  50,8 ± 3,3 57,7 ± 6,1 58,4 ± 6,4 p < 0,001 p = 0,577 p < 0,001 

MLGMI %  50,7 ± 5,1 60,6 ± 7,9 61,1 ± 9,3 p < 0,001 p = 0,794 p < 0,001 

IMC (kg/m2) 47,9 ± 4,8 34,7 ± 4,4 33,5 ± 4,8 p < 0,001 p = 0,146 p < 0,001 

MG %  50,8 ± 3,9 39,6 ± 7,6 39,1 ± 7,7 p < 0,001 p = 0,877 p < 0,001 

MGMS %  67,5 ± 6,3 49,0 ± 11,8 47,6 ± 11,5 p < 0,001 p = 0,603 p < 0,001 

MGT %  49,1 ± 3,4 42,2 ± 6,1 41,6 ± 6,4 p < 0,001 p = 0,617 p < 0,001 

MGMI %  49,3 ± 5,2 39,9 ± 7,9 39,6 ± 7,7 p < 0,001 p = 0,794 p < 0,001 

Nota = resultados expressos em média e desvio padrão, p - valor pré e pós-operatório 
(Teste Mann – Whitney) 
T0 = grupo pré-operatório; T1 = grupo pós-operatório 6 meses; T2 = grupo pós-operatório 36 
meses; n = tamanho da amostra; MLG % = percentual de massa livre de gordura; MLGMS 
% = percentual de massa livre de gordura dos membros superiores; MLGT % = percentual 
de massa livre de gordura do tronco; MLGMI % = percentual de massa livre de gordura dos 
membros inferiores; IMC = índice de massa corporal; MG % = percentual de massa de 
gordura; MGMS % = percentual de massa de gordura dos membros superiores; MGT % = 
percentual de massa de gordura do tronco; MGMI % = percentual de massa de gordura dos 
membros inferiores;  
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Figura 5 – Gráfico de perfil: avaliação MLG %, MLGMS %, MLGT % e MLGMI % no pré e 
pós-operatório de cirurgia bariátrica determinada pela bioimpedância elétrica em pacientes 
obesos graves (n = 77), Grupo T1 (n = 77) e Grupo T2 (n = 55) - HCFMUSP – 2019. 
 
 
 

 

 
 

 

Nota: T0 = grupo pré operatório; T1 = grupo pós-operatório 6 meses; T2 = grupo pós- 
operatório 36 meses; MLG % = percentual de massa livre de gordura; MLGMS % = 
percentual de massa livre de gordura dos membros superiores; MLGT % = percentual de 
massa livre de gordura do tronco; MLGMI % = percentual de massa livre de gordura dos 
membros inferiores. 
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Figura 6 – Gráfico de perfil: avaliação IMC (kg/m2), MG %, MGMS %, MGT % e MGMI % no 
pré e pós-operatório de cirurgia bariátrica determinada pela bioimpedância elétrica em 
pacientes obesos graves (n = 77), Grupo T1 (n = 77) e Grupo T2 (n = 55) - HCFMUSP – 
2019. 
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Nota: T0 = grupo pré-operatório; T1 = grupo pós-operatório 6 meses; T2 = grupo pós- 
operatório 36 meses; IMC = índice de massa corporal; MG % = percentual de massa de 
gordura; MGMS % = percentual de massa de gordura dos membros superiores; MGT % = 
percentual de massa de gordura do tronco; MGMI % = percentual de massa de gordura dos 
membros inferiores. 

 
 

Os resultados das medidas antropométricas e composição corporal dos 

pacientes nos tempos T0, T1 e T2 de acordo com a gravidade da obesidade estão 

resumidos nas Tabelas 2, 3 e 4 e sucesso e/ou insucesso cirúrgico na Tabela 5 e 6.  

Nos pacientes OM e SO foi encontrada diferença significativa (p < 0,001) em 

relação a todas as variáveis de composição corporal entre T0/T1 e T0/T2. Não foi 

encontrada diferença significativa (p > 0,05) na composição corporal entre T1/T2 

(Figura 7 e 8).  
 
Tabela 2 - Características antropométricas e composição corporal no pré e pós-operatório 
de cirurgia bariátrica determinada pela bioimpedância elétrica em pacientes obesos 
mórbidos (n = 49), grupo T1 (N = 49) e grupo T2 (n = 40) - HCFMUSP – 2019. 

           Grupos  

 

 
   Variáveis 

OM p – valor 

T0 
(n = 49) 

T1 
(n = 49) 

T2 
(n = 40) 

T0 e T1 T1 e T2 T0 e T2 

MLG % 50,2 ± 3,9 62,4 ± 7,0 61,4 ± 7,3 p < 0,001 p = 0,671 p < 0,001 

MLGMS %  34,9 ± 4,7 53,9 ± 10,6 52,9 ± 11,4 p < 0,001 p = 0,609  p < 0,001 

MLGT %  50,9 ± 3,2 59,2 ± 6,0 58,9 ± 6,2 p < 0,001 p = 0,942 p < 0,001 

MLGMI %  52,2 ± 4,5 62,1 ± 7,1 60,7 ± 7,0 p < 0,001 p = 0,334 p < 0,001 

IMC (kg/m2) 44,8 ± 2,9 32,8 ± 3,4 32,8 ± 4,5 p < 0,001 p = 0,575 p < 0,001 

MG % 49,6 ± 3,9 37,4 ± 7,0 38,5 ± 7,3 p < 0,001 p = 0,512 p < 0,001 

MGMS %  64,5 ± 4,8 46,0 ± 10,6 46,5 ± 11,3 p < 0,001 p = 0,775 p < 0,001 

MGT %  49,0 ± 3,2 40,7 ± 6,1 41,1 ± 6,3 p < 0,001 p = 0,775 p < 0,001 

MGMI %  47,7 ± 4,5 37,8 ± 7,1 39,2 ± 7,0 p < 0,001 p = 0,334 p < 0,001 

Nota = resultados expressos em média e desvio padrão, p - valor pré e pós-operatório 
(Teste Mann – Whitney). 
n = tamanho da amostra; MLG % = percentual de massa livre de gordura; MLGMS % = 
percentual de massa livre de gordura dos membros superiores; MLGT % = percentual de 
massa livre de gordura do tronco; MLGMI % = percentual de massa livre de gordura dos 
membros inferiores; IMC = índice de massa corporal; MG_% = percentual de massa de 
gordura; MGMS % = percentual de massa de gordura dos membros superiores; MGT % = 
percentual de massa de gordura do tronco; MGMI % = percentual de massa de gordura dos 
membros inferiores; T0 = grupo pré-operatório; T1 = grupo pós-operatório 6 meses; T2 = 
grupo pós-operatório 36 meses; OM = grupo obeso mórbido. 
 
 
 



 

	

49 

Tabela 3 – Características antropométricas e composição corporal no pré e pós-operatório 
de cirurgia bariátrica determinada pela bioimpedância elétrica em pacientes superobesos (n 
= 28), grupo T1 (n = 28) e grupo T2 (n = 15) - HCFMUSP – 2019. 
 

           Grupos  
 

 

   Variáveis 

SO  p – valor 

T0 

(n = 28) 

T1 

(n = 28) 

T2 

(n = 15) 
T0 e T1 T1 e T2 T0 e T2 

MLG %  47,0 ± 3,1 57,4 ± 8,6 59,3 ± 8,8 p < 0,001 P = 0,652 p < 0,001 

MLGMS %  26,7 ± 4,4 45,6 ± 12,1 48,7 ± 12,3 p < 0,001 p = 0,646  p < 0,001 

MLGT %  50,7 ± 3,6 55,0 ± 5,4 57,1 ± 6,8 p < 0,001 P = 0,487 p < 0,001 

MLGMI %  48,0 ± 5,2 56,3 ± 7,8 62,0 ± 13,6 p < 0,001 p = 0,472 p < 0,001 

IMC (kg/m2) 53,2 ± 2,2 38,1 ± 4,0 35,2 ± 5,4 p < 0,001 p = 0,156 p < 0,001 

MG %  52,9 ± 3,1 43,3 ± 7,1 40,7 ± 8,8 p < 0,001 p = 0,652 p < 0,001 

MGMS %  72,9 ± 5,0 54,4 ± 12,1 50,4 ± 12,1 p < 0,001 p = 0,512 p < 0,001 

MGT %  49,1 ± 3,7 44,9 ± 5,4 42,8 ± 6,8 p < 0,001 p = 0,487 p < 0,001 

MGMI %  52,1 ± 5,4 43,6 ± 7,8 40,4 ± 9,4 p < 0,001 p = 0,472 p < 0,001 

Nota = resultados expressos em média e desvio padrão, p - valor pré e pós-operatório 
(Teste Mann – Whitney). 
n = tamanho da amostra; MLG % = percentual de massa livre de gordura; MLGMS % = 
percentual de massa livre de gordura dos membros superiores; MLGT % = percentual de 
massa livre de gordura do tronco; MLGMI % = percentual de massa livre de gordura dos 
membros inferiores; IMC= índice de massa corporal; MG % = percentual de massa de 
gordura; MGMS % = percentual de massa de gordura dos membros superiores; MGT % = 
percentual de massa de gordura do tronco; MGMI % = percentual de massa de gordura dos 
membros inferiores; T0 = grupo pré-operatório; T1 = grupo pós-operatório 6 meses; T2 = 
grupo pós-operatório 36 meses; SO = grupo superobeso. 
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Figura 7 – Gráfico de perfil: avaliação MLG %, MLGMS %, MLGT % e MLGMI % no pré e 
pós-operatório de cirurgia bariátrica determinada pela bioimpedância elétrica em pacientes 
obesos mórbidos (n = 49) e superobesos (n = 28) - HCFMUSP – 2019. 

