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RESUMO 

 
Machado, Alessandro da Costa. Análise do comportamento da desoxi-
hemoglobina durante o teste cardiopulmonar de exercício em indivíduos 
com síndrome metabólica. 2014. Dissertação (Mestrado em Ciências 
Cardiovasculares) – Faculdade de Medicina, Universidade Federal Fluminense, 
Niterói, 2014. 
 
 
A utilização da espectroscopia de luz próxima ao infravermelho (ELPI) no teste 
cardiopulmonar de exercício (TCPE) pode auxiliar no diagnóstico precoce de 
disfunções microvasculares. Esta tecnologia é capaz de medir a concentração 
micromolar de hemoglobina desoxigenada (HHb). A HHb tem sido utilizada 
para a estimativa da relação entre consumo e oferta de oxigênio ao nível 
muscular (VO2/Qm), e portanto fornece estimativa da extração de oxigênio. O 
comportamento da HHb vem sendo investigado a partir de dois modelos 
matemáticos, sigmoide e duplo linear, porém até o momento este conceito não 
foi avaliado no contexto de doença cardiovascular. Deste modo, esta 
dissertação teve o objetivo de analisar o comportamento da HHb no TCPE 
utilizando os dois modelos matemáticos vigentes para comparar e caracterizar 
o comportamento da HHb entre indivíduos com síndrome metabólica (SM) e 
indivíduos saudáveis. A pesquisa foi conduzida com a seleção de 12 indivíduos 
com SM (38±7 anos) e 12 indivíduos saudáveis (34±7 anos) (grupo controle, 
CT). Os grupos foram submetidos ao TCPE com medida da HHb no músculo 
vasto lateral. Utilizou-se a equação sigmoide para avaliar a HHb normalizada 
em função do tempo relativo, que gerou as variáveis c/d (50% da variação da 
HHb) e d (inclinação da sigmoide). A equação duplo linear foi utilizada com 
redução de 15% dos dados iniciais de HHb e carga normalizados, com o 
objetivo de avaliar o comportamento na parte final do teste. A variável ponto de 
quebra (PQ) representou o valor de carga% no ponto de intersecção entre os 
dois segmentos (ponto a partir do qual há estabilização da HHb) e demarcou o 
exercício de alta intensidade. Já o y2 foi o valor de HHb% no PQ. Observou-se 
semelhança dos grupos no VO2 máximo absoluto, na carga de pico e na 
frequência cardíaca no pico. Não houve diferença entre os grupos no 
comportamento sigmoide, visto na resposta média da HHb com a variável c/d 
(P = 0,18) e a variável d (P = 0,48). Em relação ao comportamento no final do 
esforço, não houve diferença entre os grupos no PQ (P = 0,14). Entretanto a 
variável y2 foi menor na SM (P < 0,05). Em conclusão, a HHb normalizada foi 
menor na SM no PQ, o que sugere menor extração de oxigênio em alta 
intensidade de exercício, possivelmente em função da maior contribuição do 
metabolismo anaeróbio na SM. 
 
 
Palavras Chaves: desoxi-hemoglobina, teste cardiopulmonar de exercício, 
síndrome metabólica. 
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ABSTRACT 

 
Machado, Alessandro da Costa. Characterization of the muscle 
deoxygenation profile in metabolic syndrome during the cardiopulmonary 
exercise test.  2014. Dissertation (Master in Cardiovascular Sciences) - 
Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2014. 
 
The use of near infrared spectroscopy (NIRS) in the cardiopulmonary exercise 
test (CPET) can help in the early diagnosis of microvascular dysfunction. The 
new technology is capable of measuring micromolar concentration of 
deoxygenated hemoglobin (HHb). The HHb has been used to estimate the 
relationship between oxygen consumption and supply to the muscle level 
(VO2/Qm), and thus provides estimated oxygen extraction. The profile of HHb 
has been investigated in the bases of two mathematical models, sigmoid and 
double linear, but so far yet this concept has not been evaluated in 
cardiovascular diseases. Thus, this work aimed to analyze the profile of HHb 
during CPET using the two existing mathematical models to characterize and 
compare the profile of HHb among individuals with metabolic syndrome and 
healthy subjects. The research was conducted with the selection of 12 
individuals with metabolic syndrome (Mets) (38 ± 7 years) and 12 healthy 
subjects (34 ± 7 years) (control group, CT). Groups underwent CPET with 
measurement of HHb in the vastus lateralis muscle. Utilizing the sigmoid 
equation to evaluate the HHb normalized as the function of relative time, 
generating the variables c/d (50% range of HHb) and d (slope of the sigmoid). 
The duble linear equation was used with 15% reduction from baseline of HHb 
and standardized load, in order to evaluate the performance of the final part of 
the test. The variable break point (BP) represents the load value% at the point 
of intersection between the two linear segments (the point from which there is 
stabilization of HHb) and marked the high intensity exercise. While the variable 
Y2 was the value HHb% in PQ. There was similarity of the groups in absolute 
VO2 max, the peak load and heart rate at peak. There was no difference 
between groups in the sigmoid profile, the mean response of HHb with the 
variable c/d (P = 0.18) and the variable d (P = 0.48). Regarding profile at the 
end of the effort, there was no difference between groups in the BP (P = 0.14). 
However, the variable Y2 is lower in Mets (P <0.05). In conclusion, the 
normalized HHb was lower in the PQ in Mets, which suggests a lower oxygen 
extraction in high intensity exercise, possibly due to the greater contribution of 
anaerobic metabolism in the Mets. 
 
Key Words: deoxyhemoglobin, cardiopulmonary exercise testing, metabolic 
syndrome. 
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INTRODUÇÃO 

 

A transição entre o repouso e o exercício dinâmico é acompanhada de ajustes 

cardiovasculares centrais e periféricos (1). O aumento da demanda metabólica 

resulta em um rápido incremento do fluxo sanguíneo para a musculatura esquelética 

e uma grande oferta de oxigênio (O2) aos tecidos (2). As respostas centrais se 

manifestam com o aumento da frequência cardíaca, volume sistólico (VS), débito 

cardíaco (DC) (1). Por outro lado, as respostas periféricas atuam na regulação do 

tônus vascular local a partir do efeito de metabólitos, substâncias derivadas do 

endotélio, efeitos mecânicos e neuro-humorais (1, 3). Assim, há o predomínio de 

respostas vasodilatadores nos leitos vasculares de músculos em exercício, enquanto 

que naqueles sem exercício, predomina a vasoconstrição simpática, o que, portanto, 

mantêm a resistência vascular periférica. Em conjunto estas respostas fazem com 

que a pressão arterial sistólica aumente durante o exercício dinâmico e a pressão 

arterial diastólica se mantenha no nível de repouso ou até pode sofrer certa 

diminuição (4). As contrações musculares (bomba muscular) contribuem com o 

retorno venoso, e consequente aumento do VS (5). Essas respostas são 

coordenadas pelo sistema nervoso autônomo (SNA) (1), que no início do exercício 

reduz os disparos do parassimpático cardíaco, e com a progressão do exercício 

aumenta a ação do simpático em nível sistêmico (1). A oferta de O2, nutrientes aos 

tecidos e órgãos, e a retirada dos resíduos metabólicos durante o exercício 

dependem diretamente da interação dessas respostas (6, 7). 

   

TESTE CARDIOPULMONAR DE EXERCÍCIO  

 

O teste cardiopulmonar de exercício (TCPE) permite a medida precisa das 

respostas ventilatórias, cardiovasculares e metabólicas durante o exercício dinâmico 

incremental. A partir da integração e análise dessas respostas o TCPE tem 

contribuído com o diagnóstico e prognóstico de doenças cardiovasculares e 

pulmonares (8). Há também utilidade no esporte, através da medida do desempenho 

aeróbio de atletas (9).  
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O exercício físico exige o suprimento de energia para as contrações 

musculares. Nos primeiros instantes são consumidas as reservas musculares de 

adenosina trifosfato (ATP). Na sequência utiliza-se as reservas da fosfocreatina 

(PCr) com duração limitada de 20 a 30 segundos. A continuidade do exercício 

aciona mecanismos mais complexos para geração de energia, sendo estes a 

glicólise anaeróbia e o metabolismo aeróbio através do ciclo de Krebs e cadeia de 

transporte de elétrons (mitocôndria). Esse complexo sistema de ressíntese de ATP 

interage continuamente para o fornecimento da energia necessária ao exercício 

dinâmico. A via aeróbia tem maior eficiência na produção de energia, e a oferta de 

O2 mediada pelo fluxo sanguíneo é importante na geração de energia que mantém 

as contrações musculares (10). 

Deste modo, o aumento progressivo da intensidade de exercício no teste é 

acompanhado do aumento linear do consumo de O2 (VO2) (11). O aumento do VO2 

é sustentado por respostas do sistema cardiovascular, especificamente do DC (12). 

Observa-se que o DC e o VO2 tem uma relação não linear (hiperbólica) (11, 13). Já o 

VO2 e a diferença na concentração arteriovenosa de O2 [C(a-v)O2] têm uma relação 

linear (14). A diferença arteriovenosa é a taxa de extração de O2 na periferia durante 

o exercício. Isto demonstra uma estreita interação entre as respostas 

cardiovasculares centrais e periféricas. Isto foi sintetizado pelo fisiologista alemão 

Adolph Fick através da equação: 

 

𝑉𝑂2 =  DC  C(a − v)𝑂2 

 

Na qual VO2 é o consumo de O2 medido no pulmão, DC o débito cardíaca, 

C(a-v)O2 a diferença entre o conteúdo arterial e venoso de O2. 

