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ANÁLISE DE GASES EXPIRADOS UTILIZANDO DIFERENTES MÉTODOS DE 
OBTENÇÃO DE SINAIS PARA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO FÍSICO HUMANO 

 

RESUMO 

 

Com a evolução do desempenho físico humano e com o aperfeiçoamento da técnica 
de análise de gases ao longo de décadas, foram surgindo novos protocolos, 
diferentes equipamentos e métodos para avaliação de gases (O2 e CO2) durante a 
prática de atividade física. A ergoespirometria é um procedimento de aplicação 
prática tanto para os atletas como para as pessoas que praticam atividade física não 
competitiva. O teste ergoespirométrico possibilita analisar variáveis respiratórias, 
metabólicas e cardiovasculares através do monitoramento de trocas gasosas 
durante o exercício e a expressão dos índices de avaliação funcional. Neste estudo 
foram utilizadas análises de gases com diferentes captações de sinais e situações 
de esforços físicos. No primeiro artigo, o objetivo foi além de avaliar a captação de 
sinal, e a demanda metabólica e cardiorrespiratória durante a prática de atividades 
da vida diária, como: varrer, passar roupa, lavar louça e limpar vidraça. Foram 
avaliados 23 (vinte e três) indivíduos do sexo feminino, na faixa etária de 21 ± 4 
anos. Os resultados demonstram que ao compararmos todas as atividades com os 
respectivos valores de repouso, obtivemos resultados significativamente maiores em 
todos os parâmetros (VO2, Ventilação, Freqüência cardíaca, Mets e Gasto Calórico) 
avaliados durante o esforço. Além disso, os resultados de Consumo de Oxigênio e 
Mets na atividade de varrer se mostraram significativamente mais intensos do que 
nas outras atividades, porém, de acordo com o volume muscular empregado 
observou-se uma diferença na resposta metabólica, entretanto não considerado de 
alta intensidade. No segundo artigo o objetivo foi comparar em 11 (onze) mulheres 
jovens na faixa etária de 20 ± 3 anos, as mesmas variáveis metabólicas e 
cardiorrespiratórias utilizadas no primeiro estudo, no repouso e durante a prática de 
equitação com o cavalo no passo. Os resultados demonstraram que mesmo em 
distâncias maiores a captação de sinal por Telemetria também utilizada neste 
estudo, foi efetiva e pode avaliar um aumento significativo no consumo de oxigênio, 
gasto calórico, Mets e da frequência cardíaca, indicando que os ajustes posturais 
induzidos por cavalgadas são suficientes para produzir respostas metabólicas e 
cardiorrespiratórias no cavaleiro. Já no terceiro estudo o sinal foi captado via cabo e 
foram avaliados diferenças entre a resposta de VO2, VCO2 e VE em protocolo 
máximo com cargas progressivas em esteira. Os grupos avaliados foram atletas do 
futebol masculino profissional (FMP), futebol sub 20 (FJ), futebol feminino (FF) e 
handebol (H). Os resultados de VO2 obtidos mostraram uma significativa 
superioridade dos atletas do FMP quando comparado com FF e H, não ocorrendo 
significância quando comparado com o VO2 do FJ. 
 
Palavras-chave: Telemetria, análise de gases, ergoespirometria, consumo de 
oxigênio, demanda energética e atletas. 
        



 
 

 

ANALYSIS OF EXPIRED GASES USING DIFFERENT METHODS TO OBTAIN 
SIGNALS FOR EVALUATION OF HUMAN PHYSICAL PERFORMANCE 

 

ABSTRACT 

 