 

 
Nota: OM = grupo obeso mórbido; SO = grupo superobeso; T0 = grupo pré-operatório; T1 = 
grupo pós-operatório 6 meses; T2 = grupo pós-operatório 36 meses; MLG % = percentual de 
massa livre de gordura; MLGMS % = percentual de massa livre de gordura dos membros 
superiores; MLGT % = percentual de massa livre de gordura do tronco; MLGMI % = 
percentual de massa livre de gordura dos membros inferiores. 
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Figura 8 – Gráfico de perfil: avaliação MG %, MGMS %, MGT % e MGMI % no pré e pós-
operatório de cirurgia bariátrica determinada pela bioimpedância elétrica em pacientes 
obesos mórbidos (n = 49) e superobesos (n = 28) - HCFMUSP – 2019. 

 
Nota: OM = grupo obeso mórbido; SO = grupo superobeso; T0 = grupo pré-operatório; T1 = 
grupo pós-operatório 6 meses; T2 = grupo pós-operatório 36 meses; MG % = percentual de 
massa de gordura; MGMS % = percentual de massa de gordura dos membros superiores; 
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MGT % = percentual de massa de gordura do tronco; MGMI % = percentual de massa de 
gordura dos membros inferiores. 

Quando comparados os pacientes OM e SO foi encontrada diferença 

significativa (p < 0,05) no pré-operatório da MLG %, MLGMS %, MLGMI %, IMC, MG 

%, MGMS % e MGMI %. Não foi encontrada diferença significativa (p > 0,05) na 

MLGT % e MGT %. Observou-se diferença significativa (p < 0,05) em todas as 

variáveis da composição corporal no T1. Somente a MG % apresentou diferença 

significativa (p < 0,001) entre OM e SO no T2 (Tabela 4). 

 
Tabela 4 - Características antropométricas e composição corporal no pré e pós-operatório 
de cirurgia bariátrica determinada pela bioimpedância elétrica em pacientes obesos 
mórbidos (n = 49), grupo T1 (N = 49) e grupo T2 (n = 40) e superobesos (n = 28), grupo T1 
(n = 28) e grupo T2 (n = 15) - HCFMUSP – 2019. 

           Grupos  

 

 
   Variáveis 

OM SO 

T0 

(n = 49) 

T1 

(n = 49) 

T2 

(n = 40) 

T0 

(n = 28) 

T1 

(n = 28) 

T2 

(n = 15) 

MLG % 50,2 ± 3,9 62,4 ± 7,0 61,4 ± 7,3 47,0 ± 3,1** 57,4 ± 8,6* 59,3 ± 8,8 

MLGMS %  34,9 ± 4,7 53,9 ± 10,6 52,9 ± 11,4 26,7 ± 4,4** 45,6 ± 12,1** 48,7 ± 12,3 

MLGT %  50,9 ± 3,2 59,2 ± 6,0 58,9 ± 6,2 50,7 ± 3,6 55,0 ± 5,4* 57,1 ± 6,8 

MLGMI %  52,2 ± 4,5 62,1 ± 7,1 60,7 ± 7,0 48,0 ± 5,2** 56,3 ± 7,8** 62,0 ± 13,6 

IMC (kg/m2) 44,8 ± 2,9 32,8 ± 3,4 32,8 ± 4,5 53,2 ± 2,2** 38,1 ± 4,0** 35,2 ± 5,4 

MG % 49,6 ± 3,9 37,4 ± 7,0 38,5 ± 7,3 52,9 ± 3,1** 43,3 ± 7,1** 40,7 ± 8,8** 

MGMS %  64,5 ± 4,8 46,0 ± 10,6 46,5 ± 11,3 72,9 ± 5,0** 54,4 ± 12,1** 50,4 ± 12,1 

MGT %  49,0 ± 3,2 40,7 ± 6,1 41,1 ± 6,3 49,1 ± 3,7 44,9 ± 5,4* 42,8 ± 6,8 

MGMI %  47,7 ± 4,5 37,8 ± 7,1 39,2 ± 7,0 52,1 ± 5,4** 43,6 ± 7,8** 40,4 ± 9,4 

Nota = resultados expressos em média e desvio padrão, p – valor entre OM e SO (Teste 
Mann – Whitney e Teste T). 
OM/SO: *p < 0,05; ** p < 0,001  
n = tamanho da amostra; MLG % = percentual de massa livre de gordura; MLGMS % = 
percentual de massa livre de gordura dos membros superiores; MLGT % = percentual de 
massa livre de gordura do tronco; MLGMI % = percentual de massa livre de gordura dos 
membros inferiores; IMC= índice de massa corporal; MG % = percentual de massa de 
gordura; MGMS % = percentual de massa de gordura dos membros superiores; MGT % = 
percentual de massa de gordura do tronco; MGMI % = percentual de massa de gordura dos 
membros inferiores; T0 = grupo pré-operatório; T1 = grupo pós-operatório 6 meses; T2 = 
grupo pós-operatório 36 meses; OM = grupo obesos mórbido; SO = grupo superobeso. 
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Foi encontrada diferença significativa (p < 0,001) em relação a todas as 

variáveis da composição corporal entre o T0/T2 nos grupos com sucesso e 

insucesso cirúrgico (Tabela 5, Figura 9 e 10). 

 
Tabela 5 – Características antropométricas e composição corporal no pré e pós-operatório 
de cirurgia bariátrica determinada pela bioimpedância elétrica em pacientes com insucesso 
cirúrgico (n = 20) e sucesso cirúrgico (n = 35) - HCFMUSP – 2019. 
 

           Grupos  

 

 

   Variáveis 

GI (n = 20) p – valor 
 

GS (n = 35) p – valor 
 

T0 

 

T2 

 

T0 T2 

MLG %  49,0 ± 5,1 54,9 ± 6,3 p < 0,001 49,3 ± 3,4 64,2 ± 6,4 p < 0,001 

MLGMS % 32,2 ± 7,2 43,2 ± 10,4 p < 0,001 32,8 ± 5,6 56,7 ± 9,5 p < 0,001 

MLGT %   50,2 ± 3,9 54,0 ± 5,2 p < 0,001 50,7 ± 3,0 61,0 ± 5,6 p < 0,001 

MLGMI %  50,5 ± 6,3 55,4 ± 7,3 p < 0,001 51,4 ± 4,7 63,2 ± 6,5 p < 0,001 

IMC (kg/m2) 47,6 ± 4,5 37,6 ± 3,7 p < 0,001 47,1 ± 4,9 31,1 ± 3,7 p < 0,001 

MG %  50,9 ± 5,1 45,0 ± 6,3 p < 0,001 50,6 ± 3,4 35,7 ± 6,4 p < 0,001 

MGMS %  67,7 ± 7,2 57,1 ± 10,5 p < 0,001 66,1 ± 6,1 42,2 ± 8,2 p < 0,001 

MGT %  49,7 ± 7,2 46,2 ± 4,9 p < 0,001 49,2 ± 3,0 39,0 ± 5,6 p < 0,001 

MGMI %  49,5 ± 6,3 44,5 ± 7,3 p < 0,001 48,7 ± 4,9 36,7 ± 6,5 p < 0,001 

Nota = resultados expressos em média e desvio padrão, p - valor pré e pós-operatório 
(Teste Mann – Whitney). 
GI = grupo insucesso cirúrgico; GS = grupo sucesso cirúrgico; n = tamanho da amostra; T = 
pré-operatório; T2 = grupo pós-operatório 36 meses; MLG % = percentual de massa livre de 
gordura; MLGMS % = percentual de massa livre de gordura dos membros superiores; MLGT 
% = percentual de massa livre de gordura do tronco; MLGMI % = percentual de massa livre 
de gordura dos membros inferiores; IMC = índice de massa corporal; MG % = percentual de 
massa de gordura; MGMS % = percentual de massa de gordura dos membros superiores; 
MGT % = percentual de massa de gordura do tronco; MGMI % = percentual de massa de 
gordura dos membros inferiores;  
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Figura 9 – Gráfico de perfil: avaliação MLG %, MLGMS %, MLGT % e MLGMI % no pré e 
pós-operatório de cirurgia bariátrica determinada pela bioimpedância elétrica em pacientes 
insucesso cirúrgico (n = 20) e sucesso cirúrgico (n = 35) - HCFMUSP – 2019. 

