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Resumo
Gadducci AV. Correlação da força muscular com a composição corporal
segmentar na obesidade grave [Dissertação]. São Paulo: Faculdade de
Medicina, Universidade de São Paulo; 2015.

INTRODUÇÃO: A obesidade mórbida é um problema de saúde pública. O
aumento da massa gorda contribui para a perda de massa livre de gordura e
mudanças na força muscular e resistência dos músculos dos membros
inferiores (flexores e extensores), que são responsáveis pela independência,
mobilidade e capacidade para realizar com segurança as atividades diárias.
OBJETIVO: Avaliar a correlação entre a força muscular e composição corporal
total e segmentar de acordo com o grau de obesidade. MÉTODO: Foram
incluídos no estudo 132 pacientes com obesidade mórbida de ambos os
sexos, com idade entre 18 e 60 anos, sendo divididos entre grupo obeso (≥
40Kg/m2 e < 50Kg/m²) e superobeso (≥ 50Kg/m 2 e < 60Kg/m²). Todos os
pacientes realizaram avaliação da composição corporal (bioimpedância
elétrica) e da força muscular máxima dos membros inferiores (dinamometria
isocinética). RESULTADOS: Não houve diferença significativa entre o valor
médio da força muscular absoluta de extensão (156,4 ± 45 Nm vs. 156,4 ± 41
Nm) e flexão (71,5 ± 22 Nm vs. 72,8 ± 22 Nm) entre o grupo obeso e
superobeso. O grupo superobeso apresentou redução da força muscular de
extensão e flexão corrigida pelo peso corporal e pelo peso dos membros
inferiores em relação ao grupo obeso (P <0,05). A correlação da força
muscular com o peso corporal foi fraca (r = 0,37-0,57, P <0,001) a moderada,
enquanto que observou se correlação moderada em relação ao peso dos

membros inferiores (r = 0,46-0,61, p <0,001). CONCLUSÃO: O grupo
superobeso apresentou um valor médio na força absoluta de extensão e de
flexão. A força muscular diminuída na obesidade grave está diretamente
relacionada com a composição corporal dos membros inferiores.

Descritores: obesidade mórbida; músculo esquelético; tecido adiposo; força
muscular; composição corporal; dinamômetro de força muscular, extremidade
inferior.

Abstract
Gadducci AV. Correlation of muscle strength with segmental body composition
in severe obesity [Dissertation]. São Paulo: "Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo"; 2015.

BACKGROUND: Morbid obesity is a public health problem. The increase in fat
mass contributes to loss of fat free mass and changes in strength and
endurance of lower limbs muscles (flexors and extensors) that are responsible
for independence, mobility and ability to perform daily activities safely.
OBJECTIVE: to evaluate the correlation between the muscle strength and total
and segmental body composition according to the obesity grade. METHODS:
132 morbidly obese patients were included in the study of both sexes, aged
18 and 60 years, divided between obese group (≥ 40Kg/m2 e < 50Kg/m²) and
super obese (≥ 50Kg/m2 e < 60Kg/m²). All patients performed a body
composition evaluation (bioelectrical impedance analysis) and maximum
muscle strength of the lower limbs (isokinetic dynamometry). RESULTS: There
was no significant difference between absolute extension (156.4 ± 45 Nm vs.
156.4 ± 41 Nm) and flexion muscle strength (71.5 ± 22 Nm vs. 72.8 ± 22)
between the obese and the super obese group. The super obese group
presented a reduced extension and flexion muscle strength corrected to body
weight and to weight of the lower limbs in compared to obese group (P <0.05).
The correlation of muscle strength relative to body weight was weak to
moderate (r = 0.37 - 0.57, P<0.001) whereas strength relative to weight of the
lower limbs presented a moderate correlation

(r = 0.46 - 0.61,

P<0.001).CONCLUSIONS: Super obese group had a mean value in absolute

extension and flexion muscle strength. The decreased muscular strength in
severe obesity is directly related to body composition of the lower limbs.

Descriptors: obesity, morbid; muscle, skeletal; adipose tissue; muscle
strength; body composition; muscle strength dynamometer; lower extremity.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Obesidade
A etiologia da obesidade é complexa e multifatorial, resultado da
predisposição genética associada aos fatores ambientais, como aumento da
ingestão de gorduras, sedentarismo e fatores emocionais1. A obesidade é
considerada grave ou mórbida quando o índice de massa corporal (IMC) é
maior que 40 Kg/m2 ou quando o IMC é superior a 35 Kg/m2 na presença de
comorbidades2.
A obesidade tem alcançado proporções epidêmicas no mundo, sendo
que mais de 1,5 bilhão já apresentavam sobrepeso e 500 milhões de adultos
eram obesos em 20082. Segundo projeções da OMS, 2,3 bilhões de pessoas
estarão com sobrepeso e 700 milhões serão obesas em 2015 (IMC > 30
Kg/m2). Segundo dados do Ministério da Saúde, 13% dos adultos brasileiros
eram obesos, com prevalência diferente entre os estados do Brasil3.
Gráfico 1 – Evolução de indicadores nutricionais na população de acima de
20 anos de idade, por sexo, no Brasil: períodos 1974-75, 1989, 2002-2003 e
2008-2009, em percentual %