A equação ilustra claramente o conceito de que o VO2 máximo é o resultado 

do produto entre o DC e a diferença arteriovenosa de O2. Percebe-se que o VO2 

sintetiza a eficiência dos ajustes cardiovasculares, pulmonares e da musculatura 

esquelética durante o exercício (15). A sua relevância fisiológica é vista na utilidade 

clínica, na predição de mortalidade (16), avaliação do risco cirúrgico (17) e no 

prognóstico da insuficiência cardíaca (18). A figura 1 sintetiza as interações acima 

descritas. 
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No TCPE o VO2 é medido nos pulmões (VO2p), por meio do produto entre 

ventilação pulmonar e a diferença entre a fração inspirada e expirada de O2. Além 

desta medida, é possível mensurar a produção de gás carbônico (VCO2). O aumento 

da participação do metabolismo anaeróbio tem o efeito de aumentar a produção de 

íons H+. Estes são tamponados por meio de uma reação reversível com o íon 

bicarbonato, gerando gás carbônio (CO2) e água. Isto aumenta a ventilação, com 

intuito de eliminar o CO2 “extra”(9). Assim, é possível identificar o limiar entre o 

metabolismo predominante aeróbio e o aumento da contribuição do metabolismo 

anaeróbio, o que é tradicionalmente conhecido como limiar anaeróbio (LA). Este é 

um importante fator no prognóstico da insuficiência cardíaca (ICC) (19) e na 

prescrição do exercício para doentes, atletas e não atletas (8).  

 

 

FIGURA 1. Interação da circulação pulmonar e sistêmica com sistema músculo 
esquelético. O sangue rico em oxigênio sai do coração para a circulação sistêmica, 
chegando até o músculo esquelético, onde são realizadas as trocas gasosas e a 
produção de ATP nas mitocôndrias. O sangue menos oxigenado retorna ao coração, 
sendo bombeado à circulação pulmonar, chegando até os alvéolos, que realizam as 
trocas gasosas com o ar ambiente, e o sangue rico em O2 retorna ao coração. O2-
oxigênio, CO2-gás carbônico. Figura adaptada pelo Prof. Dr. Marcos Bezerra de 
Almeida a partir da figura original publicada por Karlman Wasserman et al., 
Principles of Exercise Testing and Interpretation 2005. 
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A regulação do DC e do fluxo sanguíneo para a musculatura em atividade é 

fundamental para a continuidade do exercício. Há uma estreita associação dessas 

variáveis. A medida direta e simultânea do DC e do fluxo sanguíneo nas artérias 

femorais mostrou que até 70% do DC no pico do esforço é direcionado aos 

membros inferiores (MMII) (4). Ainda mais, em intensidades de exercício acima de 

40% do máximo até o pico do esforço, o VO2 medido no pulmão representa até 84% 

do VO2 medido nos MMII e a condutância vascular nas artérias femorais relaciona-

se com VO2 medido nos MMII em exercício (4). 

Vimos acima algumas evidências sobre o comportamento do DC e do fluxo 

sanguíneo em grandes vasos durante o exercício. Entretanto, ainda existem 

controvérsias sobre mecanismos da regulação da oferta de O2 (QO2) e do consumo 

de O2 ao nível da microcirculação, ou seja, ao nível de arteríolas, capilares e 

vênulas. Este problema tem sido abordado através de modelos animais (20), porém 

a translação dos achados para humanos tem encontrado dificuldades em restrições 

técnicas e éticas para medidas do fluxo sanguíneo muscular (Qm) e do consumo de 

O2 muscular (VO2m) nesses pequenos vasos. Uma alternativa surgiu a partir da 

utilização de uma tecnologia que emite luz próxima ao infravermelho, permitindo 

acessar de modo não invasivo a relação entre a QO2 e o VO2 na microcirculação do 

músculo em exercício.  

 

DESOXI-HEMOGLOBINA 

 

 A Espectroscopia de luz próxima ao Infravermelho (ELPI), em inglês NIRS (Near 

infrared spectroscopy), é uma tecnologia não invasiva que tem sido utilizada para 

medir as modificações na oxigenação tecidual ao nível intracelular e de capilar-

arteríola-vênula (21). A variável com melhor significado fisiológico é a desoxi-

hemoglobina (HHb) (21). O seu comportamento durante o exercício demonstra a 

relação entre consumo e oferta de O2 ao nível muscular (22). Deste modo, a HHb 

tem sido utilizada como uma estimativa da diferença arteriovenosa ao nível muscular 

(23, 24).  

Considerando esse conceito, é possível adaptá-lo a equação de Fick, que 

descreve o consumo de O2 ao nível sistêmico. A partir da adaptação do conceito de 

Fick, tem-se que: 
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𝐻𝐻𝑏 =
𝑉𝑂2𝑚

𝑄𝑚
 

Na qual temos a HHb representando a diferença arteriovenosa de O2, o VO2m 

representando o consumo de O2 ao nível muscular e o Qm representando o fluxo 

sanguíneo muscular. Assim, apesar de não ser medido o VO2m e o Qm, a HHb nos 

permite compreender a dinâmica dessas variáveis durante o exercício. 

A possibilidade de medir a HHb durante o TCPE é uma estratégia que 

contribui na compreensão dos desafios envolvidos na regulação do fluxo sanguíneo 

durante o exercício. O VO2 sintetiza a integração do sistema coração-músculo-

pulmão, enquanto que o comportamento da HHb mostra a interação arteríola-

capilar-célula-vênula. Esta medida tem potencial de contribuir com a detecção 

precoce de disfunções vasculares em um exame clínico rotineiro (25). Assim, com o 

objetivo de descrever um padrão do comportamento da HHb em indivíduos 

saudáveis, Ferreira et al. (2008) testaram dois modelos matemáticos, hipérbole e 

sigmoide. Observaram que a HHb foi melhor ajustada pela equação sigmoide. 

Outros estudos chegaram a conclusões semelhantes quanto ao comportamento da 

HHb durante o exercício incremental, avaliando adolescentes (26) e medindo a HHb 

em diferentes partes do quadríceps (27). 

 Na observância deste achado, foi proposto que alguns parâmetros da equação 

sigmoide serviriam para fazer comparações entre saudáveis e doentes. A partir do 

modelo matemático com a função sigmoide e utilizando o conceito da equação de 

Fick modificada foram feitas especulações, simulando condições com redução do 

Qm por doença, o que provocaria um deslocamento do ponto médio da curva 

sigmoidal para a esquerda (25). Isto significaria maior dependência da extração de 

O2 para o incremento do VO2m (25) (figura 2). Favorável a esta hipótese, foi 

observada a redução da cinética do Qm em relação ao VO2m na transição repouso 

exercício em indivíduos com insuficiência cardíaca (28) e diabéticos (29). A mesma 

resposta foi verificada em idosos em comparação com jovens (30). Ademais, no 

TCPE executado na posição supina, que mimetiza uma condição clínica de redução 

do fluxo sanguíneo muscular por menor efeito da gravidade, foi visto uma maior 

inclinação da segunda fase (linear) da curva sigmoidal em relação à posição 

sentada, porém sem deslocamento para a esquerda (31). Por outro lado, jovens 
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atletas comparados a pares não treinados apresentam um deslocamento para a 

direita da curva sigmoidal (31).  

O comportamento sigmoidal em saudáveis mostra que a resposta da HHb é 

composta de três fases:  

1. Fase 1. Início do exercício, em baixas cargas, a HHb tende à estabilidade, 

que corresponde à fase inicial (platô1) da curva sigmoidal (25); 

2. Fase 2. A progressão do exercício, em cargas moderadas a intensas, 

observa-se linearidade entre a HHb e carga, que correspondente à fase 

ascendente da curva sigmoidal;  

3. Fase 3. Em carga intensa à severa, a HHb tem tendência à estabilidade, 

correspondente à fase final da curva sigmoidal (platô2). 

 

 

Figura 2. Comportamento da desoxi-hemoglobina em teste incremental. Os 
números 1, 2 e 3 demarcando cada uma das fases do comportamento da desoxi-
hemoglobina. As linhas tracejadas verticais mostram as separações entre a fase 1-2 
e 2-3 da resposta da desoxi-hemoglobina semelhante a uma sigmoide ao longo do 
teste. Seta em vermelho mostrando o deslocamento da curva sigmoide para a 
esquerda, seta em verde o deslocamento para a direita. 
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Mecanismos fisiológicos do comportamento da HHb 

 

O comportamento sigmoidal da HHb ao longo do TCPE é o resultado do 

balanço entre o consumo de O2 muscular e a grande oferta de O2 aos tecidos 

mediada pelo fluxo sanguíneo (32). Ao longo dos últimos anos, foram suscitados 

diversos mecanismos fisiológicos para explicar este comportamento. Abaixo estão 

apresentados os mais relevantes. 

 

Efeito da bomba muscular 

Consoante a esta hipótese, em função do efeito da bomba muscular (33), no 

início do exercício haveria um rápido incremento do fluxo sanguíneo pelo efeito 

mecânico das contrações musculares (34). Assim, o aumento do Qm equilibraria o 

incremento do VO2m. A progressiva insuficiência deste mecanismo (33) levaria a 

crescente participação da extração no VO2, e a formação do platô2 da sigmoide, 

com novo equilíbrio entre o VO2m e o Qm. 

 

Recrutamento de fibras musculares 

Nesta perspectiva, haveria o predomínio do recrutamento das fibras 

musculares do tipo I (contração lenta), mais oxidativas, no início do exercício, com 

progressivo aumento do recrutamento das fibras do tipo II (contração rápida), mais 

glicolíticas (32, 35). Contribuem para esta hipótese evidências em animais (36-38) 

demonstrando que fibras de contração lenta apresentam maior fluxo em repouso e 

no exercício, e menor dependência da extração de O2 para a mesma intensidade de 

estímulo que as de contração rápida. Soma-se a isso, a maior capacidade de 

difusão de O2 nas fibras do tipo II, e o fato da extração microvascular de O2 atingir 

um platô em intensidade de exercício mais baixa em fibras do tipo II (36).  

Em humanos, a verificação direta dessa hipótese apresenta dificuldades 

metodológicas e éticas em função da necessidade de procedimentos invasivos. 

Entretanto, em um estudo recente (39) foi testado o efeito de uma única sessão de 

exercício intenso em ciclo de membros inferiores antes do TCPE. Houve o 

deslocamento para esquerda da curva sigmoidal no teste realizado após a 

intervenção, além do aumento do recrutamento de unidades motoras em relação à 

carga, em intensidades abaixo do limiar anaeróbio. Os autores atribuíram a redução 
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da fase 1 e a maior inclinação da fase 2, à participação das fibras musculares tipo II 

na geração de força nas fases mais precoces do exercício. 

