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When I get older losing my hair, 

many years from now. 

Will you still be sending me a Valentine. 

birthday greetings, bottle of wine? 

If I'd been out till quarter to three. 

would you lock the door? 

Will you still need me, will you still feed me, 

When i'm sixty-four? 

 

 

Lennon – McCartney, 1966. 

 



RESUMO 

 

Cardoso, A. Comparação entre indicadores do teste ergoespirométrico e 

qualidade de vida entre idosos não-treinados e treinados [Dissertação]. São 

Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2011.72p. 

 

O objetivo deste estudo foi comparar indicadores ergoespirométricos 

entre um grupo de idosos não-treinados (GINT) e o grupo de idosos 

treinados (GIT) em corridas de longa distância e a associação com a 

qualidade de vida. Uma amostra de 46 indivíduos idosos, dos quais 27 

(idade = 73,1 ± 4,3 anos) estavam engajados em treinamento para corridas 

de longa distância e 19 (idade =  73,5 ± 6,4 anos) idosos que não praticavam 

exercício físico regular. Todos foram submetidos à avaliação 

cardiorrespiratória e metabólica, utilizando – se analisador metabólico de 

gases (CPX/D, MedGraphics®, EUA) acoplado a eletrocardiógrafo 

(HeartWere®, 6.4, BRA), ambos os sistemas computadorizados. A 

determinação da capacidade física máxima foi verificada em esteira rolante 

(Inbramed®, ATL–10200, BRA) utilizando – se protocolo escalonado 

contínuo (1,2 km.h-1 a cada dois minutos) e inclinação fixa de 1%. Os 

seguintes resultados verificados foram: No segundo limiar ventilatório 

(VT2) [GINT vs. GIT]: FC (bpm) [69,4 ± 9,9 vs. 65,4 ± 6,8; p <0,05]; RQ [1,03 

± 0,03 vs.1,01 ± 0,03; p <0,05]; PO2 (mL/bpm) [11,3 ± 2,4 vs.14.4 ± 2,8; p 

<0,05]. No pico do esforço: VO2max (mL/kg/min) [27 ± 5,4 vs. 39,3 ± 5,6; p 

<0,05], TT (min) [9,6 ± 2,9 vs. 16,4 ± 2,7; p <0,05] e velocidade de corrida 

(km.h-1) [9,7 ±  2,5 vs. 13,3 ± 2,5; p <0,05]. Para medir a qualidade de vida 

foi utilizado o questionário WHOQOL. WHOQOL pontos [GINT vs. GIT: [70 ± 

5 versus 71 ± 6] Avaliou-se o uso de medicamentos de diferentes grupos 

farmacológicos através de entrevistas e análise de pedidos médicos. 

Concluindo, a capacidade de desempenho cardiorrespiratório do GIT foi 

significativamente maior do que o GINT. No entanto, a qualidade de vida não 

foi diferente entre os dois grupos. Houve diferença na proporção de 

medicamentos utilizados entre os grupos. O GIT aparece com maior 



incidência no uso de Antiarrítmicos, Antiinflamatórios e Relaxantes 

Musculares. Ao contrário, o GINT apresentou maior uso de Hipoglicemiantes 

e Anti-Coagulantes. A maior utilização de antiinflamatórios e analgésicos 

pelo GIT pode ser devido ao fato de que os corredores têm maior 

prevalência de lesão muscular. Já a maior utilização de Hipoglicemiantes e 

Anti-Coagulantes pelo GINT, demonstra a falta de proteção cardiovascular 

pelo sedentarismo. 

 

Descritores: Ergoespirometria, VO2max, Limiar ventilatório, Capacidade 

funcional, Tolerância ao exercício  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Cardoso, A. Comparison between indicators of cardiopulmonary exercise 

test and quality of life among trained and untrained elderly 

 

The main purpose of this study was to compare ergoespirometric 

indicators among a group of elderly untrained (GEU) and a group of elderly 

old trained (GET) in long-distance race and the association with quality of life. 

Twenty seven (age = 73.1 ± 4.3 years) were engaged in training for distance 

running and 19 (age = 73.5 ± 6.4 years) older adults who did not practice 

regular physical exercise. All were underwent a cardiopulmonary exercise 

test evaluation. To this end we used a gas explorer (CPX/D, breath–by–

breath – Medgraphics®, Saint Paul, MN, USA) coupled to an 

electrocardiograph (HeartWere®, 6.4, BRA). Both systems were 

computerized. The determination of the maximum physical capacity was 

assessed on a treadmill (Inbramed ®, ATL-10200, BRA) using incremental 

protocol (1.2 km.h-1every two minutes) and a  fixed inclination of 1%. The 

following results were observed: In second ventilatory threshold (VT2) 

[GEU vs. GET]: HR (bpm) [69.4 ± 9.9 vs. 65.4 ± 6.8; p <0.05], RQ [1.03 ± 

0.03 vs.1.01 ± 0.03; p <0.05]; PO2 (mL/bpm) [11.3 ±2.4  vs.14.4 ± 2.8, p 

<0.05]. At peak effort: VO2max (mL/kg/min) [27 ± 5.4 vs.  39.3 ± 5.6; p 

<0.05], TT (min) [9.6 ± 2.9 vs. 16.4 ± 2.7; p <0.05] and running speed (km.h-1) 

[9.7 ± 2.5 vs. 13.3 ± 2.5; p <0.05]. To measure quality of life we used the 

WHOQOL. WHOQOL points [GEU vs. GET: [70 ± 5 vs. 71 ± 6] evaluated the 

use of drugs from different pharmacological groups through interviews and 

medical applications. In conclusion, the cardiorespiratory capacity of the GET 

was significantly higher than the GEU. However, the quality of life was not 

different between the two groups. Differences in the proportion of medicines 

used by the groups. GET appears with a higher incidence in antiarrhythmics, 

anti-inflammatory and muscle relaxants. Instead, the GEU showed greater 

use of hypoglycemic and anti-coagulants. The increased use of anti-

inflammatory and muscle relaxants effects by the GET may be due to the fact 



that runners have a higher prevalence of muscle damage. Instead, the 

increased use of hypoglycemic and anti-coagulants by GEU, demonstrates 

the lack of cardiovascular protection by physical inactivity.  

 

 

Descriptors: Ergospirometry, VO2max, ventilatory threshold, exercise 

tolerance, functional capacity 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento é um desafio universal para países desenvolvidos e 

em desenvolvimento. Em 2025, a sexta maior população acima de 60 anos do 

mundo será a do Brasil, estimada em 32 milhões de pessoas (Madureira e 

Lima, 1998). A maioria dos países utiliza a idade cronológica de 65 anos para 

definir "idoso‖. Entretanto a Organização das Nações Unidas (ONU) 

recomenda que se use a idade de 60 anos como parâmetro (Weinberger, 

2001; Voelcker-Rehage e Willimczik, 2006).  

O envelhecimento é acompanhado pelo declínio da capacidade 

funcional de vários sistemas orgânicos e embora as mudanças possam ser 

causadas por doenças, mesmo o idoso saudável tem diminuição na 

capacidade de desempenho, o que é uma conseqüência natural da 

senescência (Enoka, 2000).   

É sabido que as mudanças fisiológicas associadas à idade avançada, 

sobretudo aquelas que ocorrem no sistema cardiorrespiratório, são de grande 

relevância, pois estão relacionadas com a independência física (Aoyagi e 

Shephard, 1992; Booth et al. 1994; Bemben et al. 1995; Ferrari et al. 2003; 

Tanaka e Seals, 2008; Shephard, 2009).    

A diminuição da aptidão aeróbia está associada com o envelhecimento, 

diminuição da capacidade funcional física, perda de qualidade de vida (QV) 

(Spina et al. 1996), perda de independência (Paterson et al. 2004) e 

diminuição da função cognitiva (Paterson et al. 2007). A potência aeróbia 

máxima e a alimentação são fatores de risco independentes (Spina et al. 

1992; Spina et al. 1993) para todas as causas de mortalidade por doença 

cardiovascular (Paterson et al. 2007). Sabe-se que a manutenção do 
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consumo máximo de oxigênio (VO2max) é muito importante para o 

envelhecimento saudável (Spina et al. 1998; Stathokostas et al. 2004) e que 

o exercício físico regular diminui os efeitos adversos do envelhecimento e 

ajuda na manutenção dos parâmetros cardiovasculares (Rauramaa e Leon, 

1996; Lee e Paffenbarger, 2001; Heckman e McKelvie, 2008). 

A melhora da condição clínica do idoso trouxe maior expectativa de 

vida, porém, nem sempre associada à melhor QV. È consenso que o idoso 

mais ativo tem melhor QV, pois é mais independente. Porém, esta questão 

ainda não está totalmente respondida, pois QV pode significar coisas 

diferentes para cada indivíduo.  

Este estudo teve como objetivo avaliar indicadores cardiorrespiratórios 

e metabólicos do teste ergoespirométrico, QV e uso de medicação em dois 

grupos: idosos treinados (GIT) que são corredores de longa distância e idosos 

não-treinados (GINT). 
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2 – OBJETIVO 

 

 Avaliar e comparar nos dois grupos de idosos (GIT e GINT): 

 Indicadores cardiorrespiratórios e metabólicos durante o teste 

Ergoespirométrico no primeiro e segundo limiares ventilatórios (LV1 e 

LV2 respectivamente) e o consumo máximo de oxigênio (VO2máx); 

 Tipo de medicação utilizada pelos grupos; 

 Qualidade de Vida (QV) através do questionário de investigação 

WHOQOL-BREF simplificado. 
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3 – REVISÃO DA LITERATURA  

 

 
3.1 – Alterações fisiológicas do treinamento aeróbio em idosos 

O aumento do VO2max é causado pelo aumento no débito cardíaco 

máximo (DCmax) em ⅔,  e pela maior diferença na extração arteriovenosa de 

oxigênio (VO2A-Vdif) muscular em ⅓. Este é o padrão observado em 

programas de treinamento de resistência aeróbia em idosos praticantes de 

atividade física regular (Spina et al. 1993; Morris et al. 2002). 