 
 
Nota: T0 = grupo pré operatório; T1 = grupo pós-operatório 6 meses; T2 = grupo pós- 
operatório 36 meses; MLG % = percentual de massa livre de gordura; MLGMS % = 
percentual de massa livre de gordura dos membros superiores; MLGT % = percentual de 
massa livre de gordura do tronco; MLGMI % = percentual de massa livre de gordura dos 
membros inferiores. 
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Figura 10 – Gráfico de perfil: avaliação MG %, MGMS %, MGT % e MGMI % no pré e pós-
operatório de cirurgia bariátrica determinada pela bioimpedância elétrica em pacientes 
insucesso cirúrgico (n = 20) e sucesso cirúrgico (n = 35) - HCFMUSP – 2019. 

 

 

 
Nota: T0 = grupo pré operatório; T1 = grupo pós-operatório 6 meses; T2 = grupo pós- 
operatório 36 meses; MG % = percentual de massa de gordura; MGMS % = percentual de 
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massa de gordura dos membros superiores; MGT % = percentual de massa de gordura do 
tronco; MGMI % = percentual de massa de gordura dos membros inferiores. 

Entre os pacientes GS e GI foi encontrada diferença significativa (p < 0,001) 

em relação a todas as variáveis da composição corporal no T2 (Tabela 6). 
Tabela 6 – Características antropométricas e composição corporal no pré e pós-operatório 
de cirurgia bariátrica determinada pela bioimpedância elétrica em pacientes com insucesso 
cirúrgico (n = 20) e sucesso cirúrgico (n = 35) - HCFMUSP – 2019. 
 

           Grupos  

 

 

   Variáveis 

GI (n = 20) GS (n = 35) 

T0 

 

T2 

 

T0 T2 

MLG %  49,0 ± 5,1 54,9 ± 6,3 49,3 ± 3,4 64,2 ± 6,4** 

MLGMS % 32,2 ± 7,2 43,2 ± 10,4 32,8 ± 5,6 56,7 ± 9,5** 

MLGT %   50,2 ± 3,9 54,0 ± 5,2 50,7 ± 3,0 61,0 ± 5,6** 

MLGMI %  50,5 ± 6,3 55,4 ± 7,3 51,4 ± 4,7 63,2 ± 6,5** 

IMC (kg/m2) 47,6 ± 4,5 37,6 ± 3,7 47,1 ± 4,9 31,1 ± 3,7** 

MG %  50,9 ± 5,1 45,0 ± 6,3 50,6 ± 3,4 35,7 ± 6,4** 

MGMS %  67,7 ± 7,2 57,1 ± 10,5 66,1 ± 6,1 42,2 ± 8,2** 

MGT %  49,7 ± 7,2 46,2 ± 4,9 49,2 ± 3,0 39,0 ± 5,6** 

MGMI %  49,5 ± 6,3 44,5 ± 7,3 48,7 ± 4,9 36,7 ± 6,5** 

Nota = resultados expressos em média e desvio padrão, p - valor pré e pós-operatório 
(Teste Mann – Whitney e Teste T). 
GS/GI: **p < 0,001 
GI = grupo insucesso cirúrgico; GS = grupo sucesso cirúrgico; n = tamanho da amostra; T = 
pré-operatório; T2 = grupo pós-operatório 36 meses; MLG % = percentual de massa livre de 
gordura; MLGMS % = percentual de massa livre de gordura dos membros superiores; MLGT 
% = percentual de massa livre de gordura do tronco; MLGMI % = percentual de massa livre 
de gordura dos membros inferiores; IMC = índice de massa corporal; MG % = percentual de 
massa de gordura; MGMS % = percentual de massa de gordura dos membros superiores; 
MGT % = percentual de massa de gordura do tronco; MGMI % = percentual de massa de 
gordura dos membros inferiores;  
 

4.2 Teste de caminhada de seis minutos (TC6) 
 

 

Os resultados do TC6 dos pacientes no pré e pós-operatório (6 e 36 meses) 

de cirurgia bariátrica estão resumidos na Tabela 7/Figura 11. Todos os pacientes 

completaram o TC6 sem interrupções ou intercorrências. Houve diferença 

significativa (p < 0,05) na DTC6 entre T0/T1 e T0/T2. Não foi encontrada diferença 

significativa (p = 0,073) na  DTC6 entre T1/T2. 
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Observou-se diferença significativa (p < 0,001) em todas as variáveis 

avaliadas no período basal em relação ao período final do TC6 (Tabela 7), exceto 

para a variável pressão arterial diastólica e saturação de oxigênio (p > 0,05). 

Tabela 7 – Resultados do teste de caminhada de seis minutos dos pacientes no pré e pós-
operatório de cirurgia bariátrica em pacientes obesos graves (n = 77), grupo T1 (n = 77) e 
grupo T2 (n = 55) – HCFMUSP – 2019. 

                        Grupos 
Variáveis 

T0 (n = 77) T1 (n = 77) T2 (n = 55) 

DTC6 (m) 518,6 ± 50,2 541,3 ± 55,6* 559,8 ± 51,8*** 

 
Fc (bpm) 
Basal 
Após TC6 

 
84,0 ± 13,0 

148,0± 10,0++ 

 
70, 0 ± 10,0 

135,0 ± 18,0++ 

 
72,0 ± 10,0 

105,0 ± 13,0++ 

 
SatO2  (%) 
Basal  
Após TC6 

 
97,0 ± 1,0 
97, 0 ± 1,0 

 
98,0 ± 1,0 
97,0 ± 1,0 

 
98, 0  ± 1,0 
97,0 ± 1,0 

 
PAS  (mmHg) 
Basal  
Após TC6 

 
135,0 ± 18,0 
150,0  22,0++ 

 
123,0 ± 19,0 

137,0 ± 20,0++ 

 
131,0 ± 14,0 

146,0 ± 18,0++ 

 
PAD  (mmHg) 
Basal  
Após TC6 

 
84,0 ± 11,0 
83,0 ± 10,0 

 
77,0 ± 13,0 
79,0 ± 12,0 

 
76,0 ± 12,0 
81,0 ± 10,0 

 
Escore dispneia   
Basal  
Após TC6 

 
1,2 ± 1,8 

4,0 ± 3,0++ 

 
0,2 ± 0,6 

1,5 ± 1,8++ 

 
0,9 ± 1,5 

2,4 ± 1,9++ 

 
Escore fadiga 
Basal  
Após TC6 

 
1,2 ± 1,8 

4,0 ± 3,0++ 

 
0,2 ± 0,6 

1,5 ± 1,8++ 

 
0,9 ± 1,5 

2,4 ± 1,9++ 

Nota = resultados expressos em média e desvio padrão, p - valor entre os grupos e pré e 
pós TC6 (Teste T e Mann-Whitney). 
++ pré e pós TC6 (p < 0,001) 
* T0/T1 p < 0,001 
*** T0/T2 p < 0,001 
n = tamanho da amostra; T0 = grupo pré-operatório; T1 = grupo pós-operatório 6 meses; T2 
= grupo pós-operatório 36 meses; DTC6 = distância percorrida no teste de caminhada de 
seis minutos;  Fc = frequência cardíaca; SatO2 = saturação de oxigênio; PAS = pressão 
arterial sistólica;  PAD = pressão arterial diastólica. 
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Figura 11 – Gráfico de perfil: avaliação DTC6 (m) no pré e pós-operatório de cirurgia 
bariátrica em pacientes obesos graves (n = 77), Grupo T1 (n = 77) e Grupo T2 (n = 55) - 
HCFMUSP – 2019. 

 
Nota: T0 = grupo pré-operatório; T1 = grupo pós-operatório 6 meses; T2 = grupo pós- 
operatório 36 meses; DTC6 = distância percorrida no TC6. 

 
 

Os resultados do TC6 dos pacientes no pré e pós-operatório (6 e 36 meses) 

de cirurgia bariátrica de acordo com a gravidade da obesidade estão resumidos na 

Tabela 8, 9 e 10 e sucesso e/ou insucesso cirúrgico na Tabela 11 e 12.  

Nos pacientes obesos mórbidos foi encontrada diferença significativa (p < 

0,05) na DTC6 entre T0/T1 e T0/T2. Não foi encontrada diferença significativa (p = 

0,071) na DTC6 entre T1/T2. Observou-se diferença significativa (p < 0,001) em 

todas as variáveis avaliadas no período basal em relação ao período final do TC6, 

exceto para a variável pressão arterial diastólica e saturação de oxigênio (p > 0,05) 

(Tabela 8, Figura 12). 
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Tabela 8 – Resultados do teste de caminhada de seis minutos dos pacientes obesos 
mórbidos (n = 49), grupo T1 (n = 49), grupo T2 (n = 40) – HCFMUSP – 2019. 
 