Fonte:http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=16
99&id_pagina=1.
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O desenvolvimento de comorbidades é diretamente proporcional ao
IMC, provavelmente devido às características metabólicas e reguladoras do
tecido adiposo, considerado atualmente um órgão endócrino que produz
hormônios e citocinas que participam na regulação do metabolismo
energético e inflamatório4. Estas alterações presentes na obesidade
contribuem para o desenvolvimento da síndrome metabólica, que se
caracteriza pela presença de dislipidemia, diabetes mellitus tipo II,
resistência à insulina e hipertensão arterial5,6. Outras doenças associadas à
obesidade mórbida são as doenças cardiovasculares e as artropatias7,8,9,10.
O aumento da massa gorda pode contribuir para uma perda do
percentual de massa muscular e da capacidade funcional11, além de
determinar alterações na força e resistência dos músculos esqueléticos12.
Alguns estudos observaram a relação crescente entre o excesso de peso e
problemas musculoesqueléticos como osteoartrose, artrite inflamatória,
osteoporose, redução da mobilidade e alterações da marcha, sendo estas
alterações mais acentuadas na obesidade mórbida13,14,15.
A capacidade para realizar exercícios pode estar afetada nesta
população devido à presença de dor ou sobrecarga de peso nas
articulações, afetando tanto o grau de independência nas atividades de vida
diárias (AVDs) quanto à qualidade de vida dos obesos16.

1.2 Influência da obesidade na força muscular

A atividade física preponderante (aeróbica ou de força) exercida pelo
indivíduo determina o recrutamento preferencial do tipo de fibra muscular
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mais envolvido com a modalidade do exercício e, consequentemente, altera
a proporção dos diversos tipos de fibra que compõem o músculo estriado
esquelético17.
preponderante,

A

composição
também

muscular,

depende

das

além

da

atividade

características

física

genéticas

e

nutricionais18. As fibras musculares podem ser classificadas de acordo com
o tipo de contração e consumo energético. As fibras de contração lenta ou
tipo I utilizam predominantemente o sistema mitocondrial oxidativo, as fibras
de contração rápida ou tipo IIa utilizam o sistema glicolítico e oxidativo rápido
enquanto que as fibras de contração rápida tipo IIb utilizam apenas o
sistema glicolítico19.
A maioria das atividades de vida diária são eventos de baixa
intensidade e repetitivos e, por essa razão, recrutam um maior número de
fibras de contração lenta (tipo I)18. Atividade física de curta duração, alta
intensidade e baixa repetição determinam recrutamento das fibras (tipo II)17.
Estudos de composição muscular na obesidade grave demonstram aumento
das fibras tipo IIb e diminuição das fibras tipo I em comparação a indivíduos
eutróficos20.
Os indivíduos portadores de

obesidade apresentam algumas

limitações relacionadas ao excesso de massa corporal, como dificuldade
para deambular, subir escadas, levantar-se de uma posição sentada e
instabilidade postural, aumentando o risco de quedas21,22,23,24. Embora a
força muscular absoluta de obesos seja maior do que a de indivíduos
eutróficos, observa-se redução da força muscular corrigida pelo peso
corporal ou pela massa livre de gordura25,26. Assim, mulheres obesas
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apresentam menor força no quadríceps do que mulheres eutróficas da
mesma faixa etária11. A perda da força muscular e da resistência à fadiga
reduz a capacidade de executar AVDs26. Entretanto, deve-se ressaltar que
não existem muitos estudos sobre a associação entre força muscular dos
membros inferiores e a composição corporal na obesidade grave,
especialmente nos indivíduos superobesos.
A avaliação da composição corporal total e segmentar pode
determinar a influência da massa livre de gordura e massa gorda sobre a
força muscular de extensão e flexão dos membros inferiores.
1.3 Avaliação da força muscular

A dinamômetria isocinética é um método validado para avaliação da
função muscular dinâmica devido a confiabilidade, reprodutibilidade do
método e a velocidade constante durante o movimento 27,28,29.
A força exercida pelos grupos musculares durante o arco de
movimento, denominado momento angular de força ou torque, varia devido
ao braço da alavanca que se altera conforme a amplitude da contração
muscular. O torque (T) representa o resultado da força (F) aplicada num
ponto multiplicada pela distância (D) do ponto de aplicação dessa força ao
centro de rotação do eixo de movimento [T=F x D, medida em Newton metro
(Nm)]. O Pico de Torque representa o torque no ponto de maior
desempenho, sendo dado em Nm. O pico de torque está relacionado ao
peso corporal do indivíduo e, em valor percentual, permite comparar a força
muscular de indivíduos com características antropométricas diversas. O
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torque e a velocidade angular de movimento são grandezas inversamente
proporcionais, ou seja, quanto menor a velocidade angular realizada, maior
será o torque e vice-versa30.
O dinamômetro isocinético tem sido utilizado para avaliação da força
muscular em vários grupos musculares e articulações29,31. O teste fornece
informações sobre a função muscular, como a força máxima, potência e
resistência. A potência representa a capacidade de torque em alta
velocidade para qual o músculo deve responder num breve limite de tempo
em velocidades funcionais com ângulo igual ou superior a 180º. A resistência
representa a capacidade realizar um número elevado de repetições por
segundo em velocidades muito rápidas (acima de 300º a 400º graus) para
que se possa verificar o trabalho total realizado, assim como a perda de
desempenho durante o teste32.
A força muscular avaliada em baixas velocidades, como 60 graus por
segundo (60º/s), permite o recrutamento de maior número de unidades
motoras e melhor representação da força máxima realizada pela
musculatura avaliada32.
A avaliação da relação agonista/antagonista dos membros inferiores
permite comparar grupos musculares e membros contralaterais. O
dinamômetro isocinético é considerado padrão ouro para avaliação
quantitativa da força muscular33.
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1.4 Avaliação da composição corporal

A massa corporal total de um indivíduo é formada por diversos
componentes (massa livre de gordura, massa gorda, água corporal) sendo
sua avaliação fundamental para análise do estado nutricional34.
A determinação da composição corporal total pode ser realizada por
diversas metodologias, baseadas em diferentes princípios físicos 35. As
técnicas mais utilizadas são antropometria, medidas de pregas cutâneas,
bioimpedância elétrica (BIA), absorciometria por duplo feixe de raios-x
(DEXA), pesagem hidrostática, pletismografia de deslocamento aéreo (PDA),
ressonância magnética e tomografia computadorizada36.
Várias técnicas de avaliação da composição corporal baseiam-se no
modelo de 2 compartimentos: massa magra (tecido livre de gordura: água,
proteínas

e

minerais)

e

massa

gorda35.