As alterações centrais e periféricas dadas pelo aumento do DCmax e 

da VO2A-Vdif, ocorre em três semanas de treinamento. Ambas as adaptações 

são importantes para o aumento do VO2max em idosos. A falta de alteração 

da freqüência cardíaca máxima (FCmax) do idoso após o treinamento faz com 

que o aumento do DCmax  seja  conseqüência do maior volume sistólico 

máximo (VSmax). Após três semanas de treinamento ocorre diminuição na 

freqüência cardíaca submáxima (FCsubmax)  e aumento do volume sistólico 

submáximo (VSsubmax) (Spina et al. 1993; Morris et al. 2002; Gass et al. 

2004). O maior VSmax está relacionado com o maior esforço do ventrículo 

esquerdo (VE)  medido  pelo enchimento  e contratilidade. O aumento do 

DCmax  está relacionado com aumento do enchimento diastólico do VE pela 

maior complacência (Levine, 2008), que causa aumento do volume sistólico 

(VS) pelo mecanismo de Frank-Starling (Lakatta e Levy, 2003). Já o aumento 

da função contrátil do VE em idosos está relacionado ao aumento da massa 

do VE (Ehsani et al. 1991; Seals, 1994), que é uma adaptação de longo 

prazo.    



 5 

O aumento da VO2A-Vdif induzido pelo treinamento aeróbio de longa 

duração também aumenta o VO2max em idosos. A maior extração de O2 após 

treinamento em idosos está relacionada com melhora da capilarização, 

aumento do número de fibras musculares tipo IIa (Coggan et al. 1992; 

Hepple  et al. 1997; Charles et al. 2006), melhora da atividade de enzimas 

mitocondriais (Coggan et al. 1992; Bell et al. 2001; Charles et al. 2006) e 

melhora da distribuição do fluxo sanguíneo microvascular (Sidney e 

Shephard, 1978; Martin et al. 1990). Os músculos, cardíaco e esquelético, 

nos idosos adaptam-se ao treinamento aeróbio de forma relativamente rápida 

(dentro de três semanas de treinamento) e mantém-se nesta condição por 

pelo menos 12 semanas. 

A hipertrofia induzida pelo treinamento aeróbio crônico nos idosos 

atletas quando comparado com os idosos não-treinados é mais um fator 

determinante na melhora do VO2max, pois é sabido que a sarcopenia 

decorrente do envelhecimento acentua a diminuição do VO2max  (Fleg e 

Lakatta, 1988).  

       

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

Figura 1 – Mecanismos fisiológicos centrais e periféricos que explicam a 

interferência sobre o desempenho aeróbio (Donato et al. 2003; Tanaka e 

Seals, 2008). 
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3.2 – Treinamento aeróbio no idoso 

 

Blumenthal et al. (1989) verificaram os efeitos do treinamento aeróbio 

com duração de quatro meses num grupo de 101 idosos de ambos os sexos, 

com média de idade de 67 anos (60 a 83 anos). Eles foram divididos em três 

grupos: i) grupo que realizou exercício na bicicleta ergométrica (aeróbio) a 

70% da reserva da FC com duração de 30 min, ii) grupo que realizou 60 

minutos de exercícios de flexibilidade e yoga e iii) grupo controle que não 

realizou exercícios. Os resultados mostraram que após quatro meses de 

treinamento somente no grupo que realizou exercício aeróbio verificou-se 

aumento do VO2pico e do limiar anaeróbio. Além disso, houve diminuição dos 

índices de pressão arterial (PA), colesterol e houve tendência de aumento da 

densidade óssea. 

Kohrt et al. (1991) avaliaram um grupo de idosos com idade entre 60 e 

71 anos, que foram submetidos a um programa de treinamento físico 

realizado quatro vezes por semana, com duração de 45 minutos cada sessão 

por um período de nove a 12 meses com aumento gradual da intensidade do 

exercício de 76% a 83% da FCmax durante o período de treinamento. Esses 

pesquisadores verificaram uma significativa melhora do consumo máximo de 

oxigênio (VO2max) em 24%. Entretanto, quando os indivíduos foram 

agrupados por faixa etária (60-62, 63-66 e 67-71 anos) não houve diferença 

entre os grupos na melhoria do VO2max. 

Bijnen et al. (1996) estudaram o padrão de exercício físico e sua 

relação  com fatores de risco cardiovascular em homens com idades entre 69-

90 anos durante 30 anos de acompanhamento na Finlândia, Itália e Holanda.  
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A atividade física foi associada com o colesterol total, colesterol-HDL, 

PA e índice de massa corpórea (IMC).  Os autores concluíram que o exercício 

físico pode ter um efeito benéfico sobre os níveis de colesterol-HDL em 

homens idosos. Andar a pé, praticar jardinagem e ciclismo contribuíram 

substancialmente para a melhora dos parâmetros avaliados. 

Vicent et al. (2002) analisaram o efeito de seis meses de treinamento 

com exercício resistido de baixa e alta intensidade sobre a capacidade 

aeróbia e o tempo de tolerância na esteira em adultos com idades entre 60-83 

anos. Os pesquisadores concluíram que melhorias significativas na 

capacidade aeróbia e no tempo de tolerância ao exercício na esteira podem 

ser obtidas em adultos idosos com exercícios resistidos de alta e de baixa 

intensidade. Estes resultados sugerem que a maior força, como conseqüência 

do exercício resistido, pode permitir que adultos mais velhos possam atingir 

nível melhor de capacidade aeróbia. 

Guimarães et al. (2004) estudaram a instabilidade postural e a 

ocorrência de quedas em idosos. Concluíram que idosos praticantes de 

exercício físico levaram menos tempo para a realização do teste de agilidade 

e de equilíbrio quando comparados com os idosos não-treinados.  

Arai et al. (2006) investigaram o impacto do treinamento físico de 

resistência de longa duração sobre os sistemas imunológico e endócrino de 

homens idosos. Concluíram que homens idosos condicionados têm maior 

preservação do sistema imunológico quando comparados aos idosos não-

treinados. O treinamento físico de resistência desacelera o declínio relativo da 

função imune, mas não desacelera o declínio da parte endócrina do 

envelhecimento, apenas atenua esse mecanismo. 
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Rathmann et al. (2009) estudaram a relação entre intensidade e 

duração ótima do exercício em idosos para a prevenção da síndrome 

metabólica. Concluíram que o exercício físico de alta e moderada intensidade 

são úteis para prevenção da mesma. Já Etgen et al. (2010) referem que o 

exercício físico de moderada e alta intensidade diminuem a incidência de 

disfunção cognitiva após dois anos de acompanhamento numa grande 

população de idosos.   

 

3.3 – Conceito de QV  
 

 

QV é um conceito que vem sendo usado desde o final da II Grande 

Guerra Mundial. Foi utilizado, inicialmente, em um contexto social e político 

com referência às condições de trabalho e condições econômicas, e vem 

variando desde então. Atualmente há uma grande variedade de indicadores 

que avaliam a QV com conteúdos subjetivos ou objetivos quantitativos 

(Ribeiro, 1998). 

A expressão QV foi empregada pela primeira vez pelo presidente dos 

Estados Unidos, Lyndon Johnson em 1964 ao declarar que ―Os objetivos não 

podem ser medidos através do balanço dos bancos. Eles só podem ser 

medidos através da qualidade de vida que proporcionam às pessoas”. 

O conceito ―QV‖ foi definido através de um movimento dentro das 

ciências humanas e biológicas que valoriza parâmetros mais amplos que 

somente o controle de sintomas, diminuição da mortalidade e aumento da 

expectativa de vida (Fleck et al. 1999).  
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A avaliação da QV passou a ser usada nos ensaios clínicos como uma 

terceira dimensão de avaliação, além da eficácia (modificação da doença pelo 

efeito da droga) e da segurança (reação adversa a drogas) (Bech,1995). A 

oncologia é uma das especialidades que mais usa a avaliação da QV dos 

pacientes (Katscnig, 1997), já que muitas vezes na busca de acrescentar 

"anos à vida" deixa-se de lado a necessidade de acrescentar "vida aos anos". 

A QV avalia as circunstâncias da vida de um indivíduo, grupo ou 

população. O conceito de QV abrange características do ambiente social e 

físico, da saúde e do estado interno dos indivíduos, e pode ser avaliada pelas 

percepções subjetivas ou internas de cada pessoa, ou por medidas objetivas 

baseadas em julgamentos externos (Birren e Dieckman, 1991).  
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4 – MÉTODOS 

 

O estudo foi aprovado de acordo com o Comitê de Ética da Instituição 

por meio do protocolo CAPPESQ do Hospital das Clínicas da FMUSP 

nº120/2008 e conduzido de acordo com os princípios da declaração de 

Helsinque. É um estudo prospectivo e transversal.  

 

 

4.1 - Casuística 

 

Foram recrutados junto á seção de geriatria do Instituto de Ortopedia e 

Traumatologia do HCFMUSP 105 idosos do sexo masculino, dos quais 50 

eram treinados e foram denominados Grupo Idosos Treinados (GIT), e 55 

eram idosos não-treinados, sendo denominados então Grupo Idosos Não-

Treinados (GINT). Após exames pré-participação e intercorrências clínicas, 

foram selecionados 46 idosos, sendo 27 pertencentes ao GIT e 19 idosos 

pertencentes do GINT. As características antropométricas são mostradas na 

tabela1. 

Os indivíduos que concordaram em participar do estudo assinaram o 

consentimento livre e esclarecido.  
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4.2 - Critérios de inclusão: 

 

Foram critérios comuns aos dois Grupos: 

i) Sexo masculino; 

ii) Idade entre 60 e 80 anos até a data da realização dos exames; 

iii) Ausência de doenças que impedisse a realização do teste; 

iv) Ausência de algum tipo lesão músculo esquelética no período 

do estudo; 

v) Ausência de alterações cognitivas; 

vi) Eletrocardiograma dentro dos padrões de normalidade. 

 

Grupo Idosos Treinados (GIT):   

 Ser praticante de corrida de longa duração (resistência aeróbia) 

há pelo menos 36 meses (três anos). 

 

Grupo Idosos Não-Treinados (GINT): 

 Ter independência física e não praticar atividades esportivas de 

qualquer natureza.   
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4.3 - Descrição da Casuística  

 

TABELA 1 – VALORES DESCRITIVOS DA IDADE, MASSA CORPÓREA, 

ESTATURA, INDICE DE MASSA CORPÓREA (IMC) DOS INDIVÍDUOS 

IDOSOS TREINADOS (GIT = 27) E IDOSOS NÃO-TREINADOS (GINT = 19). 