With the evolution of human physical performance and the improvement of the 
technique of gas analysis over the decades, new protocols, different equipment, and 
methods have emerged to evaluate gases (O2 and CO2) during physical activity. The 
ergospirometry is a practical procedure for both athletes and people who practice 
non-competitive physical activity. The ergospirometry test analyzes respiratory, 
metabolic, and cardiovascular variations by monitoring gas exchange during exercise 
and expression of functional assessment indexes. This study analyzed gases with 
different capture signals and in different physical situations. The objective of the first 
article was to evaluate the capture signal and assess the metabolic and 
cardiorespiratory demands in daily life activities, such as sweeping, ironing, washing 
dishes, and cleaning windows. We evaluated 23 (twenty-three) women, 21 ± 4 years 
old. When comparing all activities with the respective resting values, there was 
significantly higher results in all parameters (VO2, ventilation, heart rate, Mets and 
calorific expenditure) evaluated during effort. Moreover, the results of Oxygen and 
Mets Consumption in the activity of sweeping were significantly more intense than 
other activities; however, the muscle volume employed indicated a difference in 
metabolic response, although not considered high intensity. The objective in the 
second article was to compare eleven (11) young women aged 20 ± 3 years old, 
using the same metabolic and cardiorespiratory variables as in the first study, at rest 
and during horseback riding. The results showed that even at greater distances the 
capture of the telemetry signal was also effective and can evaluate a significant 
increase in oxygen consumption, caloric expenditure, METs, and heart rate, which 
indicates that the postural adjustments induced by riding are enough to produce 
metabolic and cardiorespiratory responses in the rider. In the third study, the signal 
was captured with a cable and differences evaluated between the response of VO2, 
VCO2, and VE in a maximum protocol with progressive load on a treadmill . The 
sample groups were professional male soccer players (FMP), soccer sub 20 (FJ), 
women soccer players (FF), and handball players (H). The results of VO2 showed a 
significant superiority of FMP athletes compared to FF and H, but there were no 
significance when comparing VO2 of the FJ. 

 

Keywords: Telemetry, gas analysis, ergospirometry, oxygen consumption, energy 
demand and athletes. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Todo o esforço físico necessita de uma modificação metabólica, que acontece 

através do fornecimento de substrato energético. Para que esse fornecimento seja 

adequado, são necessárias adaptações, principalmente nos sistemas circulatório e 

respiratório, para que assim cheguem ao músculo o oxigênio e nutrientes (glicose, 

ácido graxo e aminoácidos) a fim de realizar um trabalho muscular de forma eficiente 

(RIES; BAULDOFF; CARLIN, et al, 2007; ALICE, 2009) 

 

“Os sistemas ventilatório e cardiovascular fornecem aos músculos ativos um 

fluxo contínuo de nutrientes e oxigênio para proporcionar uma alta produção de 

energia” (RIES; BAULDOFF; CARLIN, et al, 2007). 

 

A energia liberada pode se manifestar de várias formas: energia mecânica, 

química, elétrica e térmica, sendo as três primeiras realizadas em forma de trabalho, 

pois, através dessas um determinado trabalho é executado. Já a energia térmica 

não se apresenta em forma de trabalho. 

O trabalho é transformado e liberado como calor, assim é considerada a 

expressão final da energia, pois, no organismo o produto final acaba sendo o próprio 

calor gerado através do metabolismo (ALICE, 2009; FARSANI; REZAEIMANESH, 

2011; DOUGLAS, 2002). 

 

Essa energia no organismo humano pode ser mensurada por dois métodos 

conhecidos como calorimetria direta ou calorimetria indireta. A calorimetria indireta é 

um método não-invasivo que evidencia as necessidades nutricionais e a taxa de 
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substratos energéticos utilizados a partir do consumo de oxigênio (O2) e da produção 

de gás carbônico (CO2) obtidos por análise do ar durante a expiração pelos pulmões, 

também conhecido na área da fisiologia como análise de gases (ALICE, 2009; 

FARSANI; REZAEIMANESH, 2011; DOUGLAS, 2002). 

 

Com o aperfeiçoamento da técnica de análise de gases ao longo de décadas, 

surgiram novos protocolos, diferentes equipamentos e métodos para avaliar os 

gases durante a prática de esforços físicos marcados surgindo então, a terminologia 

“ergoespirometria”. 

 

A ergoespirometria é um procedimento de aplicação prática tanto para os 

atletas como para as pessoas que praticam atividade física não competitiva. O teste 

ergoespirométrico possibilita analisar variáveis respiratórias pelo monitoramento das 

trocas gasosas durante o exercício e a expressão dos índices de avaliação funcional 

(BARROS, 2001; RONCONI, ALVERO-CRUZ, 2011). 

 

O consumo máximo de oxigênio, o consumo de oxigênio de pico e o limiar 

anaeróbio são os principais marcadores de aptidão funcional cardiorrespiratória, 

sendo utilizados na prática para diagnosticar desempenho físico aeróbio.  