           Grupos  

 
 

   Variáveis 

OM  

T0 

(n = 49) 

T1 

(n = 49) 

T2 

(n = 40) 

DTC6 (m) 526,6 ± 42,6 546,2 ± 51,9* 563,7 ± 53,1*** 

 
Fc (bpm) 
Basal 
Após TC6 

 
83,0 ± 10,0 

147,0 ± 11,0++ 

 
72,0 ± 9,0 

134,0 ± 17,0++ 

 
71,0 ± 10,0 

106,0 ± 12,0++ 

 
SatO2  (%) 
Basal  
Após TC6 

 
97,0 ± 1,0 
97, 0 ± 1,0 

 
97,0 ± 1,0 
97,0 ± 1,0   

 
98,0 ± 1,0 
97,0 ± 1,0 

 
PAS  (mmHg) 
Basal  
Após TC6 

 
134,0 ± 17,0 

149,0 ± 21,0++ 

 
122,0 ± 19,0 

134,0 ± 20,0++ 

 
130,0 ± 13,0 

145,0 ± 17,0++ 

 
PAD  (mmHg) 
Basal  
Após TC6 

 
84,0 ± 10,0 
82,0 ± 10,0 

 
76, 0 ± 12,0 
80, 0 ± 12,0 

 
78,0 ± 12,0 
80, 0 ± 10,0 

 
Escore dispneia   
Basal  
Após TC6 

 
1,3 ± 1,4 

4,0 ± 2,5++ 

 
0,3 ± 0,7 

1,4 ± 1,9++ 

 
1,0 ± 1,5 
2,0 ± 2,0 

 
Escore fadiga 
Basal  
Após TC6 

 
1,0 ± 2,0 

4,0 ± 2,5++ 

 
0,2 ± 0,4 

1,4 ± 1,5++ 

 
1,0 ± 1,5 

2,5 ± 1,9++ 

Nota = resultados expressos em média e desvio padrão, p - valor entre os grupos e pré e 
pós TC6 (Teste T e Mann-Whitney). 
++ pré e pós TC6 (p < 0,001) 
* T0/T1 p < 0,05 
*** T0/T2 p < 0,001 
n = tamanho da amostra; T0 = grupo pré-operatório; T1 = grupo pós-operatório 6 meses; T2 
= grupo pós-operatório 36 meses; OM = grupo obeso mórbido; DTC6 = distância percorrida 
no teste de caminhada de seis minutos; Fc = frequência cardíaca; SatO2 = saturação de 
oxigênio; PAS = pressão arterial sistólica;  PAD = pressão arterial diastólica. 
 

Nos pacientes superobesos foi encontrada diferença significativa (p < 0,05) na 

DTC6 entre T0/T1, T0/T2. Não foi encontrada diferença significativa (p = 0,63)  na 

DTC6 entre T1/T2. Observou-se diferença significativa (p < 0,001) em todas as 

variáveis avaliadas no período basal em relação ao período final do TC6, exceto 

para a variável pressão arterial diastólica e saturação de oxigênio (p > 0,05) (Tabela 
9, Figura 12). 
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Tabela 9 – Resultados do teste de caminhada de seis minutos dos pacientes superobesos 
(n = 28), grupo T1 (n = 28), grupo T2 (n = 15) – HCFMUSP – 2019. 

           Grupos  

 

 
   Variáveis 

SO 

T0 

(n = 28) 

T1 

(n = 28) 

T2 

(n = 15) 

DTC6 (m) 504,6 ± 59,5 532,7 ± 61,7* 549,2 ± 48,3*** 
 
Fc (bpm) 
Basal 
Após TC6 

 
83,0 ± 12,0 

147,0 ± 9,0++ 

 
71,0 ± 10,0 

134,0 ± 17,0++ 

 
71,0 ± 10,0 

104,0 ± 11,0++ 

 
SatO2  (%) 
Basal  
Após TC6 

 
97, 0 ± 1,0 
98, 0 ± 1,0 

 
98,0 ± 1,0 
97, 0  1,0 

 
98,0 ± 1,0 
97,0 ± 1,0 

 
PAS  (mmHg) 
Basal  
Após TC6 

 
134,0 ± 17,0 

149, 0 ± 11,0++ 

 
122,0 ± 19,0 

137, 0 ± 18,0++ 

 
130,0 ± 13,0 

145,0 ± 17,0++ 

 
PAD  (mmHg) 
Basal  
Após TC6 

 
83,0 ± 10,0  
82, 0 ± 9,0 

 
76, 0 ± 12,0 
75, 0 ± 10,0 

 
76,0 ± 11,0 
75,0 ± 10,0 

 
Escore dispneia   
Basal  
Após TC6 

 
1,2 ± 1,0 

3, 0 ± 2,0++ 

 
0,3 ± 0,6  

1,5 ± 2, 0++ 

 
1,0 ± 1,0 

2,0 ± 1,7++ 

 
Escore fadiga 
Basal  
Após TC6 

 
1,0 ± 1,8 

4,0 ± 3,0++ 

 
0,2 ± 0,5 

1,5 ± 2,0++ 

 
1,0 ± 1,5 

2,5 ± 2,0++ 

Nota = resultados expressos em média e desvio padrão, p - valor entre os grupos e pré e 
pós TC6 (Teste T e Mann-Whitney). 
++ pré e pós TC6 (p < 0,001) 
* T0/T1 p < 0,05 
*** T0/T2 p < 0,05 
n = tamanho da amostra; T0 = pré-operatório; T1 = grupo pós-operatório 6 meses; T2 = 
grupo pós-operatório 36 meses; SO = grupo superobeso; DTC6 = distância percorrida no 
teste de caminhada de seis minutos; Fc = frequência cardíaca; SatO2 = saturação de 
oxigênio; PAS = pressão arterial sistólica;  PAD = pressão arterial diastólica. 
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Figura 12 – Gráfico de perfil: avaliação DTC6 (m) no pré e pós-operatório de cirurgia 
bariátrica em pacientes obesos mórbidos (n = 49) e superobesos (n = 28) - HCFMUSP – 
2019. 

 
Nota: T0 = grupo pré-operatório; T1 = grupo pós-operatório 6 meses; T2 = grupo pós- 
operatório 36 meses; OM = grupo obeso mórbido; SO = grupo superobeso; DTC6 = 
distância percorrida no TC6. 

 

Não foi encontrada diferença significativa (p > 0,05) na DTC6 entre os OM e 

SO nos T0, T1 e T2 (Tabela 10). 

 
Tabela 10 – Resultados do teste de caminhada de seis minutos dos pacientes obesos 
mórbidos (n = 49), grupo T1 (n = 49), grupo T2 (n = 40) e superobesos (n = 28), grupo T1 (n = 
28) e grupo T2 (n = 15) – HCFMUSP – 2019. 
 

           Grupos  

 

 

   Variáveis 

OM SO 

T0 

(n = 49) 

T1 

(n = 49) 

T2 

(n = 40) 

T0 

(n = 28) 

T1 

(n = 28) 

T2 

(n = 15) 

DTC6 (m) 526,6 ± 42,6  546,2 ± 51,9 563,7 ± 53,1 504,6 ± 59,5 532,7 ± 61,7 549,2 ± 48,3 

Nota = resultados expressos em média e desvio padrão, p - valor entre os grupos OM/SO 
(Teste T). 
n = tamanho da amostra; T0 = grupo pré-operatório; T1 = grupo pós-operatório 6 meses; T2 
= grupo pós-operatório 36 meses; OM = grupo obeso mórbido; SO = grupo superobeso; 
DTC6 = distância percorrida no teste de caminhada de seis minutos. 

 
 

Nos pacientes com sucesso e/ou insucesso cirúrgico foi encontrada diferença 

significativa (p < 0,05) na DTC6 entre T0/T2. Observou-se diferença significativa (p < 

0,001) em todas as variáveis avaliadas no período basal em relação ao período final 
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do TC6, exceto para a variável pressão arterial diastólica e saturação de oxigênio (p 

> 0,05) (Tabela 11, Figura 13). 

 
Tabela 11 – Resultados do teste de caminhada de seis minutos dos pacientes no pré e pós-
operatório de cirurgia bariátrica em pacientes com insucesso cirúrgico (n = 20) e sucesso 
cirúrgico (n = 35) – HCFMUSP – 2019. 

           Grupos  

 

 

   Variáveis 

GI (n = 20) GS (n = 35) 

T0 

 

T2 

 