 

Desoxi-hemoglobina e modelo duplo linear 

 

Recentemente, foi proposto que a HHb seria melhor ajustada a partir de uma 

função duplo linear (modelo matemático) em comparação à sigmoide (40). Neste 

modelo matemático, ao invés de contemplar a avaliação das três fases da HHb, dá-

se ênfase a segunda e terceira fases (40). O principal questionamento feito por 

Spencer et al. (2012) foi sobre a característica de o modelo sigmoide subestimar a 

HHb na fase 1, e superestimar na fase 3. Em contraponto, o duplo linear descreveria 

melhor a segunda e terceira fase, além de mostrar o ponto de transição exato entre 

a segunda e terceira fase, ou seja, o ponto de quebra das retas. Este ponto de 

transição teria correspondência com o início da terceira fase da resposta sigmoidal, 

ponto a partir do qual a HHb deixa de exibir relação linear com a carga (40). 

Posteriormente, outros estudos contemplaram o uso desta equação em detrimento 

da sigmoide (32, 41). 

 

SÍNDROME METABÓLICA 

 

A síndrome metabólica (SM) é uma condição clínica definida a partir de uma 

associação de fatores de risco independentes, que atuam em conjunto e aumentam 

a chance do desenvolvimento de doenças cardiovasculares (42). 

A prevalência da SM é crescente, sendo de 40% na faixa etária acima dos 40 

anos (43). O estilo de vida moderno, com o sedentarismo e os maus hábitos 

alimentares, predispõe à obesidade e à SM (44). Isto tem afetado todas as faixas 

etárias, inclusive em crianças e adolescentes (45). Nos Estados Unidos da América, 

cerca de 30% da população está com SM (46). O diagnóstico de SM leva a um 

incremento de 2,4 a 3,4 vezes na chance de morte por doença coronariana (47). No 

Brasil, a segunda causa de morte, na faixa etária dos 20-59 anos, são as doenças 

cardiovasculares, dentre estas, as doenças isquêmicas do coração aparecem em 

primeiro lugar (48). 
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A descrição dos principais fatores de risco associados às doenças 

cardiovasculares, ou seja, a hipertensão, o diabetes, a dislipidemia, o tabagismo e a 

obesidade, iniciaram-se nas décadas de 50 e 60 (49). A coorte de Framingham é um 

clássico estudo epidemiológico que contribuiu ao mapeamento desses fatores (50). 

Na década de 80 surgiu a necessidade da proposição de uma síndrome que os 

sintetizassem. O grupo do Dr. Gerald Reaven formulou o termo Síndrome X (51) 

para descrever um grupo de indivíduos com dislipidemia, hipertensão, resistência 

insulínica e glicemia de jejum alterada, que em conjunto aumentariam o risco para 

doença cardiovascular e diabetes mellitus tipo 2. A resistência insulínica era ponto 

central desta, que ficou conhecida como síndrome da resistência insulínica (52). Na 

década seguinte, foi estabelecido o consenso (53, 54) sobre o diagnóstico de SM, 

como um conjunto de sinais e sintomas que sinalizavam, precocemente, o risco do 

indivíduo desenvolver doença cardiovascular, principalmente a de etiologia 

aterosclerótica (55). Atualmente, a SM é definida a partir da presença de três de 

cinco critérios, sendo estes: hipertensão arterial sistêmica, hiperglicemia, aumento 

dos triglicerídeos e da cintura abdominal, e redução do HDL colesterol (42). No 

entanto, cabe destacar que a SM é uma das doenças ou síndromes clínicas que 

podem ser revertidas com a implantação de intervenções na melhoria nos hábitos de 

vida da população (56). 

Consoante a estudos em humanos (57, 58) e animais (59, 60) com esta 

síndrome, observa-se a redução no número de arteríolas e capilares em tecidos 

musculares e no tegumento. Esta redução da densidade vascular também se 

associa a heterogeneidade na distribuição do fluxo sanguíneo (58, 60). Além disso, 

há aumento das espécies reativas de O2 e redução da produção de óxido nítrico 

vascular (55). Em conjunto, esses fenômenos podem alterar a regulação do Qm, o 

que hipoteticamente alteraria a relação VO2/Qm durante o TCPE (61).  

Diante do exposto, observamos a ausência de estudos que analisassem o 

comportamento da HHb no TCPE em indivíduos com doença com perturbações na 

regulação do consumo e oferta de O2 muscular. Identificamos na SM um modelo de 

doença com possíveis alterações do Qm. Portanto, a identificação de um padrão de 

comportamento anormal da HHb no TCPE pode contribuir para o enfrentamento 

desta condição clínica tão prevalente e com tantas repercussões econômicas e 

sociais. 
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Entretanto, neste estudo, diferente de outros (25, 40), não há a pretensão de 

discutir ou questionar qual modelo matemático é o mais adequado ou não para a 

descrição do comportamento da HHb. A ênfase aqui será na verificação de possíveis 

diferenças em um grupo com SM e seus pares saudáveis, através da utilização das 

variáveis extraídas dos modelos já propostos na literatura. 
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OBJETIVO  

 

Investigar o comportamento da desoxi-hemoglobina em indivíduos com SM 

durante o TCPE.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Utilizar os modelos matemáticos das funções sigmoide e duplo linear 

propostas na literatura para a comparação de indivíduos com SM face aos 

pares saudáveis; 

 Identificar os parâmetros de cada equação com maior capacidade de 

distinguir os grupos; 

 Verificar o possível deslocamento para esquerda na curva sigmoide na SM; 

 Verificar o possível deslocamento para a esquerda do intercepto das retas do 

modelo duplo linear na SM. 
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MÉTODOS 

 

AMOSTRA 

 

O estudo foi conduzido com a seleção de 39 voluntários do sexo masculino, 

23 foram alocados no grupo SM e 16 no grupo controle (CT), sendo que todos foram 

submetidos ao TCPE. Deste total, 11 voluntários com SM e quatro CT foram 

excluídos da análise devido a problemas técnicos na mensuração da HHb 

(deslocamento do transdutor, dobra cutânea) e impossibilidades na sincronização 

dos dados. Os critérios de inclusão foram: sedentarismo, ausência de tabagismo, 

medicações e de doenças crônicas. Foram realizados exames bioquímicos, 

hematológicos, eletrocardiograma (ECG) de repouso, antropometria e medida da 

pressão arterial, sendo que a pressão foi medida em dois dias diferentes. Além 

disso, um subgrupo de sete SM e 10 CT realizaram a absorciometria de raios X de 

dupla energia (DEXA). Todos foram orientados quanto aos métodos a serem 

adotados, seus potenciais riscos, medidas de precaução e assinaram um termo de 

consentimento livre e esclarecido, que foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro (CAAE: 0006.0.258.000-10). 

 

PROTOCOLO 

 

O protocolo experimental foi composto por duas visitas. Na primeira, foi feito 

uma avaliação clínica (coleta do histórico de saúde) e foram dadas orientações 

sobre os procedimentos experimentais do estudo. Ainda nesta etapa, foi realizado o 

ECG de repouso, a antropometria (peso, altura e circunferência da cintura) e medida 

a pressão arterial (bilateralmente). Esta medida foi precedida de repouso em 

ambiente calmo e refrigerado por 10 minutos. Ao fim desta visita foram agendados 

os exames bioquímicos, hematológicos e o DEXA. Após estes resultados, cada 

indivíduo foi classificado em SM, CT ou excluído do estudo (42). A presença de um 

único critério para SM excluía o indivíduo do estudo, ou seja, a amostra CT foi livre 

de qualquer critério de SM. Na segunda visita foi novamente medida a pressão 

arterial e as variáveis antropométricas por outro avaliador seguindo os mesmos 

procedimentos acima. Nesta visita foi realizado o TCPE. 
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Teste Cardiopulmonar de Exercício  

 

O teste consistiu de 2 minutos de medidas basais, 3 minutos de aquecimento, 

fase de esforço variável (duração entre 8-12 minutos) e 5 minutos de recuperação. O 

ciclo ergômetro de membro inferior utilizado (Ergo-Fit, Alemanha) não foi integrado 

às medidas ventilatórias. A carga foi aumentada a cada minuto de modo manual. O 

aquecimento foi a 30 watts (W) em todos os testes. Os indivíduos foram estimulados 

a atingirem a exaustão, e deveriam manter uma rotação entre 55 e 65 rpm nos 

pedais. A queda da rotação abaixo de 55 rpm foi critério para interrupção da fase de 

esforço, e consequente mudança para fase de recuperação. A recuperação foi ativa 

com carga de 30 w por 5 minutos.  

As medidas ventilatórias foram feitas com o Ultima CPX (Medical Graphics, 

Estados Unidos da América - EUA) e o VO2000 (Medical Graphics, EUA). A 

calibração do equipamento antes de cada experimento foi conduzida de acordo com 

as orientações do fabricante. Os equipamentos forneceram as seguintes medidas: 

frações inspirada e expirada de O2 e gás carbônico, frequência respiratória e volume 

corrente (VO2000 só mede as expiradas, estimando as inspiradas). A partir destas 

medidas o software BreezeSuite (Medical Graphics, EUA) calculou: a ventilação 

(VE), o consumo de O2 (VO2), o gás carbônico produzido (VCO2), o equivalente 

ventilatório de O2 (VE/VO2) e o equivalente ventilatório de gás carbônico (VE/VCO2). 

Os valores obtidos no Ultima CPX foram exportados utilizando uma média a cada 

dez segundos, no VO2000 as medidas já foram feitas com média de dez segundos. 

O pico de consumo de O2 (VO2 pico) foi definido pelo maior valor obtido no 

último minuto do teste. A detecção do limiar ventilatório um (LV1) seguiu os 

seguintes critérios:  

1) Ponto de inflexão sistemático da curva do VE/VO2, sem correspondente 

inflexão do VE/VCO2; 

2) Aumento sistemático da pressão de O2 no final da expiração (PETO2), sem 

correspondente redução da pressão CO2 no final da expiração (PETCO2); 

3) Quebra da linearidade na curva da ventilação (VE) (62, 63).  