 

A monitorização do treinamento torna-se um procedimento individualizado, na 

medida em que são utilizados parâmetros fisiológicos como velocidade e frequência 

cardíaca no limiar anaeróbio para indicação e diagnóstico do treinamento.  
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A utilização da ergoespirometria proporcionou um salto de qualidade nos 

métodos de avaliação e prescrição do treinamento esportivo de alto rendimento e 

também no controle da condição física aeróbia de praticantes de atividades não 

competitivas (BARROS, 2001; RONCONI; ALVERO-CRUZ, 2011; FARSANI; 

REZAEIMANESH, 2011). 
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2 OBJETIVO GERAL 

 

 Avaliar a atividade metabólica e cardiopulmonar por meio de dois diferentes 

métodos de captação de sinais, em diferentes condições de esforços físicos 

em voluntários saudáveis do sexo masculino e feminino. 

 

 

2.1  Objetivos Específicos 

 

 Avaliar, através da análise de gases expirados com sinal captado via 

Telemetria, a demanda metabólica e cardiopulmonar de mulheres jovens 

durante atividades de vida diária (AVDs), como: varrer, passar roupas, lavar 

louças e limpar vidraça. 

 

 Avaliar, através da análise de gases expirados com sinal captado via 

Telemetria, a demanda metabólica e cardiopulmonar de mulheres jovens 

durante a prática de equitação no passo. 

 

 Avaliar, através da análise de gases expirados com sinal captado via cabo, 

diferenças de variáveis metabólicas e cardiopulmonares em atletas de futebol 

masculino profissional, atletas de futebol sub20, atletas de futebol feminino e 

atletas de handebol masculino. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Análise de Gases Expirados 

 

Detalhes das análises de gás expirado pelos métodos de Scholander e 

Haldane podem ser encontrados nas referências mais utilizadas (CONSOLAZIO, 

1963). Eles podem ser úteis para a calibração inicial dos analisadores de gás e 

análise primária dos gases armazenados utilizados com propósitos de calibração. 

Analisadores de dióxido de carbono medem a absorção pelo CO2 do tamanho de 

onda de luz infravermelha apropriada (RONCONI; ALVERO-CRUZ, 2011; FARSANI; 

REZAEIMANESH, 2011).  

 

A célula de infravermelha recebe o gás a ser medido, e, a quantidade de luz 

transmitida é comparada a um valor de referência do gás. A absorção é proporcional 

à fração da concentração de CO2. A célula de mensuração deve ser mantida limpa e 

livre de condensação de água. 

 

Analisadores de oxigênio utilizam-se de princípios distintos. O analisador 

paramagnético mede a alteração no campo magnético introduzido pelas diferenças 

na concentração de oxigênio. Por que outros gases têm uma pequena 

suscetibilidade paramagnética, estes não afetarão o campo magnético. Mais 

comumente utilizado, o analisador eletroquímico de O2 depende das reações 

químicas entre O2 e um substrato que gera uma pequena corrente elétrica. Esta 

corrente elétrica é proporcional à taxa de moléculas de O2 reagindo com o substrato 
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e, desta maneira, com a concentração de O2 (CLARK, et al, 1992; RONCONI; 

ALVERO-CRUZ, 2011). 

 

Estes analisadores de CO2 e O2 medem a pressão parcial do gás e são 

afetados pelo vapor de água, pressão nos sistemas de amostragem, alterações na 

pressão barométrica e altitude. Assim, para uma determinada fração de 

concentração de gás ou alterações em qualquer destas condições no local do 

sensor, resultarão erroneamente em diferentes frações de gás mensuradas. Uma 

alteração no local de amostragem da pressão pode resultar em alterações na 

resistência do tubo de distribuição, pois, a taxa de fluxo da amostra ao liberar gás 

para o analisador é mantida de forma constante (FARSANI; REZAEIMANESH, 

2011).  

 

Esse efeito pode ser minimizado com a utilização de uma bomba de sucção 

de alta pressão e uma grande resistência na conexão entre o analisador e a bomba. 

Se deve tomar cuidado ao verificar se a resistência do tubo de amostra é idêntico 

durante a calibração, mensuração, e condensação de água, saliva, ou corpos 

estranhos não estão contidos no tubo de distribuição (CLARK, et al, 1992). 