A

água

corporal

está

predominantemente (70%) contida na massa livre de gordura. O tecido
gorduroso é composto por 83% de gordura e 17% de água e proteínas37.
O método de avaliação da composição corporal empregado depende
do custo, validação, aplicabilidade, disponibilidade e treinamento do
avaliador. A BIA é geralmente um recurso amplamente disponível para
estimativa da composição corporal na prática clínica, sendo método simples,
praticamente sem riscos, de baixo custo e fácil acesso36,38,39,40. No entanto,
sua eficiência depende da quantidade e distribuição da água corporal total,
intra e extracelular, assim como da configuração geométrica corporal39.
Os aparelhos convencionais de BIA estimam a composição corporal
utilizando a corrente de frequência única de 50 kHz, que é capaz de
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atravessar parcialmente a membrana celular e pode predizer melhor a água
extracelular41. Entretanto, a BIA tetra polar utiliza um método de elétrodo
com 8 pontos táteis, medindo diretamente a impedância de cada segmento
corporal em frequências de 20 e 100 kHz, levando a resultados altamente
precisos42.

A

composição

química

da massa livre

de

gordura

é

convencionalmente assumida como constante, com uma densidade de 1,1
kg/m3, sob temperatura de 37°C e concentração de água de 73%. A massa
livre de gordura das extremidades superiores, tronco e membros inferiores é
calculada multiplicando-se o valor de volume de água das extremidades
superiores (a soma da direita e esquerda), tronco e membros inferiores (a
soma das extremidades direita e esquerda) por 1,37.

A BIA tetra polar

apresenta alto grau de correlação com o DEXA, padrão ouro de composição
corporal42.

2 OBJETIVO
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2 OBJETIVO

Avaliar a correlação entre a força muscular dos membros inferiores
com a composição corporal total e segmentar (massa livre de gordura e
massa gorda do membro inferior) de acordo com a gravidade da obesidade.

3 MÉTODOS

Métodos 12

3 MÉTODOS

3.1 Casuística

Foram selecionados 155 pacientes de ambos os sexos, com idade
entre 18 e 60 anos, no ambulatório do Serviço 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
(HCFMUSP).

3.2 Critérios de inclusão:
a) participantes com IMC entre 40Kg/m2 e 60Kg/m² com indicação
para tratamento cirúrgico da obesidade.
b) participantes capazes de executar os procedimentos de avaliação
e acompanhar as orientações;
c) assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido após
esclarecimentos sobre os objetivos do estudo (Anexo A).

3.3 Critérios de exclusão:

a) presença de doenças musculoesqueléticas, cardiorrespiratórias
(infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca congestiva,
angina

pectoris,

pneumonia,

traqueobronquite,

insuficiência

respiratória aguda, broncoespasmo e tromboembolismo pulmonar)
ou meio auxiliar de marcha que impossibilitasse a avaliação.
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b) Teste Timed Up and Go (TUG) >10 segundos (distúrbios
neuromusculares)

3.4 Avaliação da força muscular

A avaliação da força muscular, foi realizada no dinamômetro
isocinético, modelo Biodex® Multi-joint System 3 (Biodex Medical Systems
Inc, Shirley, NY, USA). O dinamômetro era calibrado trinta minutos antes do
início dos testes.
Os participantes foram posicionados para avaliação no modo
concêntrico/concêntrico dos movimentos de extensão e flexão da articulação
do joelho. Os indivíduos permaneceram sentados com o quadril em 90º de
flexão, afixados na cadeira com cintas em X na altura do tórax, uma cinta em
torno da cintura pélvica, uma cinta sobre o terço distal da coxa e uma no
terço distal da perna avaliada, de forma a deixar livre os movimentos do
tornozelo (Figura 1).

Figura 1 – Posicionamento adequado do participante para a avaliação da
força muscular dos membros inferiores
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Todos os participantes foram orientados a realizar quatro movimentos
com força submáxima para familiarização com o equipamento. O teste foi
realizado primeiramente no membro dominante e, posteriormente, no
membro não dominante. O membro avaliado foi posicionado com o côndilo
lateral do fêmur (eixo do movimento da articulação do joelho) alinhado ao
eixo mecânico do dinamômetro. O membro que não estava sendo avaliado
ficou alinhado com o outro membro. Os voluntários foram então orientados a
realizar duas series de 4 repetições ininterruptas de extensão e flexão do
joelho com intervalo de 60 segundos. Durante todo o período de execução
do teste foram

realizados encorajamentos verbais padronizados e

constantes para obter dos participantes o máximo de força possível durante
as contrações43.
Os testes foram realizados com movimentos concêntricos de flexão e
extensão do joelho, partindo de 90º de flexão e atingindo 20º de extensão,
com correção da força da gravidade.
A velocidade angular utilizada foi 60 graus por segundo (60º/s).
As variáveis obtidas através da avaliação da força muscular foram:


Pico de Torque (Nm): é o máximo de força atingida em cada uma das
repetições nas quais o teste foi realizado. O pico de torque representa
a maior contração muscular no arco do movimento e corresponde ao
ponto mais alto da curva força x distância (Figura 2).
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Figura 2 – Curvas de força x distância do movimento de extensão
(esquerda) e flexão (direita) dos membros inferiores. A curva do
membro dominante está representada em vermelho e a do membro
não-dominante em azul. As setas representam o ponto máximo de
força ou pico de torque durante todo o movimento


Pico de torque relativo ao peso corporal (Nm/Kg): força máxima
corrigida pelo peso corporal, sendo o resultado expresso em
percentual newton-quilograma.



Pico de torque relativo ao peso do membro inferior (Nm/KgMI): força
máxima corrigida pelo peso dos membros inferiores (expresso em
percentual newton-quilograma membro inferior).

3.5 Medidas antropométricas e bioimpedância corporal
Os participantes foram pesados com vestimentas leves, em posição
ortostática, com os membros inferiores paralelos, sem calçado, olhar ao
horizonte, com os membros superiores ao lado do corpo e sem se
movimentar no centro da balança microeletrônica com capacidade de 250kg,
com intervalos de 100g, instalada em superfície lisa para evitar oscilações
nas medidas (InBody 230®; GE Healthcare, EUA). A medida da estatura foi
realizada no milímetro mais próximo, com os pés e calcanhares paralelos,
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ombros e glúteos encostados no estadiômetro fixo. O IMC (kg/m2) foi obtido
pela divisão da massa corporal do paciente (kg) pelo quadrado de sua altura
(m2). A seguir foram realizadas as medidas de composição corporal (Figura
3) através de bioimpedância elétrica (BIA), onde os participantes foram
posicionados em posição ortostática, sem se movimentar ou dialogar, sobre
uma plataforma (InBody 230®; GE Healthcare, EUA) que possui 2 apoios
especiais (2 eletrodos inferiores) para os pés descalços, com os membros
superiores estendidos segurando com as mãos dois apoios (2 eletrodos
superiores).

Figura 3 – Posicionamento adequado do participante para a avaliação da
composição corporal através da bioimpedância elétrica (BIA)

A partir destes eletrodos, sinais elétricos são emitidos e, ao
percorrerem o corpo, atravessam com maior facilidade os tecidos
musculares e os demais tecidos corporais, mas encontram maior resistência
ao atravessar tecidos gordurosos, uma vez que este contém pouca água.
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Foram obtidos os seguintes dados: massa livre de gordura corporal
(MLG), massa gorda corporal (MG), massa livre de gordura (MLGMI) e
massa gorda (MGMI) de membros inferiores. Os valores percentuais da
MLGMI e MGMI foram calculados pela equação (massa do membro inferior
direito+esquerdo/peso corporal x 100).

3.6 Análise estatística

O cálculo de amostra foi realizado com um tamanho de efeito
esperado de 10% entre a relação da massa livre de gordura e a força da
musculatura extensora e flexora de joelho, considerando um nível de
significância de 5% e um poder de 95%, sendo que o tamanho da amostra
estimado foi de 132 sujeitos. Os resultados foram submetidos à análise
descritiva e os resultados expressos em média + desvio padrão. As
comparações entre os grupos foram realizadas através do teste T-Student ou
Mann-Whitney. As associações entre as variáveis estudadas foram avaliadas
pela correlação de Pearson ou Spearman.

4 RESULTADOS
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4 RESULTADOS

Foram selecionados inicialmente 155 pacientes obesos graves, sendo
que 23 foram excluídos: 5 apresentavam IMC < 40 kg/m², 7 apresentavam
IMC > 60 kg/m² e 11 doenças musculoesqueléticas (7 apresentavam artrose
avançada e 4 utilizavam meio auxiliar de marcha). Foram então incluídos no
estudo 132 pacientes, sendo divididos em grupo obeso (≥ 40Kg/m2 e <
50Kg/m²) e superobeso (≥ 50Kg/m2 e < 60Kg/m²).

4.1 Avaliação da composição corporal

Os resultados das medidas antropométricas e composição corporal
obtida através da BIA estão na Tabela 1. O percentual médio de massa
gorda e de massa livre de gordura foi de 50,7 ± 4,2% e 49,3 ± 4,2%,
respectivamente.

A média da massa livre de gordura nos membros

inferiores (MLGMI) foi de 50,7 ± 5,5% e da massa gorda dos membros
inferiores (MGMI) foi de 49,3 ± 5,5%.
Tabela 1 - Resultados das medidas antropométricas e da composição
corporal total e segmentar dos pacientes com obesidade grave no
HCFMUSP (2014)
Total de Pacientes
Idade (anos)
Estatura (cm)
Peso (kg)
IMC (kg/m²)
MLG%
MG%
MLGMI%
MGMI%

n=132
40,5 ± 9,8
162 ± 0,1
126 ± 20
47,6 ± 5
49,3 ± 4,2
50,7 ± 4,2
50,7 ± 5,5
49,3 ± 5,5

Legenda: IMC = índice de massa corpórea; MLG = massa livre de gordura; MG = massa
gorda; MLGMI = massa livre de gordura dos membros inferiores; MGMI = massa gorda dos
membros inferiores
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4.2 Avaliação da força muscular

A força muscular (Nm) de extensão e flexão entre o membro dominante
e o não-dominante foi similar. Não houve diferença significativa entre ambos
(Tabela 2).
Tabela 2 - Resultados da força muscular absoluta e relativa dos membros
inferiores na extensão e flexão dos pacientes com obesidade grave no
HCFMUSP (2014)
Total de Pacientes (n=132)
Extensão (Nm)
Extensão (Nm/Kg)
Flexão (Nm)
Flexão (Nm/Kg)

M.I.D
156,76 ± 43,67
123,76 ± 29,47
72,52 ± 23,56
57,34 ± 16,83

M.I.E
156,15 ± 46,2
123,3 ± 31,78
71,45 ± 21,6
56,57 ± 15,56

P
0,992
0,901
0,929
0,703

Legenda: M.I.D = membro inferior direito; M.I.E = membro inferior esquerdo; Nm = newtonmetro; Nm/Kg = newton-metro/peso corporal

Recomenda-se

para padronização

da avaliação

em

diferentes

populações, a correção pelo peso corporal através da divisão da força em
newtons pelo peso em quilogramas x 100 (newton-metro (Nm)/peso corporal
(Kg) x100). Da mesma forma, o valor da força foi normalizado pelo peso dos
membros inferiores (newton-metro(Nm)/peso dos membros inferiores (KgMI)
x 100). Os resultados da força muscular de extensão e flexão relativa ao
peso corporal e ao peso dos membros inferiores na Tabela 3.
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Tabela 3 - Resultados da força muscular de extensão e flexão absoluta,
relativa ao peso corporal e ao peso dos membros inferiores dos pacientes
com obesidade grave no HCFMUSP (2014)
Total de Pacientes
Ext. (Nm)
Ext. (Nm/Kg)
Ext. (Nm/KgMI)
Flex. (Nm)
Flex. (Nm/Kg)
Flex. (Nm/KgMI)

(n=132)
156,4 ± 43,6
123,5 ± 29,4
439 ± 107
72 ± 22
57 ± 15,7
202 ± 55,5

Legenda: Ext = extensão; Flex = flexão; Nm = newton-metro, Nm/Kg = newton-metro/peso
corporal, Nm/KgMI = newton-metro/peso dos membros inferiores

4.3 Correlação da força muscular de extensão com a composição
corporal

Os resultados das correlações entre a força muscular de extensão com
a composição corporal total e do membro inferior estão na Tabela 4.
Observou-se correlação positiva entre a Ext.(Nm/Kg) e a MLG e MLGMI
(p<0,001) e entre a Ext.(Nm/KgMI) e a MLGMI (p<0,001). Houve correlação
negativa entre a Ext.(Nm/Kg) e a MG e MGMI (p<0,001) e entre
Ext.(Nm/KgMI) e a MGMI (p<0,001).

4.4 Correlação da força muscular de flexão com a composição corporal

Os resultados das correlações entre a força muscular de extensão com
a composição corporal total e do membro inferior estão na Tabela 4.
Observou-se correlação positiva entre a Flex.(Nm/Kg) e a MLG e a MLGMI
(p<0,001) e entre a Flex.(Nm/KgMI) e a MLGMI (p<0,001). Houve correlação
negativa entre a Flex.(Nm/Kg) e a MG e a MGMI (p<0,001) e entre a
Flex.(Nm/KgMI) e a MGMI (p<0,001).
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Tabela 4 - Correlação da força de extensão e flexão relativa ao peso
corporal e dos membros inferiores com a composição corporal total e
segmentar dos pacientes com obesidade grave no HCFMUSP (2014)
Extensão

r (IC 95%)

(Nm/Kg)
MLG%
0,54 (0,43; 0,68)
MLGMI%
0,57 (0,46; 0,72)
MG%
-0,54 (-0,68; -0,44)
MGMI%
-0,57 (-0,71; -0,47)
(Nm/KgMI)
MLGMI%
0,56 (0,45;0,68)
MGMI%
-0,56 (-0,68;-0,45)

P
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

Flexão

r (IC 95%)

(Nm/Kg)
MLG%
0,52 (0,40; 0,65)
MLGMI%
0,47 (0,34;0,63)
MG%
-0,52 (-0,65; -0,4)
MGMI%
-0,47 (-0,63;-0,34)
(Nm/KgMI)
MLGMI%
0,47 (0,32;0,63)
MGMI%
-0,47 (-0,63;-0,33)

P
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

Legenda: Nm/Kg = newton-metro/peso corporal; Nm/KgMI = newton-metro/peso dos
membros inferiores; MLG = massa livre de gordura; MG = massa gorda; MLGMI = massa
livre de gordura do membro inferior; MGMI = massa gorda do membro inferior

4.5 Análise da composição corporal de acordo com a gravidade de
obesidade

Os resultados das medidas antropométricas e da composição corporal
de acordo com a gravidade da obesidade estão na tabela 5. Não houve
diferença significativa na idade e estatura entre os grupos (p>0,05).
Observou-se diferença significativa (p<0,001) no peso, IMC e em todas as
variáveis da composição corporal.
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Tabela 5 - Resultados antropométricos e da composição corporal dos
pacientes de acordo com a gravidade da obesidade no HCFMUSP (2014)

Idade (anos)
Estatura (cm)
Peso (kg)
IMC Kg/m²
MLG%
MG%
MLGMI%
MGMI%

Obeso (n=87)
41,8 ± 9,2
163 ± 0,1
119 ± 15,8
44,7 ± 2,8
50,6 ± 4,3
49,4 ± 4,3
52,5 ± 5
47,5 ± 5

Superobeso (n=45)
38 ± 10,4
162 ± 0,1
140 ± 18,6
53,3 ± 2,3
46,6 ± 2,3
53,4 ± 2,3
47,2 ± 4,6
52,8 ± 4,6

P
>0,05
>0,05
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001

Legenda: IMC = índice de massa corpórea; MLG = massa livre de gordura; MG = massa
gorda; MLGMI = massa livre de gordura dos membros inferiores; MGMI = massa gorda dos
membros inferiores

Os resultados da avaliação da força muscular de extensão e flexão de
acordo com a gravidade da obesidade estão na Tabela 6. Não houve
diferença significativa na força de extensão e flexão (Nm) entre os grupos
observando-se um valor máximo no superobeso (p>0,05). Observou-se
redução significativa (p<0,05) da força do membro inferior relativo ao peso
corporal e ao peso dos membros inferiores do grupo superobeso em relação
ao obeso.
Tabela 6 - Resultados da força muscular do membro inferior dos pacientes
de acordo com a gravidade da obesidade no HCFMUSP (2014)

Ext. (Nm)
Ext. (Nm/Kg)
Ext. (Nm/KgMI)
Flex (Nm)
Flex (Nm/Kg)
Flex. (Nm/KgMI)

Obeso (n=87)
156,4 ± 45
130 ± 30,7
460 ± 108,4
71,5 ± 22
59,6 ± 16
210,6 ± 55,5

Superobeso (n=45)
156,4 ± 41
111 ± 22,2
398 ± 92,4
72,8 ± 22
51,7 ± 13,5
185,3 ± 52

P
>0,05
<0,001
<0,001
>0,05
<0,01
<0,05

Legenda: Nm = newton-metro; Nm/Kg = newton-metro/peso corporal; Nm/KgMI = newtonmetro/peso dos membros inferiores.
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4.6 Correlação da força muscular de extensão e flexão de acordo com a
gravidade da obesidade

Os resultados das análises de correlação da força de extensão e
flexão com a composição corporal total e do membro inferior de acordo com
a gravidade da obesidade estão na Tabela 7.
Grupo obeso: Apresentou correlação positiva entre a Ext.(Nm/Kg) e a
MLG e a MLGMI e entre a Ext.(Nm/KgMI) e a MLGMI (p<0,001). Observouse correlação negativa entre a Ext.(Nm/Kg) e a MG e MGMI (p<0,001) e
entre a Ext.(Nm/KgMI) e a MGMI (p<0,001). O grupo obeso apresentou
correlação positiva entre a Flex.(Nm/Kg) e a MLG e MLGMI (p<0,001) e
entre a Flex.(Nm/KgMI) e a MLGMI (p<0,001). Observou-se correlação
negativa entre a Flex.(Nm/Kg) e a MG e MLGMI (p<0,001) e entre a
Flex.(Nm/KgMI) e a MGMI (p<0,001).
Grupo

Superobeso:

Apresentou

correlação

positiva

entre

a

Ext.(Nm/Kg) e a MLG (p<0,05) e entre a Ext. (Nm/KgMI) e a MLGMI
(p<0,001). Observou-se correlação negativa entre a Ext.(Nm/Kg) e a MG
(p<0,05) e MGMI e entre a Ext.(Nm/KgMI) e a MGMI (p<0,001). O grupo
superobeso apresentou correlação positiva entre a Flex.(Nm/Kg) e a MLG e
MLGMI (p<0,05) e entre a Flex.(Nm/KgMI) e a MLGMI (p<0,001). Observouse correlação negativa entre a Flex.(Nm/Kg) e a MG e MLGMI (p<0,05) e
entre a Flex.(Nm/KgMI) e a MGMI (p<0,001).
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Tabela 7- Correlação da força de extensão e flexão relativa ao peso corporal
e dos membros inferiores com a composição corporal total e segmentar de
acordo com a gravidade da obesidade no HCFMUSP (2014)
Extensão
(Nm/Kg)
MLG%
MLGMI%
MG%
MGMI%
(Nm/KgMI)
MLGMI%
MGMI%
Flexão
(Nm/Kg)
MLG%
MLGMI%
MG%
MGMI%
(Nm/KgMI)
MLGMI%
MGMI%

Obeso
r (IC 95%)

P

Superobeso
r (IC 95%)

0,53 (0,4; 0,72)
0,51 (0,34; 0,76)
-0,53 (-0,73; -0,39)
-0,51 (-0,73; -0,35)

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

0,37 (0,04; 0,63)
0,55 (0,26; 0,75)
-0,37 (-0,63; 0,04)
-0,55 (-0,75; -0,26)

<0,05
<0,001
<0,05
<0,001

0,46 (0,26; 0,66)
-0,46 (-0,68; -0,28)

<0,001
<0,001

0,61 (0,34; 0,78)
-0,61 (-0,78; -0,34)

<0,001
<0,001

0,51 (0,34; 0,72)
0,44 (0,24; 0,69)
-0,51(-0,72; -0,36)
-0,44 (-0,67; -0,24)

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

0,39 (0,06; 0,64)
0,39 (0,07; 0,65)
-0,39 (-0,64; -0,06)
-0,39 (-0,65; -0,07)

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

0,41 (0,21; 0,66)
-0,41 (-0,65; -0,21)

<0,001
<0,001

0,48 (0,17; 0,7)
-0,48 (-0,7; -0,17)

<0,001
<0,001

P

Legenda: Nm/Kg = newton-metro/peso corporal; Nm/KgMI = newton-metro/peso dos
membros inferiores; MLG = massa livre de gordura; MG = massa gorda; MLGMI = massa
livre de gordura dos membros inferiores; MGMI = massa gorda dos membros inferiores
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5 DISCUSSÃO

A

obesidade

mórbida

está

associada

a

desordens

musculoesqueléticas como problemas articulares, baixo condicionamento
físico e dor osteomuscular44,45.
Os músculos dos membros inferiores (flexores e extensores) são
responsaveis pela independência, mobilidade e capacidade de executar
tarefas diárias com segurança e eficiencia46. O excesso de massa gorda
presente na obesidade determina maior prevalencia de dor nas articulações
dos

membros

inferiores

(joelho),

lombalgias,

apnéia

do

sono

e

hiperuricemia47
Alguns estudos que avaliaram a força muscular dos membros
inferiores em obesos utilizaram diferentes velocidades (60º/s, 180º/s e
300º/s)11,25,26. No entanto, recomenda-se que, para adequada avaliação da
força máxima, sejam utilizadas baixas velocidades, como 60 graus por
segundo (º/s)48. A avaliação nesta velocidade permite recrutamento de maior
número de unidades motoras e representa o trabalho máximo realizado pela
musculatura avaliada30. Dessa forma, a velocidade angular (60º/s) utilizada é
o melhor parâmetro para avaliar a força máxima. Além disso, os obesos
graves apresentam maior quantidade de fibras musculares do tipo IIb20,
relacionadas a atividades de curta duração, alta intensidade e baixa
repetição e são melhor avaliadas em baixas velocidades angulares.
Estudos prévios demonstraram que a força absoluta dos obesos é
maior que a força absoluta de indivíduos eutróficos, atribuindo este aumento
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da força a massa corpórea elevada25,26. Entretanto, nossos pacientes não
apresentam aumento da força absoluta de extensão e flexão do membro
inferior de acordo com o grau de obesidade.
O aumento progressivo do peso deveria ser também acompanhado
de aumento progressivo da força absoluta de extensão e flexão de membros
inferiores. Entretanto, os superobesos apresentaram um valor médio limite
na força absoluta de extensão e flexão, sugerindo que um valor máximo
(platô) tenha sido atingido. O valor médio máximo de força absoluta
alcançada (156 Nm e 72 Nm) sugere que a alteração da composição
segmentar do membro inferior determina limite máximo de força nestes
indivíduos. Deve-se ressaltar que um valor máximo de força absoluta em
superobesos não havia sido descrito, anteriormente, provavelmente porque
não havia número suficiente de superobesos (IMC>50), população com
características especificas encontrada apenas em centros de referência da
obesidade.
A correção da força muscular com o peso corporal é bem
estabelecida, permitindo a comparação da força muscular entre indivíduos
com massa corporal diferente e uma avaliação mais objetiva da capacidade
funcional em obesidade grave 26.
A força muscular diminuida em relação à massa corporal elevada
pode determinar fadiga muscular precoce e comprometer a realização de
atividades vitais para independência nas atividades de na vida diária49.
Embora a correção da força muscular pelo peso corpóreo esteja bem
estabelecida, alguns autores propõem outras formas de correção da força
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muscular50,51.
Em alguns estudos a força muscular foi corrigida pela massa livre de
gordura total, a fim de representar o suporte de cargas que a massa magra
é submetida na obesidade11,25,26. Embora a correção pela massa livre de
gordura na populaçao geral seja lógica, uma vez que quanto maior a massa
livre de gordura maior a força relativa, na obesidade grave não ha diferença
na correção pelo peso ou pela massa livre de gordura uma vez que as
proporções da composição corporal ( massa gorda e massa livre de gordura)
são semelhantes (ao redor de 50%), ao contrário do observado na
população geral, que apresenta maior proporção de massa magra.
Estudos prévios demonstraram que, quanto maior o excesso de peso,
menor a massa livre de gordura de membros inferiores11,25,26. A redução da
massa livre de gordura pode ser explicada pelo desuso, condição na qual o
indivíduo, embora suportando excesso de carga pelo peso excessivo, passa
a apresentar atrofia muscular, alterações posturais e limitações funcionais
devido a inatividade física52,53. Esta alteração na composição corporal
segmentar pode explicar a redução da força absoluta observada nos nossos
pacientes. Entretanto, deve-se ressaltar que há poucos estudos associando
o baixo percentual de massa livre de gordura dos membros inferiores à
perda de capacidade funcional na obesidade grave.
A correção da força muscular pelo peso dos membros inferiores
demonstra

diminuição

progressiva

da

força,

mais

acentuada

nos

superobesos54,55.
A correção da força por área específica responsável pela realização
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da caminhada nao havia sido estudada na obesidade grave e na
superobesidade.
O déficit da massa livre de gordura do membro inferior observada em
casuística limita o incremento linear e progressivo da força muscular. Assim
sendo, apenas o aumento do peso sustentado não é capaz de promover o
aumento da massa livre de gordura dos membros inferiores e da força
muscular absoluta em pacientes com obesidade grave.
Em nosso estudo identificamos diminuição significativa da massa livre
de gordura (%) dos membros inferiores do grupo obeso em relação ao grupo
superobeso. Esta alteração na composição corporal é um dos principais
determinantes da redução mais acentuada da força muscular do quadriceps
no grupo superobeso.
A função muscular do quadríceps, responsável pelo amortecimento,
estabilização da articulação do joelho e ações que exigem altos níveis de
força concêntrica em movimentos repetitivos, como a caminhada, encontrase diminuída. O músculo quadriceps necessita suportar sobrecarga estimada
de três vezes o peso corporal durante uma caminhada, e de seis vezes o
peso corporal ao subir escadas, o que contribui para a redução da
capacidade funcional de indivíduos com obesidade grave56,57,58.
Assim sendo, embora haja aumento do peso sustentado com
sobrecarga dos membros inferiores (que poderia determinar aumento da
força e da massa livre de gordura) observamos redução linear e progressiva
da força de flexão e extensão de acordo com a gravidade da obesidade
(mais acentuada no superobeso). A redução acentuada da força muscular
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do membro inferior pode ser explicada pela diminuição progressiva da
massa livre de gordura corporal devido ao baixo recrutamento muscular nas
atividades diárias, ocasionando alterações na marcha e no centro de
gravidade, sendo mais acentuadas quanto maior a gravidade da
obesidade56.
Em estudos anteriores com mulheres obesas houve uma relação
fraca a moderada (r = 0,29-0,49) entre a força dos membros inferiores com
MLG e correlação negativa fraca com MG (r = 0,21-0,39)25,59. Nossos
pacientes apresentaram uma fraca a moderada correlação da força muscular
em relação ao peso corporal, com MLG (r = 0,37-0,57, p <0,001) e uma
correlação moderada da força muscular em relação ao peso dos membros
inferiores com MLGMI (r = 0,46-0,61 , p <0,001). A correlação entre a força
dos membros inferiores com MLGMI na obesidade grave não tinha sido
previamente estudada. Nosso estudo sugere que a força muscular reduzida
na obesidade grave está diretamente relacionada com a composição
corporal dos membros inferiores, um fator decisivo para limitação funcional,
inatividade física e surgimento de comorbidades25,26,59.
Exercícios físicos planejados para pacientes obesos graves podem
ajudar a reduzir a perda de força muscular, contribuir para a perda de peso e
poderia ser considerada pré-requisito essencial aos que necessitam da
intervenção de perda de peso60.
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1 Os superobesos apresentaram um valor médio (platô) na força
absoluta de extensão e flexão.