T0 T2 

DTC6 (m) 516,9 ± 42,8 554,5 ± 46,7*** 526,4 ± 45,9 562,8 ± 54,9*** 
 
Fc (bpm) 
Basal 
Após TC6 
 

85,0±12,0 
147,0±10,0++ 

73,0 ± 10,0 
104,0 ± 12,0++ 

84,0 ± 11,0 
145,0 ± 9,0++ 

75,0 ± 9,0 
104,0 ± 9,5++ 

SatO2  (%) 
Basal  
Após TC6 

98,0 ± 1,0 
97,0 ± 1,0  

98,0 ± 1,0 
97,0 ± 1,0 

97,0 ± 1,0 
97,0 ± 1,0 

98,0 ± 1,0 
97,0 ± 1,0 

 
PAS  (mmHg) 
Basal  
Após TC6 

134,0 ± 15,0 
149,0 ± 10,0++ 

131,00 ± 13,0 
145,0 ± 17,0++ 

135,0 ± 13,0 
145,0 ± 9,0++ 

134,0 ± 9,0 
143,0 ± 8.5++ 

 
PAD  (mmHg) 
Basal  
Após TC6 

83,0 ± 10,0 
82,0 ± 9,0 

77,0 ± 11,0 
80,0 ± 10,0 

82,0 ± 9,0 
80,0 ± 10,0 

80,0 ± 9,0 
81,0  8,0 

 
Escore dispneia   
Basal  
Após TC6 

1,0 ± 1,5 
3,0 ± 2,5++ 

0,5 ± 0,8 
1,3 ± 1,5++ 

1,5 ± 2,0 
3,0 ± 2,0++ 

0,9 ± 1,5 
2,4 ± 1,8++ 

 
Escore fadiga 
Basal  
Após TC6 

1,0 ± 1,5 
3,0 ± 2,5++ 

0,6 ± 1,0 
2,5 ± 1,0++ 

1,0 ± 1,0 
3,5 ± 2,0++ 

0,9 ± 1,0 
2,5 ± 1,5++ 

Nota = resultados expressos em média e desvio padrão, p - valor entre os grupos e pré e 
pós TC6 (Teste T e Mann-Whitney). 
++ pré e pós TC6 (p < 0,001) 
*** T0/T2 < 0,05 
n = tamanho da amostra; T0 = grupo pré-operatório; T2 = grupo pós-operatório 36 meses; 
GI = grupo insucesso cirúrgico; GS = grupo sucesso cirúrgico; DTC6 = distância percorrida 
no teste de caminhada de seis minutos; Fc = frequência cardíaca; SatO2 = saturação de 
oxigênio; PAS = pressão arterial sistólica;  PAD = pressão arterial diastólica. 
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Figura 13 – Gráfico de perfil: avaliação DTC6 (m) no pré e pós-operatório de cirurgia 
bariátrica em pacientes insucesso cirúrgico (n = 20) e sucesso cirúrgico (n = 35) - 
HCFMUSP – 2019. 

 
Nota: T0 = grupo pré-operatório; T1 = grupo pós-operatório 6 meses; T2 = grupo pós- 
operatório 36 meses; DTC6 = distância percorrida no TC6. 

 
Não foi encontrada diferença significativa (p = 0,468) na DTC6 entre os GS e 

GI no T2 (Tabela 12). 
Tabela 12 – Resultados do teste de caminhada de seis minutos no pré e pós-operatório de 
cirurgia bariátrica em pacientes com insucesso cirúrgico (n = 20) e sucesso cirúrgico (n = 35) 
– HCFMUSP – 2019. 
 

           Grupos  

 

 

   Variável 

GI (n = 20) GS (n = 35) 

T0 

 

T2 

 

T0 T2 

DTC6 (m)  516,9 ± 42,8 554,5 ± 46,7 526,4 ± 45,9 562,8 ± 54,9 

Nota = resultados expressos em média e desvio padrão, p - valor entre os grupos GS/GI 
(Teste T). 
n = tamanho da amostra; T0 = grupo pré-operatório; T1 = grupo pós-operatório 6 meses; T2 
= grupo pós-operatório 36 meses; GS = grupo sucesso cirúrgico; GI = grupo insucesso 
cirúrgico; DTC6 = distância percorrida no teste de caminhada de seis minutos. 
 

 
 

As correlações entre a DTC6 com a composição corporal total e segmentar 

dos pacientes com obesidade grave encontram-se na Tabela 13.  Foi observada 

uma correlação positiva significativa entre a DTC6 com a MLG % (r = 0,5; p < 0,001), 

MLGMS % (r = 0,6; p < 0,001), MLGT % (r = 0,4; p < 0,001), MLGMI % (r = 0,6; p < 

0,001) e uma correlação negativa significativa com as variáveis MG % (r = -0,3; p < 
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0,05), MGMS % (r = -0,5; p < 0,001), MGT % (r = -0,4; p < 0,001). Não foi 

encontrada correlação negativa significativa (p > 0,05) com o IMC e MGMI %. 

As correlações entre a DTC6 com a composição corporal total e segmentar 

dos pacientes de acordo com a gravidade da obesidade e sucesso e/ou insucesso 

cirúrgico encontram-se na Tabela 13.  

Nos pacientes OM foi encontrada uma correlação positiva significativa entre a 

DTC6 com a MLG % (r = 0,7; p < 0,001), MLGMS % (r = 0,7; p < 0,001), MLGT % (r 

= 0,4; p < 0,05), MLGMI % (r = 0,6; p < 0,001) e uma correlação negativa 

significativa com as variáveis MG % (r = -0,3; p < 0,05), MGMS % (r = -0,6; p < 

0,001) e MGT % (r = -0,4; p < 0,001). Não foi encontrada uma correlação negativa 

significativa (p > 0,05) com o IMC e com a MGMI % (Tabela 13). 

Os pacientes SO apresentaram correlação positiva significativa entre a DTC6 

com a MLG % (r = 0,5; p < 0,05), MLGMS % (r = 0,6; p < 0,05), MLGT % (r = 0,5; p < 

0,05) e MLGMI % (r = 0,6; p < 0,05) e correlação negativa significativa com a MG % 

( r = -0,6; p < 0,05), MGMS % (r = -0,6; p < 0,05), MGT % (r = -0,5; p < 0,05) e MGMI 

% (r = -0,6; p < 0,05). Não foi encontrada correlação negativa significativa (p > 0,05) 

com o IMC (Tabela 13). 

Os pacientes do GI apresentaram correlação positiva significativa entre a 

DTC6 com a MLG % (r = 0,4; p < 0,05), MLGMS % (r = 0,4; p < 0,05), MLGT % (r = 

0,5; p < 0,05) e MLGMI % (r = 0,6; p < 0,001) e correlação negativa significativa com 

a MGMS % (r = -0,5; p < 0,05). Não foi encontrada correlação negativa significativa 

(p > 0,05) com o IMC, MG %, MGT % e MGMI % (Tabela 13). 

Os pacientes do GS apresentaram correlação positiva significativa entre a 

DTC6 e a MLG % (r = 0,7; p < 0,001), MLGMS % (r = 0,6; p < 0,001), MLGT % (r = 

0,4; p < 0,05) e MLGMI % (r = 0,7; p < 0,001) e correlação negativa significativa com 

a MG % (r = -0,3; p < 0,05), MGMS % (r = -0,5; p < 0,001), MGT % (r = -0,5; p < 

0,001). Não foi encontrada correlação negativa significativa (p > 0,05) com o IMC e 

MGMI % (Tabela 13). 
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Tabela 13 – Correlações entre a DTC6 e as medidas antropométricas e de composição 
corporal em pacientes obesos graves (n = 77), grupo obesos mórbidos (n = 49), grupo 
superobesos (n = 28), grupo sucesso cirúrgico (n = 20) e grupo insucesso cirúrgico (n = 35) 
– HCFMUSP – 2019.    

                 Grupos 

Variáveis 

T0 (n = 77) 

r  

OM (n = 49) 

r  

SO (n = 28) 

r  

GI (n = 20) 

R 

GS (n = 35) 

r 

MLG %  0,5++ 0,7++ 0,5+ 0,4+ 0,7++ 

MLGMS %  0,6++ 0,7++ 0,6+ 0,4+ 0,6++ 

MLGT %  0,4++ 0,4+ 0,5+ 0,5+ 0,4+ 

MLGMI %  0,6++ 0,6++ 0,6+ 0,6++ 0,7++ 

IMC (kg/m2) -0,1 -0,03 -0,2 -0,1 -0,2 

MG %  -0,3+ -0,3+ -0,6+ -0,4 -0,3+ 

MGMS %  -0,5++ -0,6++ -0,6+ -0,5+ -0,5++ 

MGT %  -0,4++ -0,4++ -0,5+ -0,3 -0,5++ 

MGMI %  -0,3 -0,3 -0,6+ -0,3 -0,3 

Nota: resultados expressos com IC 95%; T0 = grupo pré-operatório; OM = grupo obeso 
mórbido; SO = grupo superobeso; GI = grupo insucesso cirúrgico; GS = grupo sucesso 
cirúrgico; MLG % = percentual de massa livre de gordura; MLGMS % = percentual de massa 
livre de gordura dos membros superiores; MLGT % = percentual de massa livre de gordura 
do tronco; MLGMI % = percentual de massa livre de gordura dos membros inferiores; IMC = 
índice de massa corporal; MG % =  percentual de massa de gordura; MGMS % = percentual 
de massa de gordura dos membros superiores; MGT % = percentual de massa de gordura 
do tronco; MGMI % = percentual de massa de gordura dos membros inferiores; r = valor de 
correlação; + p < 0,05; ++ p < 0,001. 
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5 DISCUSSÃO 
 

 
O objetivo do presente estudo foi estudar a relação temporal entre a DTC6 e 

a redução do IMC, composição corporal total (MLG e MG), segmentar (membros 

superiores, tronco e membros inferiores) no pós-operatório precoce (6 meses) e 

tardio (36 meses) de cirurgia bariátrica. 

A obesidade severa é capaz de afetar negativamente a capacidade funcional 

e a aptidão para caminhar sendo considerado importante a avaliação funcional de 

pacientes com obesidade grave33,38,51-55. 

A perda ponderal após a cirurgia bariátrica é acompanhada por melhora 

importante das comorbidades associadas à obesidade grave. Alguns estudos tem 

mostrado perda substancial da MLG (valor absoluto) em pacientes submetidos à 

cirurgia bariátrica, relacionada a rápida perda ponderal e pela ingestão inadequada 

energética e proteica. Da mesma forma, a prática regular de atividade física se 

mostra benéfica na velocidade da perda ponderal e na manutenção da MLG36,38. 