Os analisadores de CO2 e O2 relatam a fração de CO2 ou O2 do gás total, 

incluindo qualquer vapor de água presente. Isso é importante de se considerar 

durante a calibração por que o ar ambiente geralmente contém algum vapor de 

água. O gás expirado é saturado com vapor de água ao nível da temperatura mais 

baixa que ele atinge antes de ser analisado, pois, a temperatura determina a 

pressão parcial de água num gás saturado. Essa temperatura deve ser 
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precisamente conhecida ou estimada se o CO2 e O2 expirados precisarem ser 

determinados com precisão (CLARK, et al, 1992).  

 

Uma alternativa é passar o gás sobre um sulfato de cálcio anidro ou resfriar o 

gás para remove o vapor de água. Esses métodos podem introduzir um atraso 

substancial entre o tempo que o gás é exalado e o tempo que a amostra alcança o 

analisador. Os tubos foram desenvolvidos para seletivamente transportar vapor de 

água para fora da amostra através de suas paredes para o ar ambiente. Com efeito, 

a pressão parede de vapor de água do gás liberado para o analisador é igual àquela 

do ar ambiente e não é influenciada pela temperatura do gás no ponto de 

amostragem (CLARK, et al, 1992). 

 

3.2  Importância da Especificidade de Movimento no Treinamento e Avaliação. 

 

3.2.1 Princípio da Especificidade no Treinamento 

 

O princípio da especificidade é aquele que impõe, como ponto essencial, que 

o treinamento deve ser montado sobre os requisitos específicos da performance 

desportiva, da mesma maneira que devemos sempre levar em consideração o 

modelo de avaliação para os resultados obtidos e, em termos de qualidade física 

interveniente, sistema energético preponderante, segmento corporal e coordenações 

psicomotoras utilizados (WONG, et al, 2011). 

Pode-se dizer que esse princípio sempre esteve intrínseco em todo o 

treinamento esportivo, desde o mais rústico nas práticas utilitárias, mas tê-lo como 

princípio norteador e como um dos parâmetros que devem ser levados em 
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consideração é essencial ao estudo e planejamento crítico e consciente nos 

treinamentos contemporâneos (BUCHHEIT, 2009; WONG, et al, 2011). 

Segundo Dantas (1995), ao se estudar o princípio da especificidade, de 

imediato sobressai um fator determinante, que é o princípio da individualidade 

biológica, estabelecendo limites individuais a essa capacidade de transferência. O 

princípio da especificidade irá se refletir em duas amplas categorias de fundamentos 

fisiológicos: os aspectos metabólicos e os aspectos neuromusculares. Para Dantas, 

o princípio da especificidade preconiza que se deve, além de treinar o sistema 

energético dentro dos parâmetros da atividade física que se irá realizar, fazê-lo com 

o mesmo tipo de atividade de rendimento. 

O componente dos aspectos neuromusculares é controlado, principalmente 

pelo sistema nervoso central ao nível de cérebro, bulbo e medula espinhal e, 

pressupõe que todos os gestos esportivos realizados durante a prática da 

modalidade, já estejam perfeitamente “aprendidos” de forma a permitir que, durante 

a prática de alguma atividade, não se tenha que criar coordenações 

neuromusculares novas, mas tão somente “lembrar-se” de um movimento já 

assimilado e executá-lo (WONG, et al, 2011).  

A psicologia da aprendizagem ensina que o conhecimento, ou movimento, 

uma vez aprendido fica armazenado no cérebro. Se um gesto esportivo for repetido 

com constância, seu registro ficará memorizado a ponto de permitir a execução do 

gesto de forma reflexa. Esse aspecto está ligado à mielinização das fibras nervosas, 

à velocidade de condução dos impulsos, e à caracterização dos tipos de 

movimentos (WONG, et al, 2011). 

     Então, se a especificidade do movimento, e, conseqüentemente, da 

modalidade esportiva, está atrelada à memória do gesto motor, de seu treinamento, 
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pode-se dizer que o Princípio da Especificidade está ligado diretamente aos gestos 

específicos de uma determinada modalidade e o treinamento utilizado para o 

aprendizado e desenvolvimento desses respectivos gestos. 

 

3.2.2 Especificidade em Métodos de Avaliação do Movimento 

 

Na mesma intensidade promissora que caminham os estudos que abordam a 

especificidade do movimento para evolução dos métodos de treinamentos, existe 

grande interesse por parte da comunidade científica, em desenvolverem-se métodos 

cada vez mais precisos que permitam uma maior liberdade e especificidade do 

movimento em questão e que possibilitem quantificar a capacidade dos indivíduos 

em realizar trabalho físico de forma específica, dando possibilidade ao avaliado de 

poder gerar o maior desempenho possível na execução de movimentos funcionais.   