2 A massa livre de gordura total e dos membros inferiores está
associada ao aumento da força muscular de extensão e flexão relativa na
obesidade grave.

3 A massa livre de gordura dos membros inferiores apresenta
moderada correlação com a força de extensão e flexão relativa na obesidade
grave.
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Anexo A – Termo de consentimento livre e esclarecido
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:

ANÁLISE DAS MODIFICAÇÕES DA MOBILIDADE E DA FUNÇÃO
RESPIRATÓRIA DE PACIENTES NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIA
BARIÁTRICA
2. PESQUISADORES : Roberto de Cleva / Marco Aurelio Santo
CARGO/FUNÇÃO: Prof. Livre-docente INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 57574
UNIDADE DO HCFMUSP: Serviço de Cirurgia Bariátrica – Dep. Gastroenterologia
3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:
RISCO MÍNIMO
RISCO MAIOR

x
□

RISCO MÉDIO

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

1 - Desenho do estudo e objetivo(s):– Você está sendo convidado a participar de
um estudo para avaliar o impacto da obesidade grave sobre a função pulmonar, a
musculatura respiratória, o teste de caminhada e força muscular dos membros
inferiores antes e após a realização de cirurgia bariátrica.

2 - Descrição dos procedimentos que serão realizados, com seus propósitos e
identificação dos que forem experimentais e não rotineiros. Você realizará os
procedimentos rotineiros de avaliação clínica que são: peso, altura, circunferência
da cintura e do quadril, quantidade de gordura corporal e massa magra.

Os

procedimentos estão descritos no item 3.

3 - Relação dos procedimentos rotineiros e como são realizados: Para avaliar
a quantidade de gordura, musculatura e água do seu corpo serão obtidas algumas
medidas como, a circunferência do seu quadril, a circunferência da sua cintura, seu
peso e sua altura. A circunferência da cintura e do quadril serão medidas com uma
fita métrica, com você em pé. Seu peso será medido em uma balança eletrônica, na
qual você deverá subir e sua altura será medida com a haste que a balança possui
para esse fim. Além dessas medidas outro exame será realizado, a Impedância
Bioelétrica (BIA). Você deitará numa maca e eletrodos (fitas adesivas conectadas a
um aparelho por um fio elétrico) serão conectados nos seu pé e mão direitos. Esse
exame demora cerca de 5 minutos e é indolor.

4 – A seguir, você irá realizar cinco testes: no primeiro você ficará 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. O
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
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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. No terceiro teste você ficará sentado em uma
cadeira repousando sem dormir por 10 minutos. A seguir será colocado um
prendedor em seu nariz e você irá respirar através de um bocal durante
aproximadamente 20 minutos e os gases exalados pelo seu serão analisados para
cálculo do seu metabolismo basal. No quarto teste você será colocado em um
aparelho para avaliar a sua força muscular. Você permanecerá sentado neste
aparelho, seu tronco e suas pernas serão fixadas com uma cinta e você ira dobrar e
estender suas pernas e seus joelhos alternadamente contra uma resistência
imposta pela máquina No quinto teste 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 estes dados você ficará 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 o final
do corredor e retornar ao ponto inicial 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. Será colhido também uma
gota de sangue do dedo da sua mão através de punção com uma pequena agulha
para dosagem do lactato. Todos os procedimentos acima serão realizados antes e
após ( 3° e o 6º mês) cirurgia bariátrica.

5 - Benefícios para o participante: 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.
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6 – Relação de procedimentos alternativos que possam ser vantajosos, pelos
quais o paciente pode optar: não existem procedimentos alternativos no presente
estudo.

7 - Garantia de acesso: Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos
profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais
dúvidas. O principal investigador é o Prof. Dr. Roberto de Cleva, que pode ser
encontrado no endereço Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 255, 9 andar ICHC,
sala 9025, Telefone(s) 2661-6876. 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: 2661-6442 ramais 16,
17, 18 ou 20, FAX: 2661-6442 ramal 26 – E-mail: cappesq@hcnet.usp.br

8 - É garantida a liberdade de retirada do consentimento a qualquer momento
e a saída do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento
na Instituição.

9 - Direito de confidencialidade: as informações obtidas serão analisadas em
conjunto com outros pacientes, não sendo divulgada a identificação de nenhum
paciente.

10 - Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das
pesquisas, quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do
conhecimento dos pesquisadores.

11 - 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.

Anexos 39

12 - 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

“ANÁLISE

DAS

MODIFICAÇÕES DA MOBILIDADE E DA FUNÇÃO RESPIRATÓRIA DE
PACIENTES NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIA BARIÁTRICA”
Eu discuti com o Prof. 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,
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

/

/

/

/

------------------------------------------------------------------------Assinatura da testemunha

Data

Para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos 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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