Estudos relatam redução da força muscular absoluta após cirurgia bariátrica em 

consequência da importante perda ponderal56,111. No entanto, estudos nessa área 

são limitados. Stegen et al. (2011)115 verificaram que programas de exercícios em 

pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, não apenas podem preservar a força 

muscular, mas também tiveram um impacto positivo na força muscular dinâmica.  

 Entretanto, pouco se sabe sobre a capacidade funcional destes pacientes 

após perda ponderal a longo prazo. Não existem estudos associando a composição 

corporal com a capacidade funcional em pacientes submetidos a cirurgia bariátrica a 

longo prazo.  

Em nossa casuística a média da DTC6 dos pacientes no pré-operatório de 

cirurgia bariátrica (518,6 ± 50,2 m) foi similar a observada em alguns estudos prévios 

(500,0 a 596,0 m)34,72,112-114. Diversos estudos na literatura em obesos graves115-118 

observaram uma DTC6 menor (374,0 a 489,0 m) em relação ao nosso estudo, 

atribuindo esses resultados ao excesso de peso corporal, maior sensação de 

dispneia ao esforço físico, fadiga de membros inferiores e quadros álgicos nas 

articulações de maior descarga de peso e processo de fricção da pele entre os 
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membros inferiores durante o deslocamento motor. Entretanto, a análise crítica 

destes estudos sugere que a metodologia inadequada (não cumprimento as 

recomendações da ATS), como realização do teste em corredor menor que o 

padronizado (ex.: 20 m), utilização de esteira ergométrica, acompanhamento do 

avaliador durante o teste, falta de incentivo verbal padronizado e até mesmo a não 

descrição de como o teste foi realizado podem ter influenciado negativamente os 

resultados. 

Além dos fatores relacionados a padronização inadequada do teste, outros 

fatores relacionados ao próprio indivíduo podem influenciar negativamente a DTC6 

como idade, excesso de peso corporal, baixa estatura, doenças cardiopulmonares e 

musculoesqueléticas62,69. Alguns estudos que apresentaram uma DTC6 menor que a 

observada em nossa casuística não relataram os critérios de exclusão71,119, podendo 

ter incluído de forma inadvertida pacientes com algum distúrbio cardiopulmonar ou 

musculoesquelético que pudessem apresentar menor deslocamento motor pelo 

distúrbio associado e não somente pelo excesso de peso corporal. Em nosso estudo 

foram excluídos os extremos de idade e os portadores de distúrbios 

cardiopulmonares ou musculoesqueléticos que pudessem apresentar uma pior 

capacidade funcional proveniente dos distúrbios apresentados e não somente do 

excesso de peso corporal. 

Assim, os pacientes obesos graves apresentam desempenho funcional 

adequado quando avaliados seguindo as recomendações da ATS, embora 

provavelmente as custas de um maior consumo de oxigênio, uma maior sensação 

de dispneia e fadiga dos membros inferiores ao realizar esforço físico33.  

O bom desempenho funcional no pré-operatório encontrado nos pacientes 

obesos graves deste estudo pode ser explicado em parte pela MLG % total e 

segmentar, havendo correlações positivas e moderadas com a DTC6 (r: 0,4 a 0,6; p 

< 0,001). As melhores DTC6 foram observadas nos pacientes que apresentavam 

maior percentual de MLG total e segmentar.  

Entretanto, o IMC não apresentou correlação com a DTC6 (r: -0,1; p > 0,05) e 

não pode ser considerado preditor da capacidade funcional. Nossos dados 

corroboram com estudo recente avaliando a DTC6 no pré-operatório de obesos 

graves76 (IMC: 40 a 60 kg/m2, idade: 18 a 60 anos, ambos os gêneros), onde os 
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resultados do TC6 e da BIA mostraram no pré-operatório uma correlação fraca entre 

a DTC6 e o IMC (r = -0,3; p < 0,001) e melhores correlações (moderadas a fortes) 

com a composição corporal. Nos pacientes obesos graves, a MLG % e MLGMI % (r: 

0,5; p < 0,001) determinaram melhor capacidade funcional enquanto a MG % e 

MGMI % (r: -0,5; p < 0,001) determinaram pior capacidade funcional, diferentemente 

dos estudos anteriores que sugerem correlações leves a fortes (r: -0,45 a -0,85) 

entre a DTC6 e o IMC72,113,114,120. Lopes et al. (2010)120 encontrou uma correlação 

negativa e moderada entre a DTC6 e o IMC (r: -0,68; p < 0,001) baseado em um 

número pequeno (n = 22) de pacientes OM (IMC: 50,4 kg/m2) com uma média de 

idade inferior ao nosso estudo (34 anos). Correlações similares também foram 

encontradas por Larsson et al. (2008)72 e Gontijo et al. (2011)114 (r: - 0,63; p < 0,05); 

porém o estudo incluiu pacientes com diversos graus de obesidade (IMC > 30 kg/m2) 

e não somente obesos graves como nosso estudo. Perecin et al. (2003)113 foi o 

único que demonstrou uma correlação negativa e forte com o IMC (r: -0,85; p < 

0,001) mas o TC6 foi realizado em não conformidade com a ATS (acompanhamento 

do avaliador durante o teste e incentivo verbal não padronizado a cada 30 

segundos) podendo ter repercutido de forma positiva no deslocamento motor 

durante o TC6 (596 m). O número de pacientes OM era pequeno (n = 9) e com 

idade inferior em relação ao nosso estudo (18 - 40 anos), sendo portanto pacientes 

obesos com uma maior quantidade de MLG, características de indivíduos mais 

jovens.  

As melhores correlações com a composição corporal observadas em nossos 

resultados deve-se a utilização da bioimpedância elétrica (BIA) como método de 

determinação da composição corporal. Estudos revelam uma forte correlação do 

método da BIA tetrapolar com a densitometria por emissão de raios X de dupla 

energia (r: > 94%), mostrando ser uma eficiente ferramenta para avaliação da 

composição corporal total e segmentar. Larsson et al. (2008)72 e Lopes et al. 

(2010)120 utilizaram em seu estudo somente o IMC como variável antropométrica. 

Outros estudos utilizaram como método de avaliação da composição corporal a 

relação cintura/quadril114 ou pregas cutâneas113. Todos estes métodos, apesar de 

muito utilizados pela fácil aplicabilidade e baixo custo quando comparado aos outros 

métodos de avaliação da composição corporal, demonstram estimativa imprecisa da 

MLG e MG, não refletindo a real composição corporal do indivíduo.  
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No período pós-operatório observou-se incremento na DTC6 com diferença 

significativa (p < 0,001) na média da DTC6 entre os pacientes no T0/T1 (23 m) e 

T0/T2 (41 m).  

Estudos que utilizaram o TC6 para avaliar obesos graves após intervenção 

cirúrgica observaram uma melhora significativa do deslocamento motor a partir do 

terceiro mês até o primeiro ano pós-cirurgia25,120-122. 

Lopes et al. (2010)120 observou um incremento de 47,5 m no período entre 6 -

12 meses e 74,5 m após o período de 12 meses, apesar dos pacientes incluídos 

neste estudo apresentarem IMC semelhante a nossa casuística (IMC pré-cirurgia: 

50,9 kg/m2; pós-cirurgia 6 - 12 meses: 35,3 kg/m2 e período ≥ 12 meses: 34,3 

kg/m2), a DTC6 pré-operatória foi menor (398,5 m), o que pode explicar o maior 

incremento motor. 

Maniscalco et al. (2006)122, observaram um incremento de 150 m após o 

período de 12 meses de cirurgia, porém os pacientes incluídos apresentavam IMC e 

idade menor em relação ao nosso estudo (IMC pré-cirurgia: 42,1 kg/m2 e pós-

cirurgia: 31,9 kg/m2, idade: 34 anos), podendo ter ocorrido influencia positiva no 

deslocamento motor. 

Souza et al. (2009)25, observaram incremento de 85 m após período 7 - 12 

meses em pacientes com IMC similar ao nosso no pré-operatório. Após a cirurgia, os 

pacientes apresentaram redução mais significativa do IMC em relação ao nosso 

estudo, sendo classificados como sobrepeso (IMC pós-cirurgia: 28,2 kg/m2),  

justificando o melhor desempenho motor. 

Outro estudo121 observou incremento de 110 m e 280 m após o período de 4 - 

6 meses e 10 - 12 meses, respectivamente. Entertanto, a capacidade funcional foi 

avaliada através de esteira ergométrica, o que pode ter influenciado de forma 

positiva no deslocamento motor, uma vez que a esteira impulsiona o corpo 

favorecendo para uma maior distância a ser percorrida. 

Em todos estes estudos os autores atribuíram a melhora do deslocamento 

motor pós-cirurgia a diminuição do peso corporal, melhora da sensação de dispneia 

e de fadiga de membros inferiores, não sendo considerada a composição corporal 

total e segmentar como fator relevante na melhora do desempenho funcional. De 
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fato nossos pacientes não apresentaram um aumento do deslocamento motor 

similar ao estudos prévios, podendo ser justificado pelas particularidades 

supracitadas de cada estudo. 