Assim muitos são os estudos que tem procurado determinar as variáveis 

fisiológicas capazes de predizer performance podendo ser utilizadas como índices 

de referência para a prescrição e controle dos efeitos do treinamento ou prática de 

atividades físicas diária (BUCHHEIT, 2009; OLIVEIRA, et al, 1994; DENADAI & 

BALIKIAN, 1995; BUCHHEIT, 2009; WONG, et al, 2011). 

Respeitando o princípio da especificidade, e eliminando a necessidade de 

ergômetros específicos em laboratório, as avaliações de atletas de elite cada vez 

mais tenta aproximar-se o máximo possível, do gesto desportivo praticado pelo 

atleta no treinamento e competição. Priorizando as realizações dos testes no campo 

da prática desportiva, sendo este de competição ou treinamento (CHICHARRO & 

ARCE, 1991).  
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Desta forma, cada modalidade específica consegue uma maior eficiência nas 

avaliações de seus praticantes sendo eles de alto rendimento ou não. Nos dias de 

hoje já é possível acompanhar testes sendo realizados em ambientes específicos 

como, por exemplo, nadadores sendo avaliados em piscinas e atletas que utilizam-

se da corrida, como corredores, jogadores de basquete, vôlei, futebol, handebol, 

entre outros, fazendo uso de pista de atletismo em seus protocolos de testes 

(BUCHHEIT, 2009; BUCHHEIT, 2009; WONG, et al, 2011; MADER, et al, 1978; 

BALIKIAN & DENADAI, 1995).  

 

3.3  Telemetria 

 

3.3.1 Sistema Básico de Telemetria 

 

A palavra telemetria é a união das palavras gregas tele que significa longe e 

meter, que significa medir. Portanto, Telemetria (TM) significa realizar medições à 

distância, ou em local remoto. A Telemetria teve seu início devido às dificuldades 

encontradas na realização de medições em locais de difícil acesso, como por 

exemplo, monitorar a temperatura de um forno, míssil teleguiado, entre outros.  

Evoluindo dessa forma para uma ciência complexa apresentando utilidades em 

diversas áreas. 

  

Um sistema de Telemetria básico como o utilizado em nossos experimentos é 

composto de um subsistema de transmissão ou módulo de Telemetria e um 

subsistema de recepção (KHANDPUR, 2003).  
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Figura 1: Esquema demonstrativo de uma unidade básica de Telemetria. (ITC – 
INTERNATIONAL TELEMETERING CONFERENCE). 
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Em sistemas de telemetria via ondas de rádio como utilizado no presente 

estudo, o sinal gerado por sensores ou transdutores tem como característica os 

componentes espectrais de baixa frequência, com consequente comprimento de 

onda muito grande, impossível de ser recebido em antenas convencionais 

(KHANDPUR, 2003). Para que este sinal seja adequadamente transmitido e 

recebido por sistemas de antenas, a frequência do sinal deve ser aumentada; o sinal 

passa pelo multiplexador, que tem a função de amostrar e sequenciar o sinal 

(empacotamento do sinal), haja visto que é necessário que dois ou mais sinais 

sejam transmitidos de maneira sequencial em um mesmo canal, para que possa ser 

levado ao modulador, que modula (“acopla”) este sinal de baixa frequência em um 

sinal de alta freqüência, para ser transmitido de forma eficiente (sem perdas 

significativas) pelo ar, ou outro meio.  

O sinal transmitido é recebido ou detectado por um receptor ou antena, passa 

por uma pré-amplificação, para que haja um ganho e restabelecimento do sinal 

transmitido e, em seguida, é filtrado por um filtro passa-baixas para remoção do 

componente de alta freqüência, restando o sinal multiplexado de baixa freqüência, 

que, sequencialmente, passa pelo demultiplexador para que seja desembaralhado e 

pronto para ser organizado, processado e apresentado por um software específico 

(KHANDPUR, 2003; TORRES, 2006).  
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3.3.2  Unidade básica de telemetria usada no trabalho 

 

Este equipamento pode ser acoplado a um módulo de Telemetria com Rádio- 

Freqüência, a Banda de Frequência é 2401-2475 MHz, faixa de alcance do módulo : 

1 km  

3.3.3  Especificações e requerimentos operacionais 

 

Dimensões: 12,5 cm x 10,5 cm x 5,0 cm. 