O limiar ventilatório dois (LV2) foi determinado a partir dos seguintes critérios: 
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1) Ponto de aumento sistemático do VE/VCO2; 

2) Ponto de queda sistemática da PETCO2; 

3) Ponto da segunda quebra da linearidade na curva da ventilação. 

As medidas hemodinâmicas consistiram do registro eletrocardiográfico contínuo 

em doze derivações (WelchAllyn, EUA), e da pressão arterial sistêmica aferida de 

modo manual a cada 2 minutos e no pico do esforço. Alguns indivíduos foram 

monitorados com um segundo ECG (Biopac systems, EUA) em função de problema 

técnico intermitente no ECG WelchAllyn, garantindo a qualidade da coleta. 

Além das medidas acima, outras foram calculadas a partir da relação entre 

algumas medidas, são elas:  

1. Duplo produto a partir da multiplicação da PAS pela FC; 

2. Pulso de O2, resultado da razão VO2 e FC; 

3. Eficiência mecânica, resultado da razão delta VO2 e carga. 

O NIRS foi programado para coletar na frequência de 1 Hertz (OxiplexTs, ISS, 

EUA). Antes de cada experimento foi realizada a calibração do transdutor segundo 

as orientações do fabricante. O transdutor foi acoplado na face lateral da coxa, a 

uma distância de 20-30 cm do ligamento patelar, buscando a região de maior 

volume do músculo vasto lateral. A fixação seguiu os seguintes procedimentos: 

1) Medida da dobra cutânea na região do músculo vasto lateral com o 

adipômetro Harpenden (Creative Health Products, Reino Unido); 

2) Tricotomia e limpeza da pele com álcool; 

3) Fixação com uma fita elástica própria do equipamento; 

4) Marcação da posição do transdutor com caneta; 

5) Cobertura do transdutor com toalha preta para impedir a entrada de luz; 

6) Em parte da amostra, além dos procedimentos acima, utilizou-se fita dupla 

face para fixar o transdutor à pele e papel laminado para evitar a entrada de 

luz. 
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Ao final do teste, antes da retirada do transdutor se verificava a posição do 

mesmo, nos casos em que houve deslocamento, o TCPE foi repetido ou o dado foi 

excluído. Vide figura 3 abaixo. 

 

 

Figura 3. Preparação para o teste cardiopulmonar de exercício. A: máscara e 
pneumotacógrafo acoplados à face para a coleta dos gases, esfingnomanômetro no 
braço direito para a medida da pressão arterial, eletrodos de eletrocardiograma 
fixados ao tronco; B: detalhe da primeira etapa da fixação do transdutor à face 
lateral da coxa direita; C detalhe do resultado final da fixação do transdutor. ECG-
eletrocardiograma, NIRS-Near infrared spectroscopy. 
 

ESPECTROSCOPIA DE LUZ PRÓXIMA AO INFRAVERMELHO  

O NIRS é um método não invasivo que tem sido amplamente utilizado (29, 37, 

64-66) para a medida da concentração (µM) de hemoglobina e mioglobina total, suas 

frações oxigenada (oxi-hemoglobina/mioglobina) e desoxigenada (desoxi-

Hb/mioglobina) (21) ao nível microvascular (capilar-arteríola-vênula) (21). O 

equipamento tem uma fonte de emissão de luz próxima ao infravermelho. A luz se 

propaga através dos tecidos, parte sofre dispersão, parte é absorvida e o restante 

retorna ao emissor. Somente três moléculas (cromóforos) podem afetar a absorção 

da luz emitida: a hemoglobina, a mioglobina e a citocromo c oxidase (66). A 

contribuição da citocromo c oxidase é muito pequena (67), podendo ser 

desconsiderada. O equipamento não é capaz de distinguir as concentrações de 

hemoglobina e mioglobina pela sobreposição de suas absorbâncias (68). Entretanto, 
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em experimentos com ressonância magnética foi mostrado que a dessaturação da 

mioglobina só ocorre em tensões de O2 muito baixas (69). Assim, a leitura do sinal é 

interpretada, primariamente, como expressão da hemoglobina (66). O cálculo da 

concentração de cada cromóforo (oxi e desoxi-hemogloina) é feito a partir da lei de 

Beer Lambert modificada (66). 

O transdutor do equipamento OxiplexTS (ISS, EUA), acoplado à pele 

sobrejacente de determinado músculo, consiste de uma região emissora de luz em 

dois comprimentos de onda (690 e 830 nm) e outra receptora. Este também realiza o 

cálculo contínuo das variações do coeficiente de “espalhamento” (scattering) da luz 

que penetra nos tecidos. As separações entre o emissor e detector são de 2, 2,5, 3 e 

3,5 cm (64). A profundidade da medida é definida, aproximadamente, pela metade 

da distância entre o emissor e detector (68). Deste modo, o OxiplexTS mensura com 

precisão até a profundidade de 1,75 cm da pele. Segundo estudo com simulações in 

vitro, conhecido como modelo de simulação de Monte Carlo, para valores de 

espessura cutânea de até 1,50 cm, o espaçamento entre emissor e receptor de 2 cm 

é suficiente (70). Assim, o Oxiplex é capaz de detectar as alterações da HbO2 e 

HHb. 

A HHb vem sendo utilizada como expressão da extração microvascular de O2 

(24, 65, 71), pois em comparação com a HbO2, sofre menor influência das 

mudanças no volume sanguíneo (69). Há alguns questionamentos sobre a 

confiabilidade da medida, em função do fluxo sanguíneo para a pele aumentar ao 

longo do exercício por razões de termo-regulação (24). Em um estudo que 

manipulou o calor local e o central (72), foi observado uma forte correlação entre o 

aumento do volume sanguíneo cutâneo pelo calor e o índice de oxigenação tecidual 

[(HbO2)/ Hb total] medido pelo NIRS. Este resultado mostra a influência do fluxo 

sanguíneo cutâneo no sinal da HbO2. Por isso, neste estudo foi utilizado a HHb 

como índice da extração de O2 muscular (22). 

 

SINCRONIZAÇÃO DOS DADOS DO NIRS COM O TCPE 

 

O software de coleta do NIRS gerou um arquivo txt com um dado por 

segundo, que foram transferidos para uma planilha de excel. A sincronização dos 

dados do NIRS com as fases do TCPE, aquecimento, rampa e recuperação foi 
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realizada manualmente. Os equipamentos Oxiplex e Ultima/VO2000 foram ligados 

simultaneamente, sendo feita a marcação no início do aquecimento, da rampa e da 

recuperação no software de coleta do NIRS. Na figura ilustrativa 4 as barras 

transversais pretas são as marcações das transições entre as fases do teste. Para 

auxiliar a marcação, utilizou-se os registros do tempo de cada fase do teste, em 

paralelo com as mudanças ocorridas na VE, VO2, FC e HHb nas transições 

(repouso-aquecimento, aquecimento-rampa, rampa-recuperação). A marcação foi 

feita utilizando os dados segundo a segundo obtidos pelo NIRS.  

 

 

Figura 4. Sincronização dos dados do NIRS com o TCPE. Extraída do software 
de coleta da espectroscopia. Linhas verticais em preto são as marcações das 
transições entre as fases do teste de exercício, linha em azul ilustrativa sobre a 
inclusão dos 60 segundos do aquecimento no ajuste sigmoide. 60’’ aqc – sessenta 
segundos finais do aquecimento. 
 

Após a marcação de cada etapa do teste, foi feita uma média dos dados a 

cada 5 segundos, transformando-os em 12 dados de HHb a cada minuto. Depois 

disso, os dados de NIRS referentes aos últimos 60 segundos do aquecimento e da 

rampa foram transferidos para outra planilha de excel, e então foram sincronizados 

com os dados ventilatórios, hemodinâmicos e carga.  

 

 

Aquecimento Rampa 

Recuperação 

60’’ aqc 
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  Linha regressão sem o último 
minuto do aquecimento 

  Linha regressão com o último 
minuto aquecimento 

  Primeiro ponto da regressão sem o 
último minuto aquecimento 

  Marcação do início da rampa 
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PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS E NORMALIZAÇÃO DOS DADOS 

 

A normalização dos dados de HHb e carga foi feito da seguinte forma: 

atribuiu-se o valor 0% à média dos últimos 60 segundos do aquecimento e o valor 

100% à média dos últimos trinta segundos da fase de esforço. No eixo X, utilizou-se 

a carga de trabalho, sendo que a carga do aquecimento foi considerada 0% e a 

carga de pico foi considerada 100%. 

Outra estratégia de análise foi a utilização dos dados de HHb do último minuto 

do aquecimento, sem condensá-lo em um único ponto. Isto difere da etapa anterior, 

na qual a média de HHb do último minuto do aquecimento foi utilizada como o 

primeiro ponto da regressão no eixo Y, ou seja, 0%, enquanto que a variável 

independente foi o tempo. O objetivo desse procedimento foi o de melhorar a 

qualidade da sigmoide, principalmente na fase 1, aumentando o número de pontos 

da mesma, vide figura 5. Este procedimento melhorou o ajuste da fase 1 sem 

prejudicar o restante da regressão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Procedimento de inclusão dos 60 segundos finais do aquecimento. 
Linha vertical tracejada indica o início da rampa, linha de regressão vermelha sem o 
último minuto do aquecimento, linha de regressão verde com o último minuto do 
aquecimento incluso. 

 

Ao incluir mais dados do aquecimento, estes foram então novamente 

normalizados seguindo os mesmos procedimentos anteriores, ou seja, a HHb 
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variando entre 0% e o pico, 100%. Os valores do tempo no eixo X também foram 

normalizados, o período do aquecimento foi considerado um percentual negativo da 

duração da fase de esforço, e esta fase variando de 0% a 100%. De modo que, o 

tempo 0% coincide com o início da rampa, e o fim da mesma com o tempo 100%. 

Para esta análise foi feita a regressão apenas com a equação sigmoide.  