 

 

Grupos Idade 

(anos) 

Massa 

Corpórea 

(kg) 

Estatura 

(cm) 

IMC 

(kg/m2) 

GIT 73,1 ± 4,3 65,3 ± 8,0 168 ± 6 23,1± 1,9 

GINT 73,5 ± 6,4 69,4 ± 9,9 166 ± 6 25,3 ± 4,0 

 

Na análise dos dados demográficos e antropométricos, foi utilizado o teste de 

Mann-Whitney, onde não foi encontrada diferença estatística entre os grupos.  
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5- METODOLOGIA 

5.1 - Avaliação Cardiovascular  

Foi realizado previamente um eletrocardiograma (ECG) de repouso 

(HeartWare®, 6.4, BRA) por meio de monitoração simultânea de 13 

derivações utilizando eletrodos descartáveis nas posições D1, D2, D3, AVR, 

AVL, AVF, MC5, V1, V2, V3, V4, V5 e, V6 (Figura 2). A pressão arterial (PA) foi 

medida pelo método auscultatório indireto. 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Equipamento de 
eletrocardiografia de repouso e 
esforço utilizado na avaliação dos 
idosos. 



 15 

5.2 – Avaliação ergoespirométrica  

Foi utilizado um analisador metabólico computadorizado (CPX/D, 

Medgraphics®, Saint Paul, MN, EUA) e o software Breeze Suíte 6.4.1. para a 

captação dos dados respiração-a-respiração, armazenamento e 

processamento das variáveis cardiorrespiratórias e metabólicas (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para análise dos fluxos e volumes utilizou-se um pneumotacômetro 

bidirecional preVent de pressão diferencial de alta precisão e espaço morto de 

39 ml. A calibração do pneumotacômetro foi feita antes da realização de cada 

teste com uma seringa (5530, Hans Rudolph®, Kansas City, MO, EUA) por 

meio de dez movimentos (cinco inspirações e cinco expirações) com 

capacidade para 3 litros e espaço morto de 100 ml para ser empregado fator 

de correção que determinou a leitura do volume respiratório. A pressão 

expirada de oxigênio (PETO2) foi medida por uma célula do tipo zircônia de 

resposta rápida e elevada precisão (± 0,03% de O2), enquanto a pressão 

Figura 3 – Analisador metabólico CPX/D da 
Medgraphics (EUA) utilizado na avaliação dos 
idosos. 
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expirada final de dióxido de carbono (PETCO2) foi medida pelo princípio 

infravermelho com precisão de (± 0,05% de CO2) e resposta < 130 ms. Os 

analisadores de O2 e de CO2 foram calibrados antes e imediatamente após a 

realização de cada teste com mistura gasosa conhecida contendo dois 

cilindros (O2 = 11,9% e 20,9%) e (CO2 = 5,09%) e balanceada com nitrogênio 

(N2) bem como utilizando a própria composição do ar atmosférico. As 

variáveis foram registradas instantaneamente e depois calculadas para o 

tempo médio 30 segundos (Carey et al. 2005). Os indivíduos foram 

posicionados na esteira com um capacete onde acoplou-se um bucal 

esterilizado e manteve-se o nariz vedado com um prendedor objetivando 

somente a captação do ar atmosférico para a análise dos gases pelos 

sensores de O2 e CO2. A técnica de amostragem respiração-a-respiração 

avaliou a quantidade de O2 consumida resultante da diferença entre o O2 

inspirado, constante na atmosfera, e a quantidade de O2 expirado além da 

produção de CO2 (Albouaini et al. 2007). 

Por meio desta avaliação verificou-se em repouso e no esforço a 

ventilação pulmonar (VE), a frequência respiratória (FR), o volume corrente 

(VC), o consumo de oxigênio (VO2), a produção de dióxido de carbono (VCO2) 

e a razão de troca respiratória (RER). No esforço foram avaliados o primeiro e 

o segundo limiar ventilatório e o consumo máximo de oxigênio, ou seja, o LV1, 

o LV2 e o VO2max respectivamente.   

O LV1 foi avaliado pelos seguintes critérios: i) perda da linearidade da 

relação VE e o VO2, verificada a partir do menor equivalente ventilatório de 

oxigênio (VEO2), ou seja, quando era atingido o valor mais baixo de VEO2 

antes de começar a aumentar (Bhambhany e Singh, 1985); ii) pela 
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verificação do menor valor da pressão expirada de oxigênio (PETO2), 

precedendo seu aumento abrupto, ou seja, quando era atingido valor mais 

baixo de PETO2 antes de começar o seu aumento (Bhambhany e Singh, 

1985); iii) abrupto aumento da freqüência respiratória (FR) (James et al. 

1989); iv) platô do VC (Carey et al. 2005) e v) incremento abrupto da VE 

(Wasserman, 1987).    

O LV2 foi avaliado pelos seguintes critérios: i) perda da linearidade da 

relação VE e a VCO2, verificada a partir do menor equivalente ventilatório de 

dióxido de carbono (VECO2), ou seja, quando era atingido o valor mais baixo 

de VECO2 antes de começar a aumentar (Bhambhany e Singh, 1985); ii) pela 

verificação do maior valor da pressão expirada de dióxido de carbono 

(PETCO2) precedendo sua queda abrupta, ou seja, quando era atingido valor 

mais de alto de PETCO2 antes de começar a sua diminuição (Bhambhany e 

Singh, 1985); iii) abrupto aumento da FR (James et al. 1989); iv) platô do VC 

(Carey et al. 2005) e v) incremento abrupto da VE (Wasserman, 1987). A 

combinação de ambos os critérios foi utilizada em exercício de intensidade 

crescente (Gaskill et al. 2001).  

O VO2max foi determinado quando os idosos atingiam pelo menos três 

dos seguintes critérios de validação fisiológica: i) platô do VO2 quando não era 

verificado aumento no VO2 maior que 2,0  mL.kg-1.min-1  para incremento de 

5% a 10% na intensidade do exercício (Shephard, 1971); ii) RER máxima, 

igual ou superior a 1.10 (Howley et al. 1995; Rowland, 1996; Duncan et al. 

1997; Doherty et al. 2003; Dupont et al. 2003; iii) freqüência cardíaca (FC) 

máxima igual ou superior a 95% da resposta cronotrópica máxima predita 

para a idade de acordo com a equação de Tanaka (Tanaka et al. 2001); iv) 
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valor  igual ou superior a 18 na escala de percepção subjetiva de cansaço de 

Borg (ACSM, 2000) e v) sinais de cansaço extremo como: (a) intensa 

hiperpnéia, (b) suor excessivo, (c) rubor facial e/ou (d) dificuldade de manter 

coordenação motora adequada com o incremento de velocidade da esteira 

rolante (Armstrong e  Welsmann, 2000; ACSM, 2000; Dupont et al. 2003).   

Não existem trabalhos brasileiros e tabelas de classificação de VO2max 

mostrando dados normativos para a população idosa treinada. Sendo assim, 

há mais dificuldades para se estabelecer critérios de normalidade nas faixas 

etárias mais altas. As tabelas utilizadas são estrangeiras e no presente estudo 

foi usada a do Instituto Cooper (Heyward, 1998). 

 

 

5.3 – Avaliação da capacidade física 
 
  

Avaliou-se a capacidade física realizando teste de esforço em esteira 

rolante (Inbramed®, ATL – 10200, Porto Alegre, RS, BRA e h/p/Cosmos®, 

Pulsar, GER) de velocidade (km.h-1) e inclinação (%) variável utilizando-se o 

protocolo modificado de Heck, de velocidade crescente e inclinação fixa de 

1% (Santos – Silva et al. 2007). Nesse protocolo os idosos permaneceram 

um minuto em repouso e logo após iniciou-se o teste com a velocidade de 3,6 

km·h 1 e incrementos de velocidade de 1,2 km·h 1 até atingir-se a velocidade 

de 7,2 km·h 1. Posteriormente, os indivíduos começavam a correr com 

velocidade de 8,4 km·h 1 durante dois minutos, mantendo o incremento de 

velocidade de 1,2 km·h 1 até atingir a exaustão voluntária (Santos – Silva et 

al. 2007). A fase de recuperação ativa teve duração de três minutos e iniciou-

se imediatamente após a exaustão voluntária com velocidades decrescentes 
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a 4,0 km·h 1 com duração de um minuto em cada velocidade. Durante o 

transcorrer do teste e com o objetivo de aumentar o grau de motivação, os 

avaliados receberam encorajamento verbal a cada 40 segundos (Andreacci 

et al. 2002; Chen et al. 2002; Dupont et al. 2003).  

 

A percepção subjetiva ao esforço foi quantificada em cada estágio do 

teste ergoespirométrico pela escala linear gradual de 15 pontos de Borg (de 6 

a 20) fixada próxima à esteira (Figura 4) (Eston et al. 2006; Faulkner e 

Eston, 2007).   

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Escala de Borg utilizada na 
avaliação da percepção subjetiva do cansaço 
durante o teste de esforço dos idosos. 
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Durante o teste de esforço na esteira avaliou-se no LV1, no LV2 e no 

VO2max a velocidade de corrida e o tempo atingido nos três momentos. 

Verificou-se também a percepção de cansaço subjetivo do inicio ao fim do 

teste de esforço.  

 

 

5.4 - Cálculo do Índice de Massa corpórea (IMC) 

 

O IMC dos indivíduos idosos avaliados foi obtido pela divisão do peso 

em quilogramas pela estatura em metros elevada ao quadrado. O IMC reflete 

a proporção do tecido adiposo na massa corporal, independente da 

localização (WHO, 1995 e 2000) estimando a obesidade dos avaliados 

(Quadro 1). Apesar das limitações do IMC como um preditor de gordura 

corporal, ele é reconhecido por sua simplicidade e aplicabilidade (Prentice e 

Jebb, 2001; Cohen e Sturm, 2008).  

 Para classificar o IMC do idoso foi utilizado o método dos pontos de 

corte para idosos segundo a classificação de Lipschitz (1994). Segundo esta 

classificação, é recomendável que as pessoas acima de 65 anos de idade 

apresentem um IMC entre 24 e 29 kg/m2
. 
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Quadro 1 – Tabela de Classificação do IMC para idosos acima de 65 anos 

(Lipschitz, 1994). 