Peso: 740 g. 

Módulo de bateria 

Capacidade (duas baterias) de 4,5 h (tempo de teste), baseado em baterias de íon 

de lítio novas. 

Tempo de Recarga: aproximadamente 1,3 h por bateria. 

 

                 
Figura 2: Sistema de telemetria com receptor de sinal, cinto torácico, suporte de bateria, 
baterias 
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3.4 Ergoespirometria    

 

Segundo Guimarães (2002), a ergoespirometria é um procedimento não 

invasivo, realizado para avaliar o desempenho físico aeróbio ou a capacidade 

funcional do organismo. Para Serra (1997) a ergoespirometria concilia a análise de 

gases expirados, com algumas outras variáveis respiratórias e cardiovasculares, e 

também a oximetria (GUIMARÃES, et al, 2003; FARSANI ; REZAEIMANESH, 2011). 

Hoje, conhecido como sistema aberto de calorimetria indireta, inspira-se o ar 

atmosférico, em condições favoráveis de temperatura ambiente, e se analisam os 

gases expirados por meio de equipamentos sensores polarográficos na analise do 

VO2. O dióxido de carbono (VCO2) tem sua detecção baseada na maior ou menor 

absorção de raios infravermelhos, por meio de células apropriadas (YAZBEK, et al, 

2001). 

Segundo Yzabek (1985) a determinação do oxigênio (O2) e da produção de 

CO2 baseia-se nesse tipo de teste, onde a quantidade de O2 (resultante da diferença 

entre o O2 inspirado, constante na atmosfera e a quantidade de O2 expirado) é 

avaliada e, para Salles, (2001) pode ser facilmente captada e analisada através de 

células sensíveis.  

 

3.4.1 Parâmetros da Ergoespirometria 

 

Por meio da ergoespirometria, é possível determinar, com relativa precisão, o 

volume de oxigênio consumido (VO2), a ventilação pulmonar (VE), os equivalentes 

ventilatórios de O2 e CO2 (VE/VO2 e VE/VCO2), as frações expiradas de O2 e CO2 
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como outros mais comuns como: frequência cardíaca (FC) e pressão arterial (PA) 

(YAZBEK, et al, 2001; FARSANI, REZAEIMANESH, 2011). 

 

3.5  Consumo Máximo de Oxigênio e Consumo de Oxigênio de Pico 

 

O corpo claramente tem um limite mais alto para utilização de O2 para um 

estado particular de aptidão ou treinamento. Isso é determinado pelo débito cardíaco 

máximo (TAYLOR, 1955; FARSANI; REZAEIMANESH, 2011), o conteúdo arterial de 

O2, a distribuição fracional do débito cardíaco ao músculo em exercício 

(ANDERSEN, 1985) e a habilidade do músculo em extrair O2 (VOGEL, 1972; 

REZAEIMANESH, 2011).  

 

A capacidade ventilatória é importante na determinação do limite superior do 

VO2 somente quando a ventilação é insuficiente para eliminar o CO2 produzido pelo 

metabolismo anaeróbico e pelo bicarbonato tendendo a manter constante a acidez 

do ácido láctico (WHIPP, 1991; FARSANI; REZAEIMANESH., 2011). 

 

A capacidade aeróbica máxima (por exemplo, o VO2 máx) foi originalmente 

definida como o VO2 para o qual a performance de níveis crescentes de taxa de 

trabalho constante não respondeu ao aumento do VO2, apesar da taxa de trabalho 

crescente (TAYLOR, 1955; CAUZA, et al, 2010). Este limite mais alto no VO2 pode 

também ser determinado num teste de exercício progressivamente crescente, para o 

qual uma taxa de aumento decrescente no VO2 é observada imediatamente antes de 

o indivíduo entrar em fadiga, a despeito de aumentos adicionais na taxa de trabalho.   

Entretanto, algumas vezes o indivíduo pode não sustentar a taxa de trabalho até o 
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ponto da limitação do oxigênio, e um nivelamento da relação VO2- taxa de trabalho 

não é observado. Isso é chamado de pico ou máximo VO2.  