Na equação DL a descrição do comportamento da HHb tem duas fases. 

Assim, a presença da primeira fase, que tende a ter valores estáveis de HHb, altera 

a inclinação da primeira reta do modelo DL. A partir da observação da figura 6, 

percebe-se que a presença da fase 1 tende a deslocar o intercepto das retas, ou 

ponto de quebra (PQ) para a direita.  

Diante deste fato, a última estratégia utilizada foi a exclusão dos dados de 

HHb% e carga% dos 15% iniciais da fase de esforço. Este procedimento melhorou a 

precisão na identificação do ponto de quebra das retas (PQ), que corresponderia a 

transição entre as fases 2 e 3 no modelo sigmoide.  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Procedimento de exclusão de 15% iniciais da rampa. Linha tracejada 
vertical vermelha indica o ponto de quebra com a exclusão dos 15% iniciais dos 
dados, linha tracejada verde indica o ponto de quebra sem a exclusão, linha 
tracejada preta mostra o deslocamento para a direita pela menor inclinação do 
primeiro segmento da primeira reta na regressão sem o corte de 15%.  
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MODELOS MATEMÁTICOS 

 

Utilizou-se o software Sigmaplot 12.0 (Systat Software Inc., EUA) para testar 

o comportamento da HHb% em função da carga% seguindo as equações dos 

modelos matemáticos: 

1) A sigmoide: 𝑓(𝑥) = 𝑓0 + 𝐴/[1 + 𝑒—(−𝑐+𝑑𝑥)] 

No qual f0 é o valor basal, A é a amplitude total, d é a inclinação da sigmoide, 

c é uma constante dependente de d, e a razão c/d representa o valor de x 

correspondente a (f0+A)/2. 

2) A duplo linear: 

𝑦 = 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡1(𝑥) =
𝑦1.(𝑃𝑄−𝑥)+𝑦2.(𝑥−𝑥1)

𝑃𝑄−𝑥1
; 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡2(𝑥) =

𝑦2.(𝑥2−𝑥)+𝑦3.(𝑥−𝑃𝑄)

𝑥2−𝑃𝑄
, 𝑓 = 𝑖𝑓 (𝑥 ≤

𝑃𝑄, 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡1(𝑥), 𝑜𝑢𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡2(𝑥);  

No qual x1 e x2 são respectivamente os valores mínimos e máximos de x, y1 

e y3 os correspondentes valores de x1 e x2; PQ representa o valor de x no ponto de 

intersecção entre os dois segmentos e y2 o correspondente do PQ. Os parâmetros 

de cada equação não foram restringidos para a amplitude da HHb ou da carga aqui 

estudados. O programa utilizou o algoritmo de Levenberg-Marquardt (73) para 

encontrar os coeficientes (parâmetros) da variável independente que resultaram no 

melhor ajuste entre os dados e a equação. Deste modo, o PQ selecionado 

representa o menor valor da soma dos quadrados dos resíduos. Por último, 

utilizamos o programa Matlab (MathWorks, EUA) para calcular a derivada da curva 

sigmoide. 

Depois de realizada a regressão com os modelos matemáticos, buscou-se 

correlacionar alguns dados hemodinâmicos e ventilatórios com os parâmetros da 

equação. Deste modo foram identificados ou calculados: HHb no LV2, VO2 no PQ, 

DP no PQ, FC no PQ, pulso O2 no PQ, ∆VO2/∆carga, PAS no PQ, PAD no PQ. As 

variáveis foram marcadas após o alinhamento cronológico de todas as variáveis 

originais. Deve ser ressaltado que, pelo fato da PA ter sido medida com intervalo de 

2 minutos, não temos uma frequência de amostragem semelhante entre este dado e 

o de referência, no caso a carga % no PQ. Portanto, adotou-se o critério do valor 

mais próximo ao ponto de referência. Alguns indivíduos também não possuem a 

informação da FC devido a um problema com o software de ECG, que impossibilitou 



 
 

 
32 

 

a análise off line deste dado. Em relação ao VO2, foi feita a média de dois pontos (20 

segundos) anteriores ao PQ.  

Na sessão de resultados foram apresentados apenas os parâmetros da 

equação sigmoide em relação ao tempo relativo e os da equação DL com corte de 

15% iniciais. Isto foi feito por entendermos que os procedimentos realizados 

melhoraram a qualidade da informação que cada modelo oferece. A variável c/d do 

modelo sigmoide apresenta a resposta média da HHb, e a variável PQ do DL a 

determinação do ponto de transição entre a segunda e terceira fase. Portanto, não 

são feitas comparações entre os modelos matemáticos, a fim de determinar qual é o 

melhor modelo. Na figura 7, são mostradas as variáveis de cada modelo utilizadas 

no estudo. A partir dos resultados apresentados na literatura (25, 31, 35, 74-76), 

decidiu-se não avaliar o ajuste hiperbólico, uma vez que os resultados da maioria 

dos estudos disponíveis até o momento mostraram o comportamento da HHb tem 

três fases.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Variáveis dos modelos matemáticos sigmoide e duplo linear. c/d é o 
ponto no eixo X que representa 50% da amplitude do eixo Y na equação sigmoide, 
PQ- ponto no eixo X que corresponde ao ponto de quebra dos segmentos lineares 
da equação duplo linear, Y2 é o correspondente do PQ. 
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ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

A normalidade dos dados foi verificada pelo teste de Shapiro-Wilk e a 

homogeneidade de variâncias pelo teste de Levene. A comparação entre os grupos 

foi realizada através do teste T para amostras independentes, quando as variáveis 

seguiram a curva normal, ou o correspondente não paramétrico, conforme 

apropriado. Os dados estão apresentados como média ± desvio padrão ou mediana 

e diferença interquartil. A significância estatística foi considerada quando P < 0,05 

em análises bicaudais. Todas as análises foram realizadas no programa 

STATISTICA 10.0 (StatSoft, EUA). 

 

  



 
 

 
34 

 

RESULTADOS 

 

Na tabela 1 estão apresentadas as características da amostra. Observa-se 

que há diferença nos grupos em relação aos critérios que compõem a SM. Também 

houve diferença nas variáveis antropométricas e na dobra cutânea sobre o músculo 

vasto lateral (DVL). Os grupos foram semelhantes apenas quanto à glicemia de 

jejum e a idade.  

 

Tabela 1. Características da amostra. 
 

Variável CT (n = 12) SM (n = 12) P 

Idade (anos) 34 ± 7 38 ± 7   0,15 

Peso (kg) 69,8 ± 10,2 94,2 ± 10,1 <0,05 

Massa magra total (kg) 52,6 ± 8,5▪(10) 65,7 ± 7,6▪(7) <0,05 

Massa magra MMII (kg) 18,0 ± 3,5▪(10) 24,8 ± 3,5▪(7) <0,05 

IMC (kg.m-²) 23,2 ± 2,3 30,2 ± 1,9 <0,05 

PAS (mmHg) 115 ± 9 126 ± 14 <0,05 

PAD (mmHg) 76 ± 7 83 ± 9 <0,05 

CC (cm) 82,8 ± 4,9 103,4 ± 5,9 <0,05 

Glicemia (mg.dl-¹) 88 ± 7 94 ± 11  0,16 

TG (mg.dl-¹) * 62 (52-87) 227 (167-445) <0,05 

HDL (mg.dl-¹) 54 ± 9 36 ± 10 <0,05 

DVL (mm) 10,5 ± 3,4▪(11) 17,6 ± 7,6▪(7) <0,05 

Valores em média ± desvio padrão. CT, controle; SM, síndrome metabólica; IMC, 
índice de massa corporal; PAS, pressão arterial sistólica; PAD, pressão arterial 
diastólica; TG, triglicerídeos; HDL, high density lipoproteins; DVL, dobra cutânea 
sobre o músculo vasto lateral; ▪(i), número de indivíduos com o referido dado; *, 
utilizado teste não paramétrico e resultados apresentados como mediana e diferença 
interquartil. 
 

Na tabela 2 são demonstrados os resultados do TCPE. Pode-se verificar que 

não houve diferença entre os grupos na carga relativa do aquecimento, na taxa de 

incremento da rampa, nas cargas atingidas no LV1, LV2 e no pico do esforço, e no 

tempo total do teste. 

 As principais variáveis ventilatórias relacionadas ao VO2 no LV1, LV2 e no 

pico do esforço foram semelhantes quando avaliadas de modo absoluto, e diferentes 

quando relativizados pelo peso corporal, massa magra e massa magra dos MMII. As 
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variáveis hemodinâmicas FC, PAS e PAD foram semelhantes entre os grupos no 

pico do esforço. Também não houve diferença para a FC no LV1 e LV2.  

 

Tabela 2. Resultados do Teste Cardiopulmonar de Exercício. 
 

Variável CT (n=12) SM (n=12) P 

Carga aquecimento (%pico) 13,7 ± 1,8 14,2 ± 2 0,53 

Taxa incremento rampa (watt) 19 ± 4 19 ± 3 0,79 

Carga LV 1 (watt) 121 ± 17 119 ± 15 0,75 

Carga LV 2 (watt) 195 ± 32 180 ± 25▪(11) 0,22 

Carga pico (watt) 223 ± 33 215 ± 31 0,57 

Tempo teste (s) 621 ± 103 568 ± 110 0,23 

VO2 LV 1 (ml.kg-1min-1) 21,1 ± 3,5 16,2 ± 3 <0,05 

VO2 LV 2 (ml.kg-1min-1) 30,1 ± 4,4 21,6 ± 4,2▪(11) <0,05 

VO2 LV 2 (l.min-1) 2,1 ± 0,4 2,1 ± 0,5▪(11) 0,96 

VO2 pico (ml.kg-1min-1) 34,2 ± 3,8 26,1 ± 5,4 <0,05 

VO2 pico (l.min-1) 2,3 ± 0,3 2,5 ± 0,6 0,40 

VO2 pico(m.m total) (ml.kg-1min-1) 47,1 ± 5,1▪(10) 39,2 ± 6,8▪(7) <0,05 

VO2 pico(m.m. MMII) (ml.kg-1min-1) 140,3 ± 16,4▪(10) 104,7 ± 15,2▪(7) <0,05 

Frequência cardíaca LV 1 (bpm) 132 ± 12▪(9) 128 ± 15▪(8) 0,50 

Frequência cardíaca LV 2 (bpm) 166 ± 8▪(9) 167 ± 19▪(7) 0,90 

Frequência cardíaca pico (bpm) 180 ± 10▪(9) 174 ± 18▪(9) 0,47 

PAS pico (mmHg) 201 ± 26 213 ± 39 0,40 

PAD pico (mmHg) 75 ± 9 78 ± 9 0,47 

CT, controle; SM, síndrome metabólica; MM, massa magra; MMII, membros 
inferiores; bpm, batimentos por minuto; ▪(i), número de indivíduos da amostra com o 
referido dado. 
 