 

 

Diagnóstico Referência IMC (kg/m2) 

Baixo Peso Menor que 22,0 

Peso Normal Entre 22,0 até 27,0 

Excesso de Peso Maior que 27,0 

 

 
 
 
 
 
5.5 – Avaliação das Medicações utilizadas pelos grupos 
 
 
 Através de um questionário simples (Anexo 2) os tipos de medicação 

utilizados pelos pacientes foram levantados e tabulados para posterior 

comparação entre os grupos. As informações prestadas pelos pacientes 

foram confirmadas através de consulta ao prontuário dos mesmos junto ao 

setor de Geriatria do HC.  

 

 
 
5.6 - Questionário de Qualidade de Vida (QV) WHOQOL-BREF 
 

 

Avaliou – se a QV por meio do questionário WHOQOL-BREF modelo 

simplificado (Whoqol-Bref – Anexo 3), que seguiu o princípio da auto-

resposta (Fleck et al. 2000). O questionário é composto por 26 questões que 
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são divididas em quatro domínios, sendo estes os domínios Físico, 

Psicológico, Relações Sociais e de Meio Ambiente (Quadro 2).  

O entrevistador não influenciou o avaliado na escolha das respostas, 

bem como não promoveu a discussão das questões ou o significado delas, 

nem da escala de respostas. No caso de dúvida o entrevistador apenas releu 

a questão de forma pausada para o avaliado, evitando dar sinônimos às 

palavras das perguntas. Insistiu-se apenas que era importante a interpretação 

do avaliado sobre a pergunta proposta. Ao término do questionário, foi 

verificado se o idoso avaliado não deixou nenhuma questão sem resposta e 

se marcou somente uma alternativa por questão. 
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Quadro 2 - Domínios e Facetas do Whoqol-Bref  

Domínio Questão Facetas Incorporadas dentro do Domínio 

Físico 3 Dor e desconforto 

 4 Dependência de medicação ou de tratamento 

 10 Energia e Fadiga 

 15 Mobilidade 

 16 Sono e Repouso 

 17 Atividades de vida cotidiana 

 18 Capacidade para o trabalho 

Psicológico 5 Sentimentos Positivos 

 6 Espiritualidade/ religião/ crenças pessoais 

 7 Pensar, aprender, memória e concentração 

 11 Imagem corporal e aparência 

 19 Autoestima 

 26 Sentimentos negativos 

Relações Sociais 20 Relações pessoais 

 21 Atividade sexual 

 22 Suporte (apoio) social 

Meio Ambiente 8 Segurança física e proteção 

 9 Ambiente físico (poluição/ ruído/ trânsito/ clima) 

 12 Recursos Financeiros 

 13 Oportunidades de adquirir novas informações e habilidades 

 14 Participação e oportunidades de lazer/ recreação 

 23 Ambiente no Lar 

 24 Cuidados de saúde e sociais: disponibilidade e qualidade 

 25 Transporte  

   

 Fonte: WHOQOL-BREF Group. WHOQOL-BREF: Introduction, administration, scoring and generic 

version of the assessment Field Trial Version. Programme on Mental Health 1996; 4-18. 
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6 – ANÁLISE ESTATÍSTICA  
 

Foi feita a comparação entre os grupos de indivíduos treinados (GIT) e 

não-treinados (GINT) em todas as variáveis avaliadas. Foi definido um nível 

de significância de 5% (p<0,05) com intervalo de confiança de 95%.  

Foi usado o Teste de Mann-Whitney para amostras independentes 

comparando as variáveis duas-a-duas (casuística, parâmetros no LV1, LV2 e 

no Esforço Máximo do teste Ergoespirométrico e Domínios do WHOQOL-

BREF) e o teste de Igualdade de duas proporções para a análise comparativa 

do uso de medicamentos. 

 





diferentes populações de são amostras duas As :

população única uma de proveêm amostras duas As :

1

0

H

H

 

 

 Análise da casuística: Idade (anos), massa corpórea (kg), 

estatura (cm), e índice de massa corporal (IMC); 

 Análise comparativa dos parâmetros: velocidade (km.h-1), 

freqüência cardíaca (FC), VO2 máximo (VO2max), porcentagem 

do VO2 Máximo (%VO2max), resultados da escala 

psicofisiológica de cansaço (BORG), razão de troca respiratória 

(RER), resultados dos questionários para análise de QV 

(WHOQOL-BREF) e pulso de oxigênio (PO2); 

 Uso de medicação: resultados descritivos são mostrados a 

seguir como média e desvio-padrão (DP).  
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7.  RESULTADOS  

 

7.1 – Parâmetros funcionais no LV1 

 

TABELA 2 – DESCRIÇÃO DOS VALORES DE CONSUMO DE OXIGÊNIO 

(VO2), FREQUÊNCIA CARDÍACA (FC), PORCENTAGEM DO CONSUMO 

MÁXIMO DE OXIGÊNIO (%VO2MAX), VELOCIDADE, BORG, RAZÃO DE 

TROCA RESPIRATÓRIA (RER) E PULSO DE OXIGÊNIO (PO2), DOS 

INDIVÍDUOS IDOSOS NÃO-TREINADOS (GINT = 19) E IDOSOS 

TREINADOS (GIT = 27) NO PRIMEIRO LIMIAR VENTILATÓRIO (LV1).  

 

          LV1                         Grupos Média 
Desvio 
Padrão 

Nível de 
significância 

VO2 

(mL.kg-1.min-1) 

GINT 15,0 2,6 
P < 0,001* 

GIT 23,5 5,6 

FC  
(bpm) 

GINT 112,6 17,3 
P = 0,132 

GIT 119,4 13,3 

VO2máx 
 (%) 

GINT 58,2 9,9 
P = 0,354 

GIT 60,9 9,3 

 Velocidade 
(km·h-1) 

GINT 5,1 0,9 
P < 0,001* 

GIT 7,3 1,3 

Borg 
(n°) 

GINT 8,7 1,4 
P = 0,009 

GIT 9,9 1,5 

RER 
(VCO2/VO2) 

GINT 0,88 0,07 
P = 0,056** 

GIT 0,92 0,05 

Pulso de O2 
(mLO2/FC) 

GINT 9,3 2,0 
P < 0,001* 

GIT 12,8 2,9 
 teste de Mann-Whitney  

 

A tabela 2 mostra diferença estatística entre os grupos para VO2, 

Velocidade, Borg, RER e Pulso de O2, onde GIT apresentou resultados 

maiores que GINT. 
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7.2 – Parâmetros funcionais no LV2 

 

TABELA 3 – DESCRIÇÃO DOS VALORES DE CONSUMO DE OXIGÊNIO 

(VO2), FREQUÊNCIA CARDÍACA (FC), PORCENTAGEM DO CONSUMO 

MÁXIMO DE OXIGÊNIO (%VO2MAX), VELOCIDADE, BORG, RAZÃO DE 

TROCA RESPIRATÓRIA (RER) E PULSO DE OXIGÊNIO (PO2) DOS 

INDIVÍDUOS IDOSOS NÃO-TREINADOS (GINT = 19) E IDOSOS 

TREINADOS (GIT = 27) NO SEGUNDO LIMIAR VENTILATÓRIO (LV2). 

 

               LV2                          Grupos Média 
Desvio 
Padrão 

Nível de 
significância 

VO2 

(mL.kg-1.min-1) 

GINT 21,6 3,4 
P < 0,001* 

GIT 31,0 5,7 

FC 
(bpm) 

GINT 133,1 13,2 
P = 0,181 

GIT 139,9 15,3 

VO2máx (%) 
GINT 81,1 7,8 

P = 0,671 
GIT 81,2 8,6 

Velocidade 
(km·h-1) 

GINT 6,9 0,9 
P  < 0,001* 

GIT 9,4 1,7 

Borg 
(n°) 

GINT 12,8 1,1 
P = 0,226 

GIT 13,7 1,9 

RER  
(VCO2/VO2) 

GINT 1,03 0,03 
P = 0,702 

GIT 1,02 0,03 

Pulso de O2 
(mLO2/FC)  

GINT 11,3 2,4 
P < 0,001* 

GIT 14,4 2,4 
teste de Mann-Whitney 

 

A tabela 3 diferença estatística entre os grupos para os resultados de 

VO2, Velocidade e Pulso de O2, onde GIT apresentou resultados maiores que 

GINT. 
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7.3 – Parâmetros funcionais no esforço máximo  

 

TABELA 4 – DESCRIÇÃO DOS VALORES DE CONSUMO MÁXIMO DE 

OXIGÊNIO (VO2max), FREQUÊNCIA CARDÍACA (FC), VELOCIDADE 

MÁXIMA ATINGIDA NO TESTE (VEL.MÁX.), RAZÃO DE TROCA 

RESPIRATÓRIA (RER), TEMPO DE TOLERÂNCIA AO ESFORÇO (TEMPO 

DE TESTE) E  PULSO DE OXIGÊNIO (PO2) DOS INDIVÍDUOS IDOSOS 

NÃO-TREINADOS (GINT = 19) E IDOSOS  TREINADOS (GIT = 27) NO 

ESFORÇO MÁXIMO.   

 

Esforço Máximo              Grupos Média 
Desvio 
Padrão 

Nível de 
significância  

VO2max 
(mL.kg-1.min-1) 

GINT 27,0 5,4 
P < 0,001* 

GIT 38,1 4,5 

FC 
(bpm) 

GINT 161,3 18,4 
P = 0,893 

GIT 160,9 13,9 

Vel.máx 
(km·h-1) 

GINT 9,7 2,5 
P  < 0,001* 

GIT 13,8 1,7 

 RER  
(VCO2/VO2) 

GINT 1,24 0,09 
P = 0,006 

GIT 1,16 0,09 

Tempo de teste 
(minutos) 

GINT 9,6 2,9 
P  < 0,001* 

GIT 14,8 4,4 

Pulso de O2 
(mLO2/FC) 

GINT 11,7 3,0 
P  < 0,001* 

GIT 15,5 2,4 
teste de Mann-Whitney  

Houve diferença entre os grupos para VO2max, Velocidade Máxima 

atingida no teste, RER, Tempo de Teste e Pulso de O2. GIT novamente com 

resultados maiores que GINT, com exceção de RER, onde GINT obteve maior 

média.  

 

 

 



 28 

7.4 – Uso de Medicamentos 

 

 Com relação á análise das medicações utilizadas pelos indivíduos de 

ambos os grupos (GIT e GINT), obteve-se os seguintes resultados para cada 

grupo farmacológico, descritos sob forma de porcentagem na Tabela 5. 

 

 

TABELA 5 – ANÁLISE COMPARATIVA PELO TESTE DE IGUALDADE DE 

DUAS PROPORÇÕES SOBRE USO DE MEDICAÇÃO DOS INDIVÍDUOS 

IDOSOS TREINADOS (GIT = 27) E IDOSOS NÃO-TREINADOS (GINT = 19). 

 

 

MEDICAÇÃO GIT % GINT % 

ANALGÉSICOS 18 66,7 11 57,9 

ANTIARRÍTMICOS 16 59,3* 5 26,3 

ANTI-COAGULANTES 10 37,0 12 63,2* 

ANTI-HIPERTENSIVOS 14 51,9 15 78,9 

ANTIINFLAMATÓRIOS 21 77,8* 3 15,8 

CÁLCIO 4 14,8 0 0,0 

CARDIOTÔNICOS 9 33,3 8 42,1 

COMPLEXOS VITAMÍNICOS 19 70,4 10 52,6 

DIURÉTICOS 13 48,1 9 47,4 

ESTATINAS 14 51,9 13 68,4 

HIPOGLICEMIANTES 5 18,5 11 57,9* 

HORMÔNIOS 4 14,8 2 10,5 

REL. MUSCULARES 22 81,5* 6 31,6 

teste de Igualdade de Duas Proporções. 
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A tabela 5 mostra que existe diferença estatística entre os grupos na 

distribuição do uso dos medicamentos Antiarrítmicos, Antiinflamatórios, Anti-

Coagulantes, Hipoglicemiantes e Relaxantes Musculares.  

Para os medicamentos Antiarrítmicos, Antiinflamatórios e Relaxantes 

Musculares o percentual de uso entre os indivíduos do GIT é maior do que 

nos indivíduos do GINT.  

Nos medicamentos do Grupo de Hipoglicemiantes e Anti-Coagulantes 

temos maior percentual de uso nos indivíduos do GINT. Apesar de o GINT 

apresentar discreto aumento no uso de medicações Anti-Hipertensivas, essa 

diferença não é estatisticamente significante como mostra o gráfico 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

GRÁFICO 1 – ANÁLISE COMPARATIVA DA DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMO 

DE GRUPOS MEDICAMENTOSOS PELOS IDOSOS DOS GRUPOS GINT e 

GIT. 
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7.5 – Análise da QV 

 

A análise da pontuação em cada um dos quatro domínios do 

questionário de investigação de QV (Whoqol-Bref) é mostrada na tabela 6 e 

no gráfico 2 respectivamente.  

 

 

TABELA 6 – ANÁLISE COMPARATIVA DA PONTUAÇÃO DOS QUATROS 

DOMÍNIOS DO QUESTIONÁRIO DE QV WHOQOL-BREF ATINGIDA PELOS 

IDOSOS DOS GRUPOS TREINADOS (GIT = 27) E IDOSOS NÃO-

TREINADOS (GINT = 19).  

 

 

DOMÍNIOS GIT GINT Nível de 

significância 

1 - Físico 80,6 ± 14,2 75,6 ±13,6 P = 0,210 

2 - Psicológico 79,2 ±13,8 79,2 ±11,3 P = 0,893 

3 - Relações Sociais 74,7 ±19,1 74,6 ±14,3 P = 0,726 

4 - Meio Ambiente 69,0 ±15,5 61,4 ±15,9 P = 0,131 

teste de Mann-Whitney  

 

Não há diferença estatística entre os grupos nos domínios de 

WHOQOL-BREF. GIT e GINT possuem a mesma QV nos domínios avaliados.  
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GRÁFICO 2 – COMPARAÇÃO DOS GRUPOS GIT E GINT QUANTO Á 

PONTUAÇÃO NOS DOMÍNIOS DO QUESTIONÁRIO DE QV (WHOQOL-

BREF) 
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8 – DISCUSSÃO 

 

Este estudo foi desenhado para tentar identificar a possível relação 

entre o nível de aptidão funcional e de desempenho e a QV em indivíduos 

idosos treinados em corridas de longa duração e em idosos não-treinados. 

Foram utilizadas sete variáveis de desempenho no LV1 e LV2 e seis no 

esforço máximo além de quatro domínios do questionário de investigação de 

QV (WHOQOL-BREF) (Fleck et al. 2000).  

A idade que variou de 67 a 80 anos foi o parâmetro de pareamento dos 

grupos e não houve diferença estatística significante entre eles (Tabela 1).  

Os dados antropométricos: massa corpórea (kg), estatura (centímetros) e 

o índice de massa corpórea (IMC) foram também avaliados, pois a 

comparação desses parâmetros é importante pela sua relação estreita com 

obesidade. Na amostra estudada, não houve diferença entre o IMC dos dois 

grupos. A média de ambos os grupos ficou abaixo de 25, que segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) é considerada normal (Quadro 1). 

Contudo, em idosos, devem-se sugerir pontos de corte específicos para essa 

faixa etária, já que o peso corporal aumenta com o avançar da idade e a 

estatura tende a diminuir devido a problemas osteoarticulares e achatamento 

dos espaços intervertebrais (Cordeiro e Moreira, 2003). Nesse caso, 

utilizamos a classificação do IMC para idosos verificados pela tabela de 

Lipschitz (1994) que apresentou resultados dentro da faixa de normalidade, 

não havendo então diferença estatística entre os grupos.  

Segundo Lipschitz (1994), o cálculo do IMC pode não ser totalmente 

eficaz para idosos, pois, além das limitações que se aplicam à população em 
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geral, em idosos somam-se as mudanças que ocorrem na composição 

corporal advindas do envelhecimento, tornando ainda mais difícil a utilização 

do IMC para avaliação do estado nutricional desse grupo. Lipschitz (1994) 

ainda acrescenta que esse problema é agravado pela heterogeneidade que 

acompanha o envelhecimento e pela presença de doenças idade-

dependentes. Além disso, essas dificuldades podem ser exacerbadas quando 

a gordura corporal é um potencial fator de confusão para risco de doenças e 

as populações em estudo diferirem substancialmente na idade.  

Com o avanço da idade ocorrem mudanças na composição corporal de 

tal forma que a massa livre de gordura (MLG) diminui e a massa gorda 

geralmente aumenta, sendo armazenada intra-abdominal e 

intramuscularmente, em vez de subcutâneamente, como no adulto jovem. 

Também o conteúdo de minerais da MLG e a quantidade de água intra e 

extracelular mudam. Essas alterações afetam os parâmetros de avaliação 

antropométrica do idoso, levando a uma provável mudança na relação entre 

adiposidade corporal e IMC com o avanço da idade. 

Os limiares ventilatórios do teste ergoespirométrico são parâmetros 

muito utilizados para controlar a intensidade do treinamento, prescrição do 

exercício, condicionamento físico e reabilitação (Balady et al. 2010). A base 

fisiológica dos limiares ventilatórios é a mudança de direção do metabolismo 

energético aeróbio para anaeróbio (Wasserman et al. 1973) ou um 

recrutamento progressivo das fibras musculares com menor capacidade 

oxidativa em detrimento de fibras musculares com maior capacidade glicolítica 

(Mateika e Duffin, 1994). A relação dos limiares com as alterações no lactato 

sanguíneo, concentração de epinefrina e os níveis de potássio, mostram 
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utilidade clínica bem estabelecida (Myers e Ashley, 1997; Balady et al. 

2010). O primeiro e o segundo limiares ventilatórios, denominados de LV1 e 

LV2 respectivamente, representam o limite inferior e o limite superior para 

treinamento aeróbio de longa duração.  

O primeiro limiar ventilatório (LV1) ou limiar aeróbio é considerado o 

limite inferior de intensidade do exercício para realizar atividades de longa 

duração. Ao atingir o LV1 ocorre aumento ligeiro na profundidade da 

respiração acompanhado de uma sensação de esforço em intensidade ainda 

confortável pela baixa concentração de lactato no músculo (Reinhard et al. 

1979). Nesse momento, a demanda metabólica está abaixo de uma 

intensidade que altere significativamente o pH e gere acidose metabólica 

(Reinhard et al. 1979). Na amostra estudada, o consumo de O2 absoluto dos 

indivíduos do GIT foi 52% superior aos indivíduos do GINT para a mesma 

porcentagem relativa do VO2max (Tabela 2). A porcentagem do VO2max 

atingida no LV1 foi compatível com o esperado, ou seja, entre 45% e 65% do 

VO2max atingido (Balady et al. 2010). A maior diferença no valor absoluto do 

consumo de O2 dos indivíduos do GIT denota o efeito do treinamento aeróbio. 

Não houve diferença na resposta da FC para os dois grupos, mas nesta 

intensidade de exercício o GIT mostrou maior eficiência cardiovascular que o 

GINT, pois atingiu velocidade mais alta com a mesma FC. A percepção 

subjetiva de cansaço dada pela escala de Borg foi maior nos indivíduos do 

GIT pela maior produção de CO2 verificada pela RER, pois a carga absoluta 

de esforço (maior velocidade) foi maior no GIT, que realizou então maior 

trabalho muscular (Tabela 2). O PO2 foi 38% maior nos indivíduos do GIT 
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indicando maior participação do mecanismo de Frank-Starling no transporte 

de O2 por batimento cardíaco (Spina et al. 1993).  