A melhora do desempenho funcional encontrado em nosso estudo após 6 

meses de cirurgia pode ser explicado pelo aumento significativo (p < 0,001) da MLG 

%, e principalmente da MLGMI % ,uma vez que está variável apresentou uma 

correlação positiva moderada a forte (r = 0,6 a 0,8; p < 0,05) com a DTC6. Os 

pacientes com maior percentual de MLGMI apresentam um maior deslocamento 

motor durante o TC6 no pós-operatório.  

Estes dados corroboram os estudos115,123 que observaram melhora 

significativa da DTC6 somente naqueles pacientes que realizaram programa 

monitorado de exercícios físicos antes do procedimento cirúrgico, o que levou a 

incremento da MLG total e segmentar e um aumento do deslocamento motor de 50 

m. Já foi observado que programa de exercícios físicos durante a perda de peso 

pode levar a uma manutenção ou melhora da MLG124,125. Portanto, atividade física 

realizada de forma precoce após cirurgia bariátrica são imprescindíveis para a 

melhora da capacidade funcional. Estudos prévios sugerem o uso do TC6 para o 

desenvolvimento destes programas de exercícios físicos no pré e pós-operatório de 

cirurgia bariátrica, podendo quantificar e monitorar as mudanças na capacidade 

funcional após intervenção cirúrgica e de programas de exercícios físicos123. 

Da mesma forma, não existem estudos na literatura que avaliaram a 

capacidade funcional através do TC6 a longo prazo após tratamento cirúrgico (36 

meses).  Observa-se o tempo mínimo de 6 meses para uma melhora significativa da 

capacidade funcional após o tratamento cirúrgico da obesidade grave. A melhora do 

desempenho funcional avaliado pelo TC6 parece ser mantido a longo prazo após 

cirurgia bariátrica.  

Não foi encontrada melhora significativa (p = 0,073) do deslocamento motor 

entre o T1/T2 (18 m). De fato nossos pacientes mostraram que após o período de 6 

meses de tratamento cirúrgico deixam de ser obesos mórbidos (IMC: 47,9 ± 4,8 

kg/m2) e passam a ser classificados como obesos grau I (IMC: 34,7 ± 4,4 kg/m2) e se 

mantem nesta classificação mesmo após o período de 36 meses pós-cirurgia (IMC: 

33,5 ± 4,8 kg/m2). A falta da melhora da capacidade funcional nos nossos pacientes 
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entre o período T1/T2 pode ser explicado pelo aumento não significativo (p > 0,05) 

da MLG % total e segmentar. Na literatura, estudos123-125 encontraram uma melhor 

capacidade funcional, avaliada através do TC6, nos pacientes submetidos a 

programa de exercícios físicos comparados ao grupo controle, sugerindo mais uma 

vez a importância desses programas no pós-operatório com objetivo de aumentar o 

percentual de MLG de forma global e segmentar visando melhora da capacidade 

funcional a longo prazo.  

Nossos resultados mostraram aumento significativo (p < 0,05) na média da 

DTC6 entre os T0/T1 (23 m) e T0/T2 (41 m) nos pacientes OM sem melhora 

significativa (p > 0,05) entre T1/T2 (3 m). De fato os pacientes OM melhoram de 

forma significativa sua composição corporal e IMC após período cirúrgico de 6 

meses, deixando de ser OM e sendo classificados como obesos grau I, porém 

mantiveram estas variáveis estáveis (sem melhora significativa) após o período de 

36 meses, mostrando que a capacidade funcional destes pacientes pode já ser 

predita após o período de 6 meses de cirurgia. Estudos25,121,122,126 envolvendo OM 

mostraram maior deslocamento motor que nosso estudo (120 m) após intervenção 

cirúrgica (6 - 12 meses) ou perda de peso corporal por restrição alimentar. 

Entretanto, nestes estudos os pacientes apresentaram uma DTC6 menor do que a 

encontrada em nosso estudo no período pré-intervenção, levando desta maneira um 

deslocamento motor maior após intervenção. Nestes estudos a melhora funcional foi 

atribuída principalmente a diminuição do quadro álgico nas articulações de maior 

descarga de peso e melhora da amplitude de movimentos das articulações após a 

perda do excesso de peso corporal e consequentemente do IMC.  

 Nossos resultados sugerem que o IMC não é o melhor preditor da 

capacidade funcional nos OM e sim a composição corporal, observando-se 

correlações positivas moderadas a fortes (r: 0,4 a 0,7; p < 0,05) da DTC6 com a 

MLG % total e segmentar, e principalmente com a MLGMI %. 

De forma similar os pacientes SO apresentaram melhora significativa (p < 

0,05) do deslocamento motor entre T0/T1 (28 m) e T0/T2 (45 m), porém sem 

melhora significativa entre T1/T2 (15 m). A DTC6 apresentou correlações positivas e 

fortes com a MLG % total e segmentar. Não encontramos correlações negativas com 
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o IMC, independente dos pacientes deixarem de ser SO e passarem a ser 

classificados como obesos grau II no período T1 e T2.  

Após o procedimento cirúrgico os pacientes OM e SO perdem MLG em valor 

absoluto (kg) de forma global e segmentar, o que poderia influenciar de forma 

negativa a capacidade funcional, embora haja um aumento significativo da MLG em 

valor percentual. De fato nossos pacientes melhoram ou mantem seu deslocamento 

motor, demonstrando a importância das correlações da capacidade funcional com a 

composição corporal e não somente com o IMC. 

Os pacientes OM e SO apresentam diferença significativa (p < 0,05) em 

relação a faixa etária. Os pacientes SO apresentavam um idade inferior em relação 

aos pacientes OM. É sabido que o processo de envelhecimento leva ao processo 

natural de perda de massa muscular111, porém pouco provável que este evento 

tenha influenciado nossos pacientes, visto que apesar da média de idade ter 

apresentado diferença significativa,  os grupos não apresentavam extremos de idade 

que pudessem ter influência de forma negativa na capacidade funcional. Com 

relação ao IMC e a composição corporal observa-se diferença significativa (p < 0,05) 

em relação a todas as variáveis no período T0 e T1, mas sem diferença significativa 

(p > 0,05) no T2, mostrando que as alterações mais importantes após a cirurgia, 

independente da gravidade da obesidade, ocorrem no período de 6 meses.  

A perda do peso é considerada um dos principais critérios para definir o 

sucesso da cirurgia bariátrica. Além do IMC, outro parâmetro antropométrico para se 

avaliar o sucesso da cirurgia, é a %PEP. Após o procedimento bariátrico, uma perda 

ponderal de pelo menos 50% do excesso de peso corporal é caracterizada como 

sucesso cirúrgico. O excesso de peso corporal é obtido pela diferença do peso pré-

cirurgia em relação ao peso ideal127. Alguns autores estabelecem a classificação do 

sucesso cirúrgico o IMC:  < 30 kg/m2 = excelente resultado; entre 30 a 35 kg/m2 = 

bom resultado e ≥ 35 kg/m2 = insucesso cirúrgico. Em nosso estudo consideramos o 

sucesso cirúrgico uma perda de peso corporal mínima de 50% do EPC128. 

Nossos resultados mostram um incremento significativo da DTC6 entre T0/T2 

nos pacientes GS e GI (38 m e 36 m, respectivamente; p < 0,05) e correlações 

positivas moderadas a fortes (r: 0,4 a 0,7; p < 0,05) com a MLG % total e segmentar. 

Somente um estudo a médio prazo (6 - 13 meses) foi encontrado na literatura 
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correlacionando o percentual de perda de excesso corporal com a DTC6, mostrando 

uma moderada correlação positiva com a DTC6 (r: 0,48; p < 0,05). Não foi 

encontrado na literatura estudos que monitoraram a capacidade funcional a longo 

prazo em pacientes após intervenção cirúrgica. De qualquer forma, nossos dados 

confirmam que independentemente da gravidade da obesidade (maior ou menor 

IMC) e da perda de no mínimo 50% do excesso de peso corporal, existe uma 

melhora da capacidade funcional justificada pela melhora da composição corporal e 

não pelo diminuição significativa do peso corporal e do IMC. 

Os pacientes do GS e GI apresentam diferença significativa em relação ao 

IMC e composição corporal total e segmentar. Entertanto, não foi encontrada 

diferença significativa (p = 0,468) na capacidade funcional entre os pacientes 

sucesso vs. insucesso cirúrgico.  

 Teoricamente os pacientes que apresentaram sucesso cirúrgico deveriam 

apresentar uma melhor capacidade funcional em decorrência da maior perda de 

peso corporal e melhora da comorbidades associadas a obesidade grave. 

Acreditamos que isso não ocorreu em nosso estudo porque a melhora da 

capacidade funcional não depende exclusivamente da perda ponderal, mas sim da 

MLG, principalmente da MLGMI. 

Nossos dados corroboram que o tratamento da obesidade grave não deva se 

esgotar na cirurgia bariátrica. Intervenções contínuas (Ex.: incentivo a atividade 

física regular, acompanhamento nutricional) visando um aumento significativo da 

MLG total, e principalmente da MLGMI deve ser levado em consideração a fim de 

promover uma melhor capacidade funcional a médio e longo prazo após intervenção 

cirúrgica. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

A análise dos resultados obtidos através do teste de caminhada de seis 

minutos e da bioimpedância elétrica em portadores de obesidade grave no pré e 

pós-operatório de cirurgia bariátrica permitiu as seguintes conclusões: 

 

1. A capacidade funcional nos pacientes obesos graves pode ser explicado em parte 

pela MLG % total e segmentar. O IMC não apresentou correlação com a DTC6 e 

não pode ser considerado preditor da capacidade funcional; 

2. A melhora da capacidade funcional após 6 meses de cirurgia, pode ser explicado 

pelo aumento da MLG % total e segmentar, principalmente pela MLGMI %;  

4. A melhora da capacidade funcional entre os períodos T0/T1 e T0/T2 nos 

pacientes OM e SO está associada com a MLG % total e segmentar, e 

principalmente com a MLGMI %; 

5. A melhora da capacidade funcional entre os períodos T0/T2 nos pacientes do GS 

e GI está associada com a MLG % total e segmentar,  principalmente com a MLGMI 

%; 

6. Intervenções contínuas visando um aumento significativo da MLG total, e 

principalmente da MLGMI deve ser levado em consideração a fim de promover uma 

melhor capacidade funcional a longo prazo após intervenção cirúrgica. 
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7 ANEXOS 

 

Anexo A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)  

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE 
DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

 
 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
_______________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL 
LEGAL 

1. NOME: .:............................................................................. ............................ 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ..............................SEXO :    .M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO ............................................ Nº .................... APTO: .................. 

BAIRRO:  ........................................... CIDADE  ............................................... 

CEP:..................... TELEFONE: DDD (............) ................................................ 

2.RESPONSÁVEL LEGAL 

............................................................................................................................... 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) 

............................................................................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □   F □   

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO: ........................................................ Nº .................. APTO:........... 

BAIRRO: ..........................................CIDADE: ................................................... 

CEP: ........................... TELEFONE: DDD(............)........................................... 

 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: Correlação entre a composição 

corporal e capacidade de caminhar em obesos graves no pós-operatório de cirurgia 

bariátrica. 

  PESQUISADOR : Roberto de Cleva 



 

	

79 

 CARGO/FUNÇÃO: Prof. Livre-docente   

 INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 57574 

UNIDADE DO HCFMUSP: Unidade de Cirurgia Bariátrica e Metabólica da Divisão de 

Cirurgia do Aparelho Digestivo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO X  RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO □  RISCO MAIOR □ 

  

4.DURAÇÃO DA PESQUISA :  um ano 

 
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE 

DE SÃO PAULO-HCFMUSP 
 

1 – Esta pesquisa pretende avaliar a sua capacidade de caminhar, e a resposta do 

seu coração, pulmão e músculos com a realização de uma caminhada simples antes 

e após sua cirurgia de emagrecimento e quanto de gordura, músculo e água você 

possui antes e depois da cirurgia.  

 

2 – Assim você irá realizar cinco testes, o primeiro você será pesado em uma 

balança com roupas leves e descalço, depois iremos medir sua altura através de 

uma régua de parede, você ficará em pé olhando para frente sem se movimentar. 

Segundo teste você estará sentado numa cadeira com apoio nas costas, e quando 

eu disser para iniciar você irá levantar, caminhar o mais rápido que puder, porém 

sem correr até uma marcação que estará no chão, irá virar-se e caminhar de volta a 

cadeira e sentar-se. Você poderá parar ou descansar durante o teste, porém não 

poderá sentar-se até o fim do teste.  Terceiro teste: sentado em uma cadeira, 

colocarei um clipe no seu nariz para você respirar somente pela boca, e será 

colocado um bocal na sua boca, onde você irá puxar o ar o mais profundo que puder 

e soltar o mais profundo que puder, será repetido este teste por três vezes. Quarto 

teste iremos para o Instituto de Ortopedia do Hospital das Clínicas você ficará 

descalço com roupas leves e sem nenhum metal junto ao corpo, irá subir em uma 

balança e segurar com cada mão em um local específico da balança irá ficar por 30 

segundos sem movimentos bruscos. O quinto teste você irá sentar numa cadeira por 
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dez minutos, irei colocar no seu terceiro dedo da mão direita um aparelho em forma 

de dedeira que irá mostrar seus batimentos cardíacos e quantidade de oxigênio que 

está circulando no seu sangue, depois irei com o aparelho de pressão, medir sua 

pressão arterial, você também irá receber uma folha com uma escala em forma de 

régua, onde você irá me dizer numa régua de 0 – 10, o quanto você está cansado e 

o quanto está difícil para você respirar naquele momento, sendo 0 nenhum cansaço 

ou nenhuma falta de ar e 10 o máximo de cansaço e o máximo de falta de ar. Após 

anotar este dado você irá ficar de pé com o aparelho em forma de dedeira no 

terceiro dedo da mão direita, e quando eu disser iniciar, você irá andar o mais rápido 

que puder, porém sem correr até a direção de uma outra cadeira que estará no outro 

lado do corredor e retornar quantas vezes conseguir até completar o tempo de seis 

minutos, você poderá parar quantas vezes quiser durante o teste, e poderá sentar 

quantas vezes você quiser, a cada minuto irei te falar quanto tempo falta para 

acabar o teste. Ao fim dos seis minutos, você irá se sentar e irei medir novamente 

todos os dados que avaliei antes do teste. O primeiro, quarto e quinto testes serão 

feitos após 6  e 36 meses da sua cirurgia de emagrecimento. 

 

3 – Não é esperado qualquer tipo de risco para você ao participar do estudo. Não 

haverá nenhum benefício do estudo para o seu caso, mas os resultados podem 

contribuir para o tratamento de outros pacientes com a doença. 

 

4 – Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis 

pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é 

o Dr. Roberto de Cleva, que pode ser encontrado no endereço Av. Dr. Enéas de 

Carvalho Aguiar, 255, 9 andar ICHC, sala 9023, Telefone(s)  3069-6876 . Se você 

tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º 

andar – tel.: 3069-6442 ramais 16, 17, 18 ou 20, FAX: 3069-6442 ramal 26 – E-mail: 

cappesq@hcnet.usp.br 

 

5 - É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e 

deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu 

tratamento na Instituição. 

 



 

	

81 

6  - Direito de confidencialidade – as informações obtidas serão analisadas em 

conjunto com outros pacientes, não sendo divulgado a identificação de nenhum 

paciente. 

 

7 – Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, 

quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos 

pesquisadores. 

 

8 – Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em 

qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também não há 

compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa 

adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa.   

 

9 –  Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado 

somente para esta pesquisa.  

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li 

ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Correlação entre a 
composição corporal e capacidade de caminhar em obesos graves no pós-
operatório de cirurgia bariátrica”. 
 Eu discuti com o Dr. Roberto de Cleva sobre a minha decisão em participar 

nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que 

minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a 

tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar 

deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou 

durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que 

eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

 

----------------------------------------------------- 

Assinatura do paciente/representante   

legal 

       Data         /       /        
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---------------------------------------------  

Assinatura da testemunha Data         /       /        

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semianalfabetos ou 

portadores de deficiência auditiva ou visual. 

(Somente para o responsável do projeto) 

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

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

---------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        
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Anexo B – Escala de Borg108 para dispneia e fadiga utilizado antes e após o teste 

de caminhada de seis minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

0 Nenhuma 

0,5 Muito, muito leve 

1 Muito leve 

2 Leve 

3 Moderada 

4 Pouco intensa 

5 Intensa 

6  

7 Muito intensa 

8  

9  

10 Muito, muito intensa (máxima) 
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Anexo C – Modelo de incentivo verbal padronizado pela American Thoracic 

Society62 utilizado durante o teste de caminhada de seis minutos 

Após o primeiro minuto, dizer ao paciente o seguinte (no mesmo tom): "Você está 

indo bem. Você tem 5 minutos para o final." 

Quando o cronômetro mostrar quatro minutos restantes, dizer ao paciente o 

seguinte: "Mantenha o bom trabalho. Você tem 4 minutos para o final." 

Quando o cronômetro mostrar 3 minutos restantes, dizer ao paciente o seguinte: 

"Você está indo bem. Está a meio caminho feito. " 

Quando o cronômetro mostrar 2 minutos restantes, dizer ao paciente o seguinte: 

"Mantenha o bom trabalho. Você tem apenas dois minutos para terminar." 

Quando o cronômetro mostrar apenas 1 minuto do final, dizer ao paciente: "Você 

está indo bem. Você tem apenas um minuto para terminar." 

Se o paciente parar de andar durante o teste e precisar de um descanso, deve - se 

dizer o seguinte: "Você pode se apoiar contra a parede se você preferir, ou então 

continue andando se você sentir capaz."  

Quando o cronômetro faltar 15 segundos para o término do teste, dizer o seguinte: 

"Em um momento eu vou dizer-lhe para parar. Quando eu o disser, é só parar 

exatamente onde você está e eu vou ao seu encontro." 

Quando o teste terminar dizer: "Pare". 
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