Na tabela 3 apresenta-se a síntese dos parâmetros da equação sigmoide 

úteis para comparação fisiológica. São mostrados apenas os dados da sigmoide 

com a inclusão de 60 segundos do aquecimento, seguindo os critérios definidos nos 

métodos. Percebe-se a semelhança entre os grupos em relação à amplitude, ao Y0, 

ao d (inclinação da curva sigmoidal) e à máxima derivada da sigmoide, que também 

avalia a inclinação desta curva. O tempo relativo correspondente à máxima derivada 

foi semelhante. Por último, a variável c/d que não encontrou diferença entre os 

grupos, apesar da menor média na SM. Esses resultados podem ser visualizados 

através da curva sigmoidal média dos grupos na figura 8. Os valores da soma dos 
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quadrados dos resíduos (SQR) e R2 demonstram o bom ajuste ao modelo sigmoide 

em ambos os grupos. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Resultado médio das variáveis do modelo sigmoide do grupo SM e CT. 
c/d é o valor no eixo X que correspondente a 50% do delta de HHb no eixo Y, d é a 
inclinação da sigmoide, SM-síndrome metabólica, CT-controle. 

 

Tabela 3. Parâmetros da equação sigmoide e derivada. 
 

Variável CT (n=12) SM (n=12) P 

A-sigmoide (desoxi%) 116,2 ± 9,8 117,3 ± 10,3 0,80 

d-sigmoide*(inclinação) 0,075 ± 0,04 0,065 ± 0,03 0,48 

Y0-sigmoide (desoxi%) -8,5 ± 6,9 -13,1 ± 6,2 0,10 

c/d-sigmoide (tempo relativo) 36,6 ± 10,2 30,9 ± 10,1 0,18 

R2 0,98 ± 0,01 0,98 ± 0,01 0,64 

SQR 4246 ± 2432 4024 ± 2366 0,82 

Máxima derivada da sigmoide  2,14 ± 1,0 1,92 ± 0,8 0,55 

Tempo relativo na máxima derivada 36,8 ± 10,2 31,4 ± 9,9 0,20 

CT, controle; SM, síndrome metabólica; A, amplitude da HHb; Y0, intercepto da 
equação sigmoide; c, constante que depende de d; d, inclinação da sigmoide; c/d, 
valor de x que representa (f0+A/2); SQR, soma dos quadrados dos resíduos; *, 
utilizado teste não paramétrico e resultados apresentados como mediana e diferença 
interquartil.   
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Os resultados da equação DL modificada (métodos) estão apresentados na 

tabela 4 e no gráfico 9 são mostrados o resultado médio da mesma em cada grupo. 

São apresentados os resultados do modelo DL com o corte dos 15% inicias da 

rampa. Não houve diferença entre os grupos para o PQ das retas (P = 0,14). Um 

achado interessante foi a menor média do Y2 na SM. Isto significa que o valor de 

HHb% foi menor no PQ na SM. 

 

Tabela 4. Resultados obtidos por meio do modelo duplo linear. 
 

Variável CT (n=12) SM (n=12) P 

PQ (carga%) 73,0 ± 14,0 63,3 ± 16,7 0,14 

Y2 (desoxi%) 101,6 ± 14,5 88,0 ± 16,3 <0,05 

HHb no LV2 (desoxi%) 99,4 ± 11,5 99,3 ± 11 0,98 

VO2 no PQ (ml.kg-1min-1) 25,3 ± 6,5 17,1 ± 3,7 <0,05 

VO2 no PQ (l.min-1) 1,71 ± 0,36 1,61 ± 0,41 0,55 

DP no PQ (mmHg.bpm) 27810 ± 3983▪(9) 24535 ± 8082▪(8) 0,30 

Pulso O2 no PQ (ml.min-1.bpm-1) 11 ± 1,9▪(9) 11,3 ± 2,5▪(8) 0,72 

FC no PQ (bpm) 154 ± 11 135 ± 19 <0,05 

PAS no PQ (mmHg) 181 ± 25 180 ± 35 0,94 

PAD no PQ (mmHg) 72 ± 7▪(9) 80 ± 8 <0,05 

Carga no PQ (w) 178 ± 38 152 ± 24 0,05 

∆ VO2(l.min-1)/∆Carga antes PQ  7,1 ± 1,2 6,9 ± 2,1 0,79 

∆ VO2(l.min-1)/∆Carga após PQ  14,9 ± 4,6 16,9 ± 8,9 0,50 

TCPE, Teste Cardiopulmonar de Exercício; CT, controle; SM, síndrome metabólica; 
PQ, valor de X que representa o ponto de quebra das retas; Y2, valor de HHb que 
corresponde ao PQ; DP, duplo produto; FC, frequência cardíaca; PAS, pressão 
arterial sistólica; PAD, pressão arterial diastólica. 

 

O VO2 relativo foi diferente no PQ, porém, novamente o absoluto foi 

semelhante entre os grupos. As variáveis hemodinâmicas no PQ, PAS, DP e pulso 

de O2 foram semelhantes, mas a FC e PAD foram diferentes entre os grupos. 

Chamou a atenção o valor da carga absoluta no PQ, que foi menor no grupo SM, e 

observou-se que não houve diferença na eficiência mecânica (∆VO2/∆Carga) antes 

ou após o PQ. 
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Figura 9. Resultado médio das variáveis do modelo duplo linear do grupo SM e 
CT. PQ é o valor no eixo X que correspondente ao ponto de quebra dos dois 
segmentos lineares, Y2 é o correspondente do PQ, SM-síndrome metabólica, CT-
controle. 
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DISCUSSÃO 

 

Os principais achados do presente estudo foram: 1) ausência do 

deslocamento para a esquerda do PQ do modelo duplo linear e da sigmoide no 

grupo SM; 2) menor valor da variável Y2 do modelo DL no grupo SM; e 3) 

confirmação da resposta em três fases da HHb no grupo SM e CT. Nas sessões 

seguintes será discutido cada um destes resultados. 

 

VARIÁVEL PQ DO MODELO DUPLO LINEAR 

 

A ausência do deslocamento do PQ para a esquerda na SM nega uma das 

hipóteses deste estudo. O PQ representa a carga relativa na qual o comportamento 

da HHb sofre a modificação em sua taxa de incremento, que corresponde a 

aproximadamente ao início da terceira fase da resposta sigmoidal (32). O modelo DL 

descreve o comportamento da HHb em duas fases, desconsiderando a existência de 

uma primeira fase (40). Deste modo, a primeira reta da equação DL é caracterizada 

por um aumento linear da HHb em relação à intensidade do exercício. Ao observar a 

relação VO2/Qm, assume-se que isto seja em função da maior taxa de VO2m em 

relação ao Qm (25), e representa uma crescente participação da extração de O2 via 

metabolismo aeróbio. No segundo segmento de reta, a HHb tende a voltar à 

estabilidade, o que mostra a redução da contribuição da extração para a ressíntese 

de ATP (32).  

A confirmação do deslocamento do PQ para a esquerda representaria uma 

precocidade na estabilização da HHb, que seria visualizada por uma maior 

inclinação do primeiro segmento da DL e consequente maior de taxa de extração de 

O2. Isto seria um indicativo da possibilidade do Qm ser menor na SM, uma vez que 

há evidências da queda do Qm sendo contrabalanceado por aumento da taxa de 

extração de O2 (4, 20). Deste modo, esperava-se que as alterações fisiopatológicas 

da SM levassem a uma menor taxa de aumento do Qm e consequente maior taxa de 

extração. Esse resultado negativo pode ser justificado com algumas evidências da 

literatura. Por exemplo, indivíduos com pré-hipertensão apresentam maior fluxo 

sanguíneo nos MMII que hipertensos e saudáveis (77). A vasodilatação dependente 

do endotélio está preservada em obesos e na SM (78). Em estudo recente foi 
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mostrado que a atividade simpática, medida por microneurografia, está aumentada 

no repouso na SM, porém com maior fluxo sanguíneo durante o exercício de 

handgrip (79). Por outro lado, em estudo com modelos animais de SM o aumento da 

Qm não foi suficiente para melhorar o desempenho (80). A SM leva a redução da 

rede de capilares do músculo esquelético que contribui para a redução da perfusão 

muscular (59). Por fim, o fluxo sanguíneo das artérias coronárias está reduzido na 

SM (81). 

O conceito de SM envolve uma associação de alterações metabólicas, que 

nem sempre ocorrem simultaneamente. Há questionamentos sobre o uso do 

conceito de SM, se como um conjunto de sinais que aumenta o risco cardiovascular, 

ou por um conceito clínico tradicional que estabelece um tratamento específico 

diante do diagnóstico da SM (82, 83). A natureza desses contrapontos é a 

incapacidade de se estabelecer uma clara relação de causa e efeito entre os 

critérios. Por exemplo: 1) a presença de hipertensão arterial e dislipidemia podem 

ser independentes do desenvolvimento de diabetes ou da obesidade (82); 2) a 

resistência insulínica está associada à obesidade, no entanto, metade dos obesos 

não tem resistência insulínica (84); 3) metade a dois terços daqueles com SM têm 

resistência insulínica, e apenas pequena porção daqueles com resistência insulínica 

preenchem os critérios de SM (82). 

O conceito de SM foi estabelecido com o intuito de facilitar a abordagem 

clínica dos indivíduos com fatores de risco para doenças cardiovasculares (82), e 

deste modo estabelecer um alerta ao médico, para que na presença de um único 

critério, iniciar as medidas preventivas e/ou terapêuticas adequadas. Assim, na 

observância das referências conflituosas sobre o comportamento do fluxo sanguíneo 

na musculatura esquelética na SM, sugere-se que as alterações fisiopatológicas são 

dependentes do estágio da doença e do conjunto dos critérios que levaram ao 

diagnóstico. Por exemplo, é possível ter um grupo com SM sem diabetes, outro sem 

obesidade e outro sem hipertensão. Essas diferenças podem justificar alguns dos 

resultados contraditórios. 

Diante do exposto e observando as características da amostra do presente 

estudo (tabela 1), que tem o predomínio de obesidade, hipertrigliceridemia e redução 

do HDL, o resultado negativo pode ser justificado pela presença dessas alterações, 
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bem como pela fase do processo saúde-doença do grupo avaliado, o mesmo ainda 

apresenta potencial de reversão da SM a partir de exercício e dieta (85, 86).  

 

VARIÁVEL Y2 DO MODELO DUPLO LINEAR 

 

O resultado do menor valor da variável Y2 na SM não havia sido previsto. O 

Y2 é o valor da HHb normalizada no PQ. Assim, apesar de estarem na mesma 

intensidade relativa de esforço, os grupos apresentaram valores diferentes para a 

relação VO2m/Qm (HHb%), sendo menor na SM. Considerando essa equação, a 

diferença encontrada no Y2 pode ter ocorrido em função de alteração na taxa do Qm 

ou na taxa do VO2m. Na observância do conjunto dos dados deste estudo não é 

possível afirmar com precisão qual das variáveis acima está contribuindo para o 

menor valor da HHb (VO2m/Qm) na SM no PQ. Entretanto, a correlação com outras 

evidências e hipóteses pode auxiliar a compreensão do resultado. Nos parágrafos a 

seguir algumas especulações foram feitas sobre os possíveis mecanismos 

fisiológicos envolvidos na resposta do Y2, com o intuito de contribuir para as futuras 

pesquisas. 

Uma abordagem sobre o significado fisiológico do PQ é a sua possível 

associação com o máximo estado estável de lactato (MEEL) demonstrada em 

estudo recente (32). Entende-se como MEEL, a máxima carga (intensidade) de 

exercício que pode ser mantida por 30 minutos, em que o aumento do lactato entre o 

10° e 30° minutos não seja superior a um mmol (87). Intensidades acima do MEEL 

há aumento contínuo da concentração de lactato, ou seja, participação progressiva 

do metabolismo anaeróbio (32, 88). Deste modo, o MEEL separa intensidades de 

exercício pesado e severo (88). Portanto, a identificação do PQ via NIRS, sem 

necessidade de medidas invasivas, pode ter utilidade para auxiliar na prescrição de 

exercícios e na avaliação do condicionamento físico (89). 

Outra possibilidade ainda não testada é a relação do PQ com a potência 

crítica (PC). A potência crítica (PC) é a máxima intensidade de exercício que pode 

ser sustentada com por um tempo aproximado de 20 a 30 minutos (32, 87), 

independente da concentração de lactato. O indivíduo chega à exaustão ao fim do 

teste de PC (87). A PC é relevante por ser o limiar entre o exercício pesado e severo 

(90). A possível coincidência entre o MEEL e a PC tem sido sugerida, mas ainda há 
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controvérsias (87). Nesse sentido, há evidências que mostram que o MEEL estaria 

em uma carga entre o LV1 e LV2, e a carga do LV2 seria aproximadamente 6,3% 

superior ao MEEL (87). Entretanto, a associação da PC com o ponto de 

compensação respiratória (limiar ventilatório dois) é bem aceita (87, 90). 

Voltando ao resultado do menor valor do Y2 na SM no PQ, ao considerar que, 

1) os grupos chegaram no PQ na mesma intensidade de esforço (tabela 4), 2) após 

o MEEL inicia-se o acúmulo de lactato, e 3) talvez exista associação do PQ com o 

MEEL, pode-se especular que a SM tenha feito a transição para o metabolismo 

anaeróbio com maior Qm (91), e por isso, apresente menores valores de HHb. A 

favor desta hipótese, há evidências de que indivíduos pré-hipertensos, ou 

hipertensos limítrofes tem maior fluxo sanguíneo para os MMII que os pares 

saudáveis ou hipertensos (77). Também já foi visto que a vasodilatação dependente 

do endotélio estaria preservada em obesos e SM (78). Além disso, a partir de 

estudos invasivos em animais e humanos, observou-se a redução do fluxo 

sanguíneo sendo contraposta pelo aumento da extração de O2 (4, 20). Por outro 

lado, considerando que a extração de O2 é um fator que reflete a atividade do 

metabolismo aeróbio (92, 93), os maiores valores de HHb no CT poderia ser o 

reflexo da maior participação do metabolismo aeróbio na geração de ATP, e na SM 

haveria maior participação do metabolismo anaeróbio. 

A partir do LV2 observou-se que o valores da HHb (tabela 4) até o pico do 

esforço foram semelhantes na SM e CT. Após o PQ houve aumento da HHb na SM, 

e o CT manteve a HHb constante a partir do PQ. A PC representa o limite do 

metabolismo aeróbio, em intensidades de exercício acima deste ponto, há o 

predomínio via anaeróbia, sendo observado queda contínua dos estoques de PCr e 

aumento do lactato até a interrupção do exercício (94). O esgotamento da 

participação da via aeróbia é acompanhado da interrupção da extração de O2 (32). 

Na observância desses achados, é possível supor que exista um atraso na resposta 

do metabolismo aeróbio na SM, haja vista que este grupo alcança a estabilização da 

HHb tardiamente em relação ao CT, somente no LV2. 

A partir do PQ o exercício varia de pesado a severo (32). A partir deste 

momento a fadiga e a interrupção do exercício são eminentes. A fadiga é o resultado 

de vários fatores atuando em conjunto, tais como altos níveis de atividade simpática 

(95) que interferem o fluxo sanguíneo, limitação da capacidade da bomba cardíaca 
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(4, 95), competição pelo fluxo da musculatura ventilatória (96), limite da capacidade 

de ressíntese de ATP pelas mitocôndrias e esgotamento das reservas de PCr (95). 

Desses fatores em curso no final do exercício, as limitações ao fluxo sistêmico e 

regional são aqueles que têm potencial direto de interferir na HHb (VO2/Qm). Estudos 

em humanos com teste incremental, nos quais houve medida invasiva do DC e do 

fluxo sanguíneo de grandes artérias que irrigam os músculos em exercício, 

observou-se que a insuficiência do DC e a vasoconstricção periférica foram os 

principais limitadores do Qm e da continuidade do exercício pesado a severo (4, 97). 

Considerando os fatos acima, e que o PQ está associado ao MEEL, 

dificilmente o Qm estaria aumentando a partir do PQ. Assim, o maior valor de HHb no 

CT pode ser em função do aumento na taxa do VO2m. A compreensão das 

características das fibras musculares esqueléticas, bem como o seu processo de 

recrutamento contribui para o entendimento desta hipótese. O músculo esquelético é 

composto por um mosaico de fibras de contração lenta (tipo I) e contração rápida 

(tipo II) (98). No início do exercício incremental há o recrutamento prioritário das 

fibras tipo I, a progressão da intensidade cursa com aumento do recrutamento de 

unidades motoras, com crescente participação das fibras tipo II. Em intensidade 

superior ao LA aumenta a ativação das fibras do tipo II (32, 35), que apresentam 

menor relação entre QO2 e VO2 (98). Deste modo, a menor QO2 é contrabalanceada 

com a maior extração de O2, e a característica de possuir menor atividade do 

metabolismo oxidativo (32, 35), é contraposta pela maior contribuição do 

metabolismo glicolítico. Assim, a ativação das fibras do tipo II contribui para o 

aumento do VO2 e lactato (99, 100). A partir de modelos animais, sabe-se que há 

menor percentual de fibras do tipo I no músculo soleus de ratos espontaneamente 

hipertensos, e há transição da fibra tipo II para tipo I após o tratamento (101). 

Também há redução do número das fibras tipo I no soleus de ratos com resistência 

insulínica, que melhoram com o tratamento (102). Em indivíduos pré-hipertensos 

que realizaram TCPE com biópsia do músculo vasto lateral e gastrocnêmico, tanto a 

PAS durante o exercício quanto o percentual de massa gorda tiveram associação 

positiva ao percentual de fibras do tipo II (103). Em outro estudo com 19 anos de 

acompanhamento e com a realização de medidas do percentual de fibras por 

biópsia, nível de atividade física e medidas de peso e altura, foi observado que o 

percentual de fibras do tipo I é um fator independente na predição de baixos níveis 
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pressóricos (104). Em adição, na obesidade, foi observada a presença de maior 

percentual de fibras do tipo II (105). Em obesos mórbidos, observou-se que as 

maiores taxas de perda ponderal após cirurgia de redução do estômago estão 

associadas ao maior percentual relativo das fibras do tipo I (105). Por fim, 

independentemente do tipo de fibra, o músculo esquelético na obesidade e diabetes 

tipo II apresenta menor atividade oxidativa (106).  

Contribuindo com a hipótese acima encontram-se algumas possíveis 

disfunções mitocondriais associadas à SM: disfunção na biogênese mitocondrial 

pela redução do óxido nítrico (107); aumento dos ácidos graxos livres interferindo na 

liberação de ATP pela mitocôndria (108); o aumento da atividade do sistema renina 

angiotensina reduzindo a biogênese mitocondrial (109); a redução da capacidade 

oxidativa das células miocárdicas (109) associada à obesidade e resistência 

insulínica (110); a obesidade diminuindo o potencial de ação da membrana 

mitocondrial (111). 