Assim, o máximo VO2 representa o mais alto VO2 atingível em um teste de 

cargas progressivas, como evidenciado por uma falha no VO2 em aumentar ainda 

mais, apesar do aumento na taxa de trabalho. VO2 máximo é contrastado com o 

máximo VO2 (pico de VO2) obtido durante um teste a uma taxa de trabalho 

progressivamente crescente (FARSANI; REZAEIMANESH, 2011; CAUZA, et al, 

2010).  

 

O mais alto VO2 alcançado para um esforço determinado como máximo. 

Enquanto esse valor não satisfaz a definição precedente do valor máximo 

determinado a partir de repetidos testes de taxa de trabalho constante, esse é 

geralmente igual ao VO2 máx predito em indivíduos saudáveis (CAUZA, et al., 2010).  

 

Em estudos clínicos em indivíduos saudáveis realizando exercícios 

progressivamente crescentes até o ponto da fadiga ou dispnéia, autores mostram 

que somente cerca de 50% dos indivíduos saudáveis fazendo o esforço máximo 

alcançam o platô no VO2. Após atingir seus picos de VO2, muitos indivíduos podem 

não resistir ao desconforto por tempo suficiente para atingir uma taxa de trabalho 

relacionada ao platô no VO2. Assim, a taxa de trabalho progressivamente crescente 

até o ponto de fadiga produz um pico de VO2 que se aproxima daquele previsto para 

o VO2 máx (COOPER, 1984; FARSANI; REZAEIMANESH, 2011; CAUZA, et al, 

2010), mesmo quando um platô no VO2 não é evidente.  
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Um platô no VO2 pode também não acontecer durante um teste com taxa de 

trabalho progressivamente crescente quando o indivíduo pára o exercício em 

decorrência de uma dor na perna ou no peito, diminuição do fôlego, limitação 

mecânica à respiração ou falta de motivação. Nesses exemplos, o pico de VO2 será 

menor do que o previsto para VO2 máx (CAUZA, et al., 2010; KENNY, et al, 2008). 

 

Importante destacar que, para exercícios de altas intensidades, o VO2 não 

reflete todo fosfato de alta energia despendido pelo ·indivíduo. Isso não é 

responsável pela energia gerada quando fosfato de alta energia é dividido a partir da 

fosfocreatina (PCr) e, mais importante, o ATP gerado com glicóIise anaeróbica, o 

que resulta no aumento líquido no lactato. Esse último torna-se cada vez mais 

importante como uma fonte de energia enquanto a taxa de trabalho aumenta para 

acima do limiar anaeróbio (DI PRAMPERO, 1981; CAUZA, et al., 2010; KENNY, et 

al, 2008). 

 

3.6 Limiar Anaeróbio 

 

A descoberta de que a acidose láctica do exercício não ocorre até que o PO2 

capilar crítico seja alcançado sustenta o conceito de que a concentração aumentada 

de lactato na atividade muscular ocorre quando o suprimento muscular de O2 se 

torna crítico. Assim, o limiar anaeróbico, medido pelo aumento do lactato arterial, 

HCO3 diminui ou o CO2 gerado pelo HCO3 estabilizando o balanço ácido base do 

ácido láctico (WASSERMAN, 1994; REBELO, et al, 2010; KENNY, et al, 2008) 

descreve um VO2 para o qual o PO2 capilar crítico tenha sido alcançada para uma 

tarefa física.  
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A diminuição no PO2 ao seu nível mais baixo ou valor crítico antes da 

concentração do lactato começar a aumentar no sangue proporciona suporte ao 

conceito de que o aumento na concentração do lactato durante o exercício é 

dependente do fornecimento de O2 ao tecido (WASSERMAN, 1994; REBELO, et al, 

2010; KENNY, et al, 2008).  

A identificação do limiar anaeróbio pelos gases acontece a medida que a taxa 

de trabalho é aumentada, VO2, VCO2 e VE rapidamente entram numa região em que 

eles aumentam linearmente até o desenvolvimento da acidose láctica pelo exercício. 

Para carga de exercícios acima do limiar anaeróbio, a produção de CO2 aumenta 

mais rapidamente do que a absorção de O2 porque o CO2 gerado pelo bicarbonato 

mantendo o equilíbrio ácido x base do lactato é adicionado à produção metabólica 

de CO2 (WASSERMAN, 1986; REBELO, et al, 2010; KENNY,  et al, 2008).  
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4 CONTEXTUALIZAÇÃO DOS ESTUDOS 

 

4.1 Estudo 1 

 

De acordo com o contexto apresentado anteriormente, foram realizados três 

estudos sempre utilizando como técnica, a análise de gases expirados.  