 

O segundo limiar ventilatório (LV2) ou limiar anaeróbio é considerado o 

limite superior de intensidade do exercício para realizar atividades de longa 

duração. Ao atingir o LV2, ocorre aumento da respiração acompanhada de 

maior sensação de esforço, que é desconfortável pela alta concentração de 

lactato no músculo. Nesse momento do exercício, pela maior demanda 

metabólica, ocorre diminuição do pH e aumento de acidose metabólica 

(Reinhard et al. 1979). No presente estudo, os resultados mostraram que o 

consumo de O2 absoluto foi 44% maior nos indivíduos do GIT, utilizando a 

mesma porcentagem relativa, ou seja, a mesma fração de O2 da potência 

aeróbia máxima (VO2max). A porcentagem do consumo de O2 atingida no LV2 

dos dois grupos foi compatível com o esperado, ou seja, entre 65 e 90% do 

VO2max atingido (Balady et al. 2010). Não se verificou diferença na FC, na 

sensação de cansaço pela escala de Borg e na RER entre os dois grupos 

(Tabela 3). Entretanto, a eficiência física nos três parâmetros, mais uma vez, 

foi superior nos indivíduos do GIT, pois a velocidade de deslocamento foi 36% 

maior do que no GINT. Embora, a FC não tenha sido diferente entre os 

grupos para o mesmo VO2 consumido, ela foi ligeiramente maior no GIT 

indicando uma atividade simpática mais elevada proporcional à carga de 

trabalho. A RER também não foi diferente nos dois grupos, indicando que a 

produção do excesso de CO2 decorrente do tamponamento do ácido láctico 

formado é proporcional ao consumo de O2 (Reinhard et al. 1979). Nos 

parâmetros velocidade atingida no teste e PO2, o GIT atingiu maior velocidade 
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provavelmente pela maior força muscular dos membros inferiores dos idosos 

treinados. O PO2, ou o transporte de O2 por batimento do coração, dos 

indivíduos do GIT foi 27% maior que no GINT pela maior capacidade contrátil 

do coração verificada em idosos treinados (Spina et al. 1993).   

A adaptação ao esforço verificada no LV2 dos indivíduos do GIT com 

maior consumo de O2 absoluto está associada com maior atividade das 

enzimas sucinato desidrogenase e ß-hidroxiacil-CoA desidrogenase e citrato 

sintase, e também pela menor atividade da enzima lactato desidrogenase no 

músculo, o que confere ao GIT melhor aproveitamento aeróbio (Coogan et al. 

1990). 

 O VO2max é um dos parâmetros mais importantes para a classificação 

do nível de aptidão cardiorrespiratória e tem uma relação importante com a 

independência em idosos (Lakatta, 1990; Shephard, 2009). A perda de 

independência parece provável se o VO2max diminuir abaixo de um limiar de 

18 mL.kg-1.min-1 em homens idosos. Entretanto, a participação regular num 

programa de exercício aeróbio pode atrasar ou reverter a deterioração 

funcional entre idosos diminuindo a idade biológica em mais de 10 anos e 

prolongando a independência nesta população (Shephard, 2009). 

  No presente estudo o VO2max variou nos dois grupos de 21,6 a 42,6 

mL.kg-1.min-1  e foi semelhante ao encontrado por outros investigadores 

(Sidney e Shephard, 1978; Blumenthal et al. 1989; Kohrt et al. 1991). Na 

comparação entre os grupos, o GIT superou o GINT em 41% (Tabela 4).  

Esta diferença é explicada pelo aumento do DC máximo em ⅔ e da maior 

extração arteriovenosa de oxigênio (VO2A-Vdif) muscular em ⅓ (Spina et al. 

1993). O aumento do DC é o principal mecanismo de aumento do VO2max 
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nos programas de treinamento de resistência aeróbia em idosos atletas 

(Spina et al. 1993; Morris et al. 2002). Os indivíduos treinados em exercícios 

de resistência aeróbia têm alto nível de captação de O2 e maior capacidade 

de aumentar o DC (Saltin, 1969).  A diminuição da potência aeróbia máxima 

do GINT está relacionada ao envelhecimento normal e aos hábitos dos não 

treinados, hábitos esses que são a provável falta de motivação dos mesmos 

para a prática de exercícios (Lakatta, 1990). 

         A resposta da FC observada no exercício de intensidade máxima em 

ambos os grupos foi coerente com os valores preditos para teste de esforço 

supramáximo. Quando se utiliza a equação de Tanaka et al. (2001), com 

menor variabilidade para a predição da FCmax  [(208 – (0,7 x idade)], os 

grupos  GIT e GINT atingem, respectivamente, 102% e 103% da FCmax 

predita para a idade sem diferença significativa entre os grupos (Tabela 4). 

Sabe-se que a FCmax diminui 0,7 bpm.ano-1 (Tanaka et al. 2001) e que as 

principais razões dessa diminuição são: i) velocidade de condução do coração 

mais lenta; ii) diminuição na resposta do nó sino-atrial pela diminuição da 

sensibilidade dos receptores ß1 do miocárdio pela estimulação simpática e iii) 

diminuição da FC intrínseca que atinge toda a população, até mesmo os 

atletas (Jose e Collison, 1970;  Fleg et al. 1994; Brooks et al. 1996).  A 

resposta observada nos dois grupos mostra que há uma diminuição da  

FCmax causada pelo envelhecimento que não variou com o treinamento do 

GIT   (Zavorsky, 2000).  

A velocidade máxima (VELmax) atingida no teste de esforço  foi 

significativamente maior no GIT (42%) (Tabela 4). A força de contração 

muscular diminui como aumento da idade, e em um estudo realizado com 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11153730
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indivíduos não treinados entre 20 e 100 anos, observou-se que o tempo de 

contração muscular aumenta com o avanço do processo de envelhecimento, 

ou seja, o indivíduo idoso não-treinado fica ainda mais lento quando 

comparado ao idoso treinado, o que é considerado esperado e natural 

(Vandervoort e McComas, 1986). A diminuição das concentrações de ATP e 

CP, nas fibras musculares de contração rápida (tipo II), justificam a diminuição 

da velocidade máxima de contração muscular dos membros inferiores dada 

pelo envelhecimento biológico e também pela inatividade dos indivíduos do 

GINT, o que possivelmente foi um dos fatores que contribuíram para o pior 

desempenho deste grupo (Kerrighan et al. 1998). 

 A RER, calculada pela divisão entre o volume de CO2 produzido pelo 

volume de O2 consumido, é um parâmetro que informa qual substrato 

energético o indivíduo está consumindo (Wasserman et al. 1987). Valores 

próximos de 0,70 indicam predominância de utilização de ácidos graxos e 

valores próximos de 1,0 mostram maior emprego da via glicolítica, que 

aumenta progressivamente com a intensidade do exercício.  A RER também é 

utilizada para avaliar o grau de esforço realizado: RER ≥ 1,10 indica consumo 

maior de carboidratos com grande esforço muscular fisiológico (Balady et al. 

2010). A tabela 4 mostra que houve diferença significante entre os grupos na 

RER. Os indivíduos do GINT mostraram RER maior do que os indivíduos do 

GIT pela maior produção de CO2. No GIT, ao contrário, essa resposta foi mais 

atenuada. É provável que essa resposta esteja associada à maior força dos 

músculos respiratórios e menor sensibilidade dos quimiorreceptores centrais e 

periféricos dos indivíduos do GIT (Martin  et al. 1978; Martin et al. 1979; 

Kobayashi et al. 1996; Prabhakar e Peng, 2004). Entretanto, o controle 
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quimioreflexo desta resposta ainda é desconhecido. Embora os indivíduos do 

GIT tenham atingido uma velocidade de corrida mais alta, portanto com uma 

exigência de esforço significativamente maior no teste ergoespirométrico, sua 

produção de CO2 foi menor, o que conferiu a esse grupo uma RER mais baixa 

(Balady et al. 2010). 

O tempo de esforço máximo entre os dois grupos variou entre 6,7 a 

19,2 minutos, superando a duração mínima de 6 minutos preconizada para a 

determinação dos limiares ventilatórios, e de 12 minutos que é o tempo de 

teste proposto para a obtenção de maiores valores de VO2max (Meyer et al. 

2005). A duração do teste garantiu tempo de coleta suficiente para análise 

adequada dos dados e evitou que a fadiga muscular comprometesse a 

execução do mesmo nos dois grupos (Meyer et al. 2005). O tempo de 

tolerância ao exercício no teste de intensidade progressiva foi 

significativamente maior (54%) no GIT quando comparado com o GINT 

(Tabela 4). O melhor desempenho do GIT é verificado pelas adaptações 

centrais (maior DC em ⅔) e periféricas (maior VO2A-Vdif em ⅓) provocadas 

pelo treinamento de resistência aeróbia (Blumenthal et al. 1991).  

O PO2 significa a quantidade de oxigênio consumida pelo corpo em 

cada contração cardíaca e é um parâmetro que estima indiretamente o VS 

(Crisafulli et al. 2007). O PO2 é calculado dividindo-se o consumo de 

oxigênio pela FC. O PO2 é um parâmetro funcional importante na 

discriminação entre indivíduos treinados e não-treinados como também na 

identificação de indivíduos com diversos tipos de doenças cardiovasculares 

(Campione et al. 2010). Em indivíduos normais, a resposta cardiovascular ao 

exercício dinâmico envolve a interação das mudanças na FC e no VS que 
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objetiva aumentar o DC. Estudos mostram que as pessoas treinadas 

apresentam maior capacidade de aumentar o VS e, por conseguinte o PO2 

(Concu e Marcello 1993, Gledhill et al. 1994, Zhou et al. 2001).  No 

presente estudo, esse parâmetro no esforço máximo foi 32% maior nos 

indivíduos do GIT, o que indica maior efeito do treinamento aeróbio sobre o 

VS (Tabela 4). Este desempenho mostra que o efeito central do treinamento 

de resistência aeróbia é eficiente no aumento do VS contribuindo para 

aumentar o DC (Spina et al. 1993).   

Com relação aos medicamentos utilizados pelos dois grupos, verificou-

se diferença no tipo e proporção dos fármacos utilizados.  O GIT (tabela 5; 

gráfico 1) utiliza mais antiarrítmicos, antiinflamatórios e relaxantes 

musculares que o GINT, que usa mais medicações hipoglicemiantes e 

anticoagulantes. Não houve diferenças estatísticas entre as demais 

medicações para os dois grupos, apesar de haver ligeira diferença entre GIT 

e GINT para uso de medicação anti-hipertensiva, onde GINT apresenta 

consumo um pouco maior, porém, não significante estatisticamente. 

A maior utilização de antiinflamatórios e relaxantes musculares pelo 

GIT coincide com estudos epidemiológicos que verificaram alta prevalência de 

lesões em corredores de longa distância associada com o ritmo de 

treinamento (Taunton et al. 2002; Hootman et al. 2001 e 2002). O GIT 

mantém um ritmo constante de treinamento com participação em competições 

de corridas de longa distância, o que, portanto, justifica a maior utilização de 

relaxantes musculares e antiinflamatórios. Já o maior uso de medicações 

antiarrítmicas confirma a premissa de que o exercício físico extenuante 

(treinamento para atletas) pode induzir alterações no coração que colaboram 
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com o surgimento de arritmias, razão pela qual os idosos praticantes de 

corrida de longa duração recebem indicação médica para uso deste tipo de 

medicação. É sabido que o exercício, aumentando o tônus simpático 

(liberação de adrenalina), eleva a FC, a PA, e também a velocidade e a força 

de contração do músculo cardíaco. Como esses elementos são os 

determinantes do consumo de oxigênio do miocárdio, podem ocorrer 

isquemias na condição de doença obstrutiva das artérias coronárias, 

resultando então, em uma via de metabolismo anaeróbio das fibras 

miocárdicas, alterações do pH celular e modificações importantes de suas 

propriedades eletrofisiológicas, causando arritmias graves. Entre os 

mecanismos evocados para explicar a gênese das arritmias cardíacas após 

um exercício, estão a queda da FC e a venodilatação periférica, reduzindo o 

retorno venoso para o coração. A queda do DC que resulta dessas condições 

prejudica o enchimento das coronárias, provoca ou acentua a isquemia, e 

favorece o aparecimento de arritmias (Amsterdam, 1990; Wenger, 1985; 

Coplan et al. 1988). 

O maior consumo de anticoagulantes e hipoglicemiantes do GINT 

mostra o efeito do sedentarismo nas doenças crônico-degenerativas. O 

descondicionamento físico diminui a proteção cardiovascular dada pelo 

exercício físico regular (Shephard e Balady, 1999). Sabe-se que indivíduos 

que possuem uma rotina mais sedentária têm maior resistência periférica á 

insulina, o que diretamente diminui a síntese de glicogênio muscular. Durante 

o exercício o transporte de glicose na célula muscular aumenta, bem como a 

sensibilidade da célula à ação da insulina. Muitos fatores determinam a maior 

taxa de captação da glicose durante e após o exercício, mas, sem dúvida, o 

http://www.medicinageriatrica.com.br/2007/10/10/pratica-de-exercicios-nos-idosos/
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aumento do aporte sanguíneo é um importante fator regulador, permitindo a 

disponibilização deste substrato para a musculatura. O transporte de glicose 

no músculo esquelético ocorre primariamente por difusão facilitada, através 

de proteínas transportadoras (GLUTs) cujos principais mediadores de 

ativação são a insulina e o exercício (Irigoyen et al. 2003). 

 No Brasil (IBGE) ver televisão é maior a ocupação do tempo livre das 

pessoas, principalmente dos idosos. O sedentarismo e a quantidade de horas 

vendo televisão estão associados aos marcadores bioquímicos de obesidade 

e de risco de doenças cardiovasculares. Sendo assim, o instrumento de QV 

pode ser um indicador importante na avaliação das intervenções de promoção 

da saúde em idosos. 

Os programas de exercício físico são empregados como uma das 

estratégias para diminuir dores crônicas, aumentar a energia, a vitalidade e a 

capacidade funcional das pessoas. Os exercícios estão, diretamente, 

associados com um estilo de vida mais saudável. As lesões causadas pela 

prática esportiva e mesmo as doenças crônicas do envelhecimento podem ser 

vistas como um impedimento na realização de atividades físicas, 

principalmente por pessoas com hábitos mais sedentários. A prática de 

corrida de longa distância por pessoas mais idosas é recente e ainda faltam 

pesquisas que mostrem o real impacto da atividade sobre a QV e as 

condições físicas associada à maior ocorrência de lesões músculo-

esqueléticas (Uitenbroek, 1996).    

Estudos transversais têm demonstrado que idosos que praticam 

exercícios físicos apresentam melhor QV do que os idosos que não praticam 

nenhum tipo de exercício (Mota et al. 2006; Brown et al. 2003). Sabe – se 
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que o treinamento aeróbio influencia beneficamente a melhora do nível de 

aptidão física e age sobre vários parâmetros de saúde que expressam QV. 

Nesse sentido, o desempenho cardiorrespiratório e metabólico se destacou e 

foi maior no GIT (Tabelas 2, 3 e 4). Contudo, no presente estudo, a principal 

conclusão é que em idosos treinados e não-treinados o nível de QV medido 

pelo questionário Whoqol-Bref não é diferente (tabela 6; gráfico 2). Não 

foram encontrados diferenças entre os grupos avaliados nos quatro domínios 

de qualidade vida, ainda que se esperassem resultados melhores nos 

corredores, pela sua maior atividade e capacidade funcional.  

O fato de o questionário Whoqol-Bref ser genérico em relação à QV, 

não fez dele um fator limitante. No presente estudo comparamos um grupo 

homogêneo de idosos treinados em corridas de resistência e outro de idosos 

não-treinados, porém todos eram do mesmo sexo e de faixa etária 

homogênea (Tabela 1). Essa condição pode ter sido um aspecto importante 

para que não houvesse diferença na QV entre os grupos. Entretanto, o 

domínio que mais surpreende é o físico, pois fisiologicamente o GIT tem 

melhores condições físicas que o GINT, porém, quando estes dados são 

transpostos para avaliação da QV, não se observa diferença.  

A noção de QV é absolutamente pessoal, pois diferentes percepções 

são dadas pelos indivíduos em diferentes situações. Alguns pesquisadores 

corroboram com essa idéia, justificando que dois indivíduos, um mais 

saudável e o outro não, podem apresentar percepções iguais ou diferentes 

sobre um mesmo assunto ou questão (Guyatt et al. 1993). A percepção do 

indivíduo sobre sua QV muda de acordo com as circunstâncias vividas por 

ele (Castro et al. 2007). Parece que esse aspecto é confirmado pelo 
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presente estudo, pois o nível de aptidão física do GIT foi significativamente 

superior ao GINT (o que já era esperado), mas não o suficiente para garantir 

uma maior QV entre idosos atletas. Embora diversos estudos tenham 

utilizado questionários com um maior número de domínios para rastrear a 

QV, o Whoqol-Bref simplificado parece ser uma alternativa rápida de 

avaliação da QV em grupos homogêneos (Wilson et al. 1995).   

Estes achados mostram que apenas um estilo de vida mais saudável 

não é suficiente para melhorar parâmetros de QV.  O conceito de QV é muito 

mais do que praticar exercícios físicos, pois está relacionado a um estado de 

prazer que pode se originar em atividades lúdicas que não envolvam 

movimentação corporal. Podemos dizer que o exercício promove saúde, mas 

não obrigatoriamente promove QV.  

A capacidade de se movimentar de forma eficiente é um fator 

determinante nas medidas de QV e a perda da mobilidade pode ser um fator 

negativo na avaliação. As dificuldades na locomoção, no manuseio de 

instrumentos e nas atividades da vida diária, diminuem a independência do 

idoso com conseqüências previsíveis para diminuição da sua QV.  O suporte 

familiar e afetivo dado aos idosos na nossa cultura pode contribuir para que o 

domínio físico na avaliação da QV seja menos valorizado, justificando desta 

forma a falta de diferença entre os dois grupos. A maior parte das relações 

sociais dos idosos ocorre no meio familiar, mas sabe-se também que os 

grupos de convivência aumentam o suporte social do idoso, o que pode 

contribuir diretamente para melhora da QV (Toscano, 2009), fato este não 

observado nos indivíduos avaliados.  
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A corrida é uma atividade mais solitária e pode não propiciar a 

formação de redes sociais de relacionamento, a não ser para os corredores 

que participam de competições. Esta pode ser também uma explicação para 

os resultados estatisticamente iguais entre os idosos avaliados.   

 Os exercícios contribuem para manter as habilidades motoras e para o 

envelhecimento saudável, mas não garante um envelhecimento feliz. A 

prática regular de um esporte não assegura um envelhecimento melhor nas 

questões de independência, satisfação pessoal e participação social, pois 

pessoas diferentes carregam consigo culturas, gostos e preferências 

específicos. Um idoso que tenha predileção por música, por exemplo, pode 

ser fisicamente menos ativo mas muito mais satisfeito e feliz do que um idoso 

atleta. 

 O presente estudo mostra que os idosos que mantém uma rotina de 

prática de exercício físico regular apresentam melhor condição funcional, mas 

não melhor QV. Este dado é visível mesmo no domínio relacionado com a 

aptidão física, quando comparamos os resultados de idosos atletas com 

idosos não-treinados. Este fato pode ser parcialmente explicado, pois o GINT 

era composto por indivíduos com alto nível de independência física. Talvez o 

grande fator de piora da QV no domínio físico decorra de incapacidades 

maiores com perdas na capacidade de locomoção e auto-cuidado, fator não 

presente no grupo de idosos não-treinados que foi avaliado neste estudo.  

 Algumas limitações do estudo precisam ser apontadas, como a falta 

de controle mais seletivo do nível de exercício físico, estilo de vida, 

alimentação e doenças referidas, ainda que os dois grupos estudados fossem 

bem distintos com relação à prática de exercício físico e as limitações fossem 
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menos importantes. A avaliação de QV foi simplificada e também é uma 

limitação do estudo. Também não nos preocupamos com o maior poder 

aquisitivo e nível de escolaridade dos participantes, pois a percepção do 

indivíduo em relação à QV poderia ser diferente.  

Kramer et al. (1997) em seu estudo intitulado "Perspectivas do 

paciente idoso em cuidados na reabilitação", observou que os incentivos 

financeiros são diretamente proporcionais à percepção do indivíduo em 

relação à sua saúde e vida. Impressões pessoais do autor do presente 

estudo mostram que os idosos mais diferenciados parecem procurar ocupar 

seu tempo interagindo no meio social e exercendo atividades prazerosas, 

não necessariamente atividades físicas.  

Não resta dúvida que o assunto QV é polêmico, e que não se encerra 

com o nosso trabalho, pois é dependente da interação e harmonia da 

associação de muitos fatores. Assim, é necessário que mais ensaios clínicos 

que avaliem o impacto das diversas modalidades de exercício físico na QV 

sejam realizados para se obter um entendimento claro do efeito dessas 

intervenções na QV desses idosos (De Vreede et al. 2007). 

Este estudo aponta a necessidade de mais pesquisas sobre os fatores 

contributivos na QV dos idosos, além da promoção de hábitos saudáveis e 

exercício físico regular, para desmistificar a premissa de que o idoso é frágil e 

incapaz de realizar exercício físico de alta intensidade por apresentar um 

declínio natural e esperado nessa fase da vida. Estes outros fatores, que 

precisam ser mais bem avaliados, são determinantes para a implementação 

de políticas públicas de qualidade que promovam um envelhecimento 

saudável e feliz.   
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9 – CONCLUSÕES   

 

1. Os idosos praticantes de corrida de longa distância têm melhor 

condicionamento físico do que os idosos não-treinados.  

2. Não houve associação entre QV e os níveis de aptidão funcional 

entre os idosos treinados e os idosos não-treinados. A maior 

aptidão física não indicou maior QV entre os idosos treinados como 

se esperava encontrar. 

3. A prática regular de corrida pelos idosos treinados diminui o uso de 

medicação hipoglicemiante e anti-coagulante e aumenta o uso de 

antiinflamatórios não hormonais, relaxantes musculares e 

antiarrítmicos quando comparados com os idosos não-treinados. 
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10 – ANEXOS 

 

10.1 – Anexo 1 - Termo de Consentimento Livre e esclarecido 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 

1.NOME: __________________________________________________________________ 

RG Nº : ______________________________ 

DATA NASCIMENTO: _____/ _____/ _____  

ENDEREÇO: _______________________________________________Nº : __________ 

BAIRRO: ________________________ CIDADE: ________________________________ 

TELEFONE: DDD (      )____________________ CELULAR:(      ) ____________________ 

 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA “EFEITO DO TREINAMENTO 

FÍSICO AERÓBIO SOBRE PARÂMETROS ERGOESPIROMÉTRICOS DE 

IDOSOS TREINADOS” 

PESQUISADORA: ARETUSA CARDOSO 

CARGO/FUNÇÃO: PESQUISADORA/ ALUNA FMUSP       

INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº CREFITO-3/81329-F 

UNIDADE DO HCFMUSP: FACULDADE DE MEDICINA – DEPTO. FISIOPATOLOGIA 

EXPERIMENTAL 

2. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: RISCO MÍNIMO  

3.DURAÇÃO DA PESQUISA : 2 ANOS 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE 

MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  

HCFMUSP 
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 Eu, _______________________________________________, declaro estar ciente e 

concordar em participar deste projeto de pesquisa realizado pela Fisioterapeuta e aluna de 

Pós-Graduação da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo pelo Instituto de 

Fisiopatologia Experimental, Dra. ARETUSA CARDOSO. Declaro ainda estar ciente de que 

todo o material utilizado (dados de exames realizados e dados pessoais como as respostas 

do Questionário de QV (WHOQOL-BREF) que respondi) e as informações obtidas 

serão analisadas em conjunto com outros pacientes, não sendo divulgada a identificação de 

nenhum paciente. 

 Declaro ainda saber que o material analisado para o presente estudo é o Exame 

Ergoespirométrico ao qual já me submeti anteriormente no Laboratório de Estudos do 

Movimento deste Hospital, e que os experimentos já realizados não me causaram dano ou 

perda de qualquer espécie. Sei que em qualquer etapa do estudo, terei acesso aos 

profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas, e que é 

garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de participar 

do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de meu tratamento na Instituição. 

 Declaro também estar ciente de que não há despesas pessoais para a participação 

em qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas, e de que também não há 

compensação financeira relacionada à minha participação. Se existir qualquer despesa 

adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

 Finalmente, declaro ciência de que o compromisso da pesquisadora ARETUSA 

CARDOSO, é o de utilizar os dados e o material coletado somente para esta pesquisa. 

 

Sem mais, ______/ _______/ _______. 

 

 

                           Paciente                                              

 

 

 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE 

MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

HCFMUSP 

 

Aretusa Cardoso 
Fisioterapeuta 

Aluna FMUSP nº 6014330 
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10.2 – Anexo 2 - Questionário sobre uso de Medicação 

 

Questionário Sobre uso de medicamentos 

Nome Completo do Paciente: ___________________________________ 

Grupo GIT [   ]   Grupo GIT [   ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responda de forma simplificada: 
 
Nome dos remédios que faz uso de forma contínua (Todos os dias): 

 Caso não lembre o nome do remédio, colocar para que tipo de 
tratamento usa essa mediação. Ex: Remédio para pressão, diabetes, etc. 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Agora, responda se você toma remédios ocasionalmente, ou seja, de vez em 
quando e para que tipo de problema você usa: 

 Coloque, por exemplo, o nome de algum remédio que você costuma usar 
quando tem uma dor muscular por exemplo, e se não lembrar o nome do 
remédio, escreva apenas para que ele serve e quantas vezes você usa 
em uma semana. 

 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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10.3 – Anexo 3 -  Questionário de investigação de QV WHOQOL-BREF 

versão simplificada em Português 

 

WHOQOL-BREF – ABREVIADO 
Questionário sobre QV 

 

 

 
Nome:____________________________________________________ 
 

Data:___/ ___/ ___  
 

 

Instruções - Como Responder: 
 
 

Este questionário é sobre como você se sente a respeito de sua QV, saúde e outras 

áreas de sua vida. Por favor, responda a todas as questões. Se você não tem certeza 
sobre que resposta dar em uma questão, por favor, escolha entre as alternativas a que lhe 
parece mais apropriada. Esta, muitas vezes, poderá ser sua primeira escolha. 
Por favor, tenha em mente seus valores, aspirações, prazeres e preocupações. Nós 
estamos perguntando o que você acha de sua vida, tomando como referência as duas 
últimas semanas.  

 
Por exemplo, pensando nas últimas duas semanas, uma questão poderia ser: 
 

 Nada 
 

Muito 
pouco 

Médio Muito Completamente 

Você recebe dos outros o 
apoio de que 
necessita? 

1 2 3 4 5 

 
Você deve circular o número que melhor corresponde ao quanto você recebe dos 

outros o apoio de que necessita nestas últimas duas semanas. Portanto, você deve circular 
o número 4 se você recebeu "muito" apoio como abaixo. 
 

 Nada 
 

Muito 
pouco 

Médio Muito Completamente 

Você recebe dos outros o 
apoio de que 
necessita? 

1 2 3 4 5 

 
 

Você deve circular o número 1 se você não recebeu "nada" de apoio. 
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Por favor, leia cada questão, veja o que você acha e circule no número e lhe parece a 
melhor resposta. 
 

  Muito Ruim 
 

Ruim Nem ruim 
nem boa 

Boa Muito Boa 

1 Como você avaliaria 
sua QV? 

1 2 3 4 5 

 
 

  Muito 
insatisfeito 

 

Insatisfeito Nem satisfeito 
Nem insatisfeito 

Satisfeito Muito 
Satisfeito 

2 Quão 

satisfeito você 
está com a 
sua saúde? 

1 2 3 4 5 

 

 
 
As questões seguintes são sobre o quanto você tem sentido algumas coisas nas últimas 
duas semanas. 
 

  Nada Muito 

pouco 

Mais ou 

menos 

Bastante Extremamente 

3 Em que medida você acha 
que sua dor (física) 
impede você de fazer o 

que você precisa? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

4 O quanto você precisa de 
algum tratamento médico 
para levar sua vida diária? 

1 2 3 4 5 

5 O quanto você aproveita a 
vida? 

1 2 3 4 5 

6 Em que medida você acha 
que a sua vida tem 
sentido? 

1 2 3 4 5 

7 O quanto você consegue 

se concentrar? 

1 2 3 4 5 

8 Quão seguro você se sente 
em sua vida diária? 

1 2 3 4 5 

9 Quão saudável é o seu 

ambiente físico (clima, 

barulho, poluição, 
atrativos)? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 
 
 

As questões seguintes perguntam sobre quão completamente você tem sentido ou é 
capaz de fazer certas coisas nestas últimas duas semanas. 
 

  Nada Muito 
pouco 

Médio Muito Completamente 

10 Você tem energia 
suficiente para seu dia-a-

dia? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

11 Você é capaz de aceitar 
sua aparência física? 

1 2 3 4 5 

12 Você tem dinheiro 
suficiente para satisfazer 
suas necessidades? 

1 2 3 4 5 

13 Quão disponíveis para 
você estão as informações 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
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que precisa no seu dia-a-
dia? 

14 Em que medida você tem 

oportunidades de 
Atividade de lazer? 

1 2 3 4 5 

 
 
 

As questões seguintes perguntam sobre quão bem ou satisfeito você se sentiu a respeito 
de vários aspectos de sua vida nas últimas duas semanas. 
 

  Muito 
Ruim 

 

Ruim Nem ruim 
nem bom 

Bom Muito Bom 

15 Quão bem você é capaz de 
se locomover? 

1 2 3 4 5 

 

  Muito 
insatisfeito 

 

Insatisfeito Nem satisfeito 
Nem insatisfeito 

Satisfeito Muito 
Satisfeito 

16 Quão 
satisfeito você 
está com o 

seu sono? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

17 Quão 
satisfeito você 
está com sua 
capacidade de 

desempenhar 
atividades do 
seu dia-a-dia? 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

18 Quão 
satisfeito você 
está com sua 

capacidade 
para o 
trabalho? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

19 Quão 
satisfeito você 

está consigo 
mesmo? 

1 2 3 4 5 

20 Quão 

satisfeito você 
está com suas 
relações 

pessoais 
(amigos, 
parentes, 
conhecidos, 
colegas)? 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 

21 Quão 

satisfeito você 
está com sua 
vida sexual? 

1 2 3 4 5 

22 Quão 

satisfeito você 

está com o 
apoio que 
você recebe 
de seus 
amigos? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

23 Quão 

satisfeito você 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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está com as 
condições do 
local onde 
mora? 

24 Quão 
satisfeito você 
está com o 
seu acesso 
aos serviços 

de saúde? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

25 Quão 
satisfeito você 
está com o 
seu meio de 

transporte? 

1 2 3 4 5 

 
As questões seguintes referem-se a com que freqüência você sentiu ou experimentou 
certas coisas nas últimas duas semanas. 
 

  Nunca Algumas 
vezes 

Frequentemente Muito 
frequentemente 

Sempre 

26 Com que 
freqüência você 
tem sentimentos 
negativos como 

mau humor, 
desespero, 
ansiedade, 

depressão? 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 
 

 
Alguém lhe ajudou a preencher este questionário? ____________________________ 
 
 
Quanto tempo você levou para preencher este questionário? ____________________ 
 

 
 
Você tem algum comentário sobre o questionário? 
 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
 

ESTAMOS MUITO GRATOS POR SUA COLABORAÇÃO! 
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