Na observância das evidências acima há duas hipóteses que poderiam 

explicar o resultado: 1) uma diferença nos percentuais de recrutamento das fibras 

musculares do tipo I e II entre o grupo CT e SM; 2) uma diferença nas taxas do 

metabolismo aeróbio entre os grupos. Em relação à primeira: não foi feito biópsia 

muscular, portanto não é possível inferir sobre o percentual de cada tipo de fibra 

muscular. Entretanto, tem-se a informação objetiva da semelhança na inclinação da 

sigmoide. Caso houvesse maior percentual de recrutamento das fibras do tipo II na 

SM, seria esperado que houvesse maior taxa de extração de O2, independente da 

intensidade do exercício, uma vez que as fibras do tipo II são menos vascularizadas 

(36), o que teria levado à maior inclinação da sigmoide. Contribuindo para este 

raciocínio, há evidências que mostram uma maior inclinação da sigmoide no teste 

feito no ciclo na posição supina (31), condição com menor Qm e portanto, maior 

recrutamento de fibras do tipo II. Em relação à segunda: considerando que nossa 

amostra de SM tem o predomínio do fator obesidade (tabela 1), parece razoável 

supormos que os fatores relacionados à obesidade são os responsáveis pelo 

resultado. Nesse sentido, há evidências de que na obesidade existe menor taxa de 

metabolismo aeróbio na musculatura esquelética, mesmo nas fibras do tipo I (106), e 

as evidências sobre disfunções mitocondriais na obesidade (108, 109, 111). Deste 

modo, as evidências da literatura e aquelas aqui apresentadas, sugerem que o 
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menor valor do Y2 na SM ocorreu em função da menor velocidade de resposta do 

metabolismo aeróbio.  

Diante de todas as evidências e esforços argumentativos, fica claro a 

necessidade de mais pesquisas nessa área, principalmente com procedimentos (a 

exemplo: biópsia muscular, eletromiografia) que mostrem mais evidências 

fisiológicas que auxiliem a compreensão dos mecanismos da resposta da HHb no 

TCPE.  

 

VARIÁVEIS DO MODELO SIGMOIDE 

 

A ausência do deslocamento para a esquerda na sigmoide nega outra 

hipótese do estudo. Entretanto, este resultado é semelhante ao de outros trabalhos: 

em idosos (75) não houve deslocamento para a esquerda da sigmoide com a carga 

relativa, o mesmo ocorrendo com o teste feito na posição supina em relação à 

posição sentada (31). Contrapondo a estes resultados, nos estudos com a avaliação 

do efeito da condição aeróbia (76, 112), foi observado o maior valor do c/d com o 

treinamento.  

O maior valor do c/d no teste é o reflexo da menor taxa da relação VO2/Qm. 

Isso sugere que exista menor dependência do VO2m na extração (64). Deste modo, é 

possível que o maior valor relativo do c/d esteja associado a uma melhor relação 

fibra muscular esquelética-capilar em função do treinamento (25).  

A observação do comportamento da HHb em três fases, semelhante ao 

formato de S durante o TCPE, e a proposição do modelo matemático sigmoide 

iniciaram em 2007 (25). Depois houve outras tentativas de reprodução do resultado 

e do modelo matemático em diferentes populações: indivíduos treinados (74); idosos 

(75); meninas pré-puberes, púberes e pós-puberes (76). Bem como a avaliação em 

condições que potencialmente alterassem o comportamento da HHb: TCPE em ciclo 

na posição supina (31); protocolos com diferentes taxas de incremento da rampa e a 

medida da HHb em diferentes posições do músculo vasto lateral (35); a medida em 

diferentes partes do músculo quadríceps (113). Em todos esses contextos a HHb foi 

melhor descrita pelo modelo sigmoide. Diante do exposto, a confirmação do 

comportamento em três fases (sigmoide) na SM contribui ao desenvolvimento deste 

campo de pesquisa, além disso, ainda não havia evidências avaliando a possível 
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alteração desse comportamento da HHb, em um modelo de doença com alterações 

na regulação da oferta e extração de O2 muscular.  

Entretanto, o resultado negativo também deve ser analisado sob dois 

enfoques. Primeiro em relação às características da amostra, pois nenhum dos 

sujeitos faz uso de remédio para o controle da hipertensão, dislipidemia ou 

hiperglicemia, e ainda são sedentários. Há evidências de que apenas dieta e 

exercício seriam suficientes para reverter o diagnóstico recente de SM (85, 86). A 

partir das características da amostra (tabela 1) é razoável supor que neste grupo o 

exercício e dieta fossem as medidas suficientes de tratamento. Isto sugere que 

estejam em uma fase na qual existam algumas respostas compensatórias à SM. A 

favor desta hipótese: em estudo recente observou-se que o aumento da atividade 

simpática em repouso foi compensada com preservação da simpatólise funcional 

durante o exercício (79). Deste modo, isto poderia justificar o nosso resultado 

negativo.  

O segundo enfoque se refere à especificidade do modelo sigmoide. A variável 

c/d é, aproximadamente, 50% da resposta da HHb, ou seja, a resposta média da 

relação VO2m/Qm. A variável d, que é a inclinação da sigmoide, e a derivada da 

sigmoide representam a resposta da segunda fase. Associando esta especificidade 

à característica da amostra discutida acima, é possível que o grupo SM apresente 

algum mecanismo compensatório na regulação do Qm. Isto justificaria a ausência de 

diferença em intensidades moderadas a pesadas, faixa de avaliação do c/d. 

Portanto, é possível haver diferenças em intensidades severas, tais como as 

observadas no Y2 neste estudo ou no PQ que são negligenciadas por este modelo 

sigmoide.   

 

IMPLICAÇÕES CLÍNICO-FISIOLÓGICAS DOS RESULTADOS 

 

Há muito a ser feito até a incorporação do NIRS através da medida da HHb 

aos exames rotineiros de TCPE. Porém, os resultados apresentados até aqui 

mostram que esse é um caminho possível, ainda que necessite de mais 

investigações para que se possa estabelecer um conjunto de critérios que permitam 

identificar as alterações precoces da relação entre o consumo de oxigênio e a oferta 

de oxigênio durante o exercício incremental.  
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A possibilidade de realizar diagnóstico nas fases mais precoces da doença é 

o grande desafio da medicina com enfoque na prevenção. A diferença encontrada 

na HHb (VO2/Qm) nas fases mais intensas do TCPE abre novas possibilidades de 

investigação nessa área. Deste modo, o nosso resultado mesmo restrito a um grupo 

limitado contribui no processo de incorporação da tecnologia ELPI aos exames 

rotineiros de teste cardiopulmonar de exercício. 

 

LIMITAÇÕES 

 

 O NIRS apresenta algumas limitações intrínsecas. A influência da espessura 

da pele e a sobreposição dos espectros de absorbância da hemoglobina e 

mioglobina já foram detalhadas nos métodos. Outro ponto que merece destaque é o 

fato da medida ser feita em um único músculo (vasto lateral), e assumir-se como a 

expressão do comportamento da extração microvascular de O2 em todo o membro 

inferior. Já foi demonstrado que medidas da HHb no músculo reto femoral diferem 

daquelas do músculo vasto lateral e vasto medial, mas há semelhança entre os 

últimos (113). 

O equipamento OxiplexTS emite luz na frequência de 690 e 830 nm, 

entretanto o pico de absorbância da HHb é de 760nm (22). Isto pode influenciar nos 

valores absolutos da medida, entretanto, os dados foram analizados pela amplitude 

de resposta o que minimiza esse efeito. Por outro lado, este equipamento faz o 

cálculo contínuo das variações do coeficiente de “espalhamento” (scattering) da luz 

que penetra nos tecidos, isto aumenta a confiabilidade nos valores medidos. 

A ativação dos diversos grupos musculares envolvidos na geração de força 

durante o exercício de ciclo de MMII tem caracter não uniforme com a progressão da 

carga. Também foi demonstrado haver heterogeneidade individual no recrutamento 

dos grupos musculares (114).  

De outro lado, houve limitações relativas ao próprio experimento. Os exames 

não foram realizados no mesmo período do dia, portando alterações fisiológicas do 

ciclo circadiano não foram isoladas. Não foram realizadas as medidas de dobra 

cutânea na região do vasto lateral de todos os indivíduos, isto pode influenciar no 

valor absoluto da desoxi-hemoglobina, entretanto foi minimizado pela normalização 

dos dados. A utilização de diferentes analisadores de gases, VO2000 e Ultima CPX, 
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que apresentam diferenças na precisão da medida das variáveis ventilatórias em 

torno de 3% influenciou no resultado destas medidas. Entretanto, nosso desfecho 

principal não foi o consumo máximo de O2. 

A medida da pressão arterial foi feita manualmente e por dois avaliadores 

diferentes, isto diminui a acurácia da medida. Além disso, foi realizada com intervalo 

de aproximadamente dois minutos, sendo inadequado para identificação das 

pequenas variações. Isto compromete as associações feitas utilizando as medidas 

da pressão arterial e a HHb no PQ e LV2, uma vez que a medida da HHb foi feita em 

uma amostragem de 1 Hertz. Por outro lado, o experimento se aproxima do modo 

como é feito na prática clínica, o que aumenta a validade externa dos resultados. 

Eis a listagem de alguns procedimentos que poderiam ter contribuído no 

aumento da capacidade de compreensão dos mecanismos envolvidos na resposta 

da HHb no exercício incremental: 

1) A eletromiografia poderia acrescentar informações sobre a intensidade da 

ativação muscular.  

2) A realização de biópsia muscular permitiria identificar o tipo de fibra 

predominante em cada grupo, bem como a capacidade oxidativa e glicolítica. 

3) Uso da indocianina verde associada ao NIRS contribuiria para medir o fluxo 

sanguíneo na musculatura em atividade. 

4) Integração simultânea entre ergoespirômetro, NIRS e cicloergometro 

aumentaria a precisão do pareamento dos dados dos dois equipamentos e 

diminuiria o tempo de análise dos dados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A abordagem inovadora deste estudo na utilização dos modelos matemáticos 

e na análise do comportamento da relação VO2m/Qm, foi capaz de mostrar que essa 

relação se torna deficitária em intensidade pesada à severa de exercício em 

indivíduos com síndrome metabólica. 
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