Todos os procedimentos adotados nos estudos estavam de acordo com os 

princípios de estudos envolvendo seres humanos e foram inicialmente aprovados 

pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UNIVAP (Universidade do Vale do Paraíba). O 

estudo número 1, aprovado pelo CEP/UNIVAP com o protocolo número H070/2006,  

intitulado “ANÁLISE DE PARÂMETROS METABÓLICOS E CARDIO-

RESPIRATÓRIOS EM MULHERES JOVENS DURANTE O DESEMPENHO EM 

ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA” (Artigo 1, Anexo D), foi um estudo realizado em 

uma casa experimental do curso de Terapia Ocupacional da Univap e teve como 

objetivo a caracterização metabólica e cardiopulmonar de mulheres jovens durante a 

execução de atividades diárias, como também avaliar o protocolo de obtenção de 

sinais e dados através do uso da Telemetria e da técnica de analise de gases 

expirados.  

Como resultados desse estudo foram caracterizados alguns parâmetros 

fisiológicos de cada atividade desenvolvida, relatadas no artigo, como também 

identificadas algumas limitações do protocolo quando comparado com protocolos 

tradicionais utilizando-se de cabos e ergômetros para avaliar diferentes situações de 

esforço físico. 
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4.1.2 Limitações e dificuldades do método de obtenção de dados pela 
Telemetria neste Estudo. 

 

Durante esse estudo a Telemetria apresentou algumas limitações, foram elas: 

Perda de sinal durante a coleta – Durante a terceira e a quinta coleta houve uma 

interrupção momentânea no sinal, restabelecido logo em seguida, o que não 

prejudicou o resultado do trabalho.  

Adaptação ao uso do Equipamento – Quatro (04) voluntários relataram um 

incômodo considerável causado pelo cinto preso ao tórax portando o analisador de 

gases e também um receio de tocar o braço na mangueira da linha de ar plugado no 

sistema de cotovelo e válvula, mostrado na figura 1.  

 Mas o que mais nos chamou a atenção foi o relato de 100% dos voluntários 

sobre o incômodo causado pelo bocal e o clipes nasal, algo que em atletas de alto 

rendimento acontece em no máximo 10% dos casos, talvez pelo fato deste público 

apresentar uma maior capacidade de adaptação ou apresentar uma menor 

sensibilidade ao desconforto relatado. 

                         

Figura 3: Voluntária limpando vidraça durante análise de gases expirados, utilizando o 
VO2000 com sistema de Telemetria. 
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4.2 Estudo 2 

 

O Estudo 2, aprovado pelo CEP/UNIVAP com o protocolo número H072/2006, 

intitulado “METABOLIC AND CARDIORESPIRATORY PARAMETER ANALYSIS 

OF YOUNG FEMALE ADULTS DURING HORSEBACK RIDING AT A WALKING 

GAIT”, (Artigo 2, Anexo E), foi realizado na pista de equitação da Univap, utilizando 

um cavalo de raça manga larga e treinado para sessões de Equoterapia (terapia 

com cavalos).  

O objetivo do estudo foi avaliar não só a captação de sinal através da 

Telemetria como também caracterizar respostas cardiopulmonares e metabólicas de 

mulheres jovens praticando equitação ao passo. O protocolo ao passo foi projetado 

para simular uma sessão de Equoterapia, já que em alguns pilotos realizados com 

praticantes desta terapia não obtivemos sucesso devido os acometimentos físicos e 

em alguns casos neurológicos, desses praticantes. 

 

4.2.1 Limitações e dificuldades do método de obtenção de dados pela 
Telemetria neste Estudo. 

 

Durante este estudo a Telemetria apresentou algumas limitações, foram elas: 

Perda de sinal durante a coleta – Em apenas uma coleta houve uma interrupção 

momentânea no sinal, restabelecido logo em seguida, o que não prejudicou o 

resultado do trabalho. 

Adaptação ao uso do Equipamento – Dois (02) voluntários relataram um incômodo 

causado pelo cinto preso ao tórax portando o analisador de gases.  
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4.2.2 Vantagens da obtenção de dados pela Telemetria nestes Estudos. 
 

A maior vantagem da utilização desse método de obtenção de dados pela 

Telemetria nesses estudos foi, sem dