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RESUMO 

 

O consumo máximo de oxigênio (VO2máx) é uma variável que prediz a saúde cardiorrespiratória, sendo que 
quão maior for o VO2máx, maior será a expectativa de vida. Portanto, a correta identificação do VO2máx, 
seja via equações preditivas durante protocolos em esteira rolante ou em testes progressivos em bicicleta 
ergométrica, testes de campo ou pela análise direta do VO2máx em diferentes ergômetros, é substancial 
para a análise da capacidade funcional durante a senescência e efetividade de protocolos de treinamento 
aeróbio. Os objetivos do presente estudo foram comparar e correlacionar à capacidade aeróbia de idosas, 
via equação preditiva versus método direto. Participaram 21 idosas sedentárias, as quais realizaram o teste 
de Bruce, com a mensuração do consumo de oxigênio, via analisador de metabólico de gases (VO2000®). 
Além disso, foi calculado o VO2máx (ml/kg/min), por meio da equação: 8,05 + (2,74 x tempo em min). Para 
análise dos dados, utilizou-se a estatística descritiva: média, (±) desvio padrão, erro padrão da estimativa 
(EPE) e intervalo de confiança (IC 95%). Utilizou-se o teste t pareado para comparação entre o teste e 
equação e a correlação de Pearson, assumindo um nível de significância de 5%. Os resultados indicaram 
maiores valores para a equação preditiva: 34,5 ± 12,0 ml/kg/min (EPE: 2,6; IC 95%: 29,1-40,0), quando 
comparado à análise direta: 26,3 ± 8,3 ml/kg/min (EPE: 1,8; IC 95%: 22,5-30,0), com p<0,01. 
Adicionalmente, foi detectada uma correlação entre as duas medidas, r= 0,54, com p<0,01. Baseado nos 
resultados apresentados, conclui-se que as medidas indiretas superestimam o VO2máx de idosas. 

Palavras-chave: capacidade cardiorrespiratória; promoção da saúde; senescência. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A pirâmide etária sofreu modificações de maneira vertiginosa e significativa, 

tornando o envelhecimento populacional um fenômeno mundial devido à queda da 

natalidade e o crescente número de idosos (IBGE, 2015). Esses dados projetam o Brasil a 

se tornar o sexto país do mundo em números de idosos no ano de 2025, crescendo de 
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2,7% para 14,7%, com aproximadamente 33,8 milhões de pessoas com 60 ou mais anos 

de idade, nos próximos 6 anos (BRASIL, 2006). Considerando que o processo de 

envelhecimento pode gerar limitações, alterações morfológicas, bioquímicas e, 

consequentemente a diminuição da sua capacidade funcional, essa população necessita 

ser assistida e avaliada, a fim de amenizar os declínios do envelhecimento (PILLATT; 

NIELSSON; SCHNEIDE, 2019).  

Uma das variáveis significativas para monitorar a saúde do idoso é a capacidade 

cardiorrespiratória. Para determiná-la, o padrão ouro utilizado tem sido o consumo 

máximo de oxigênio, por meio da análise direta das trocas gasosas (VO2máx), o que 

equivale à capacidade máxima de transporte e uso de oxigênio durante exercícios físicos 

de alta intensidade (ARIZA; ROSAS; ROBLES, 2017). Desta maneira, VO2máx demostra 

a capacidade máxima de um indivíduo em absorver, transportar e consumir oxigênio 

(WASSERMAN, 2012). Fatores genéticos, massa muscular, idade, sexo e peso corporal, 

são os principais fatores que determinam um VO2máx. A classificação da aptidão 

cardiorrespiratória realizada por meio do VO2máx é determinada através do maior valor 

de VO2 obtido no pico de esforço do indivíduo (WASSERMAN; WHIPP, 1975). Desse 

modo, o meio de realizar os referidos testes é consumado preferencialmente em esteira 

rolante, porém, também pode ser utilizado o cicloergômetro. Para tanto, existem duas 

formas de análises: direta, a qual é medido o VO2máx mediante a análise dos gases 

expirados durante o teste de esforço, ou indireta, por meio de cálculos (HERDY; 

CAIXETA, 2016). Em vista dos pontos elencados, o presente estudo teve como objetivo 

comparar e correlacionar à capacidade aeróbia de idosas através dessas duas formas de 

análise: método direto e indireto (equação preditiva) em idosas com excesso de peso ou 

obesidade.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Foram avaliadas 21 idosas sedentárias, que voluntariamente participaram da 
pesquisa, com as seguintes características: 67,1 ± 4,9 anos; 81,4 ± 17,4 kg de massa 
corporal; 1,6 ± 0,1 m de estatura e índice de massa corporal: 32,3 ± 6,1 kg/m². As 
participantes tiveram o peso corporal e estatura medidas e posteriormente, foi realizado o 
teste de Bruce, com a mensuração do consumo de oxigênio, via analisador de gases 
metabólico (VO2000®). O valor obtido via análise direta, calculou-se o VO2máx 
(ml/kg/min), por meio da equação: 8,05 + (2,74 x tempo em min). A estatística descritiva 
envolveu o cálculo da média, (±) desvio padrão, erro padrão da estimativa (EPE) e 
intervalo de confiança (IC 95%). Utilizou-se o teste t pareado (comparação) e a correlação 
de Pearson (correlação), com nível de significância de 5%.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A figura 1 apresenta os valores do VO2máx via equação preditiva versus análise 
direta do VO2máx. 
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Figura 1. VO2máx via equação preditiva versus análise direta do VO2máx. 

 

Nota: * = valores inferiores para a medida direta quando comparada a indireta, com p< 0,01). 

Foram observados valores superiores para a equação preditiva: 34,5 ± 12,0 
ml/kg/min (EPE: 2,6; IC 95%: 29,1-40,0), quando comparado à análise direta: 26,3 ± 8,3 
ml/kg/min (EPE: 1,8; IC 95%: 22,5-30,0), com p<0,01. Em adição, foi detectada uma 
correlação entre as duas medidas, isto é medida direta e indireta com: r= 0,54; p<0,01.  

Nos métodos indiretos utilizam-se fórmulas matemáticas com valores de variáveis 
indiretamente relacionadas com o VO2máx (tempo determinado, frequência cardíaca em 
repouso, máxima distância percorrida, entre outros) o que explica as diferenças 
encontradas nos estudos que comparam os valores estimados de VO2máx pelo método 
indireto com o método direto. Ou seja, pode haver o comprometimento dos valores finais, 
muitas vezes por essas variáveis estarem expostas a muitos fatores externos acabam se 
tornando frágeis. Portanto, o valor de VO2máx estimado pelos métodos indiretos sub ou 
superestimam o valor determinado pelo método direto (ACSM, 2017). Outro fator é que 
tipo de população pesquisada pode tornar variada a diferença entre os testes, mesmo 
algumas equações de predição resultar em uma associação aceitável com os valores de 
medidas diretas, alguns estudos trazem que o erro pode girar em torno de 15 a 20% 
(ARAÚJO; HERDY; STEIN, 2013). Por sua vez, outro estudo que realizou comparação 
dos protocolos, foi observado que o método indireto subestimou o valor direto. Para tanto, 
estes protocolos por apresentarem limitações em relação a delimitação da capacidade 
aeróbia, não são os mais recomendados para este tipo de determinação. Todavia, pela 
correlação observada com os valores de VO2máx determinado diretamente, demostra que 
desde que o profissional leve em consideração populações semelhantes a amostra e o 
percentual de subestimação, alguns protocolos podem ser utilizados na educação física, 
na área clínica ou de esportes (KRAVCHYCHYN et al., 2015).  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Apesar da correlação encontrada entre as medidas, a utilização da fórmula 
preditiva requer cautela, visto que os resultados foram significantemente diferentes, uma 
vez que a fórmula preditiva superestimou os valores do VO2máx, quando comparado ao 
padrão ouro de medida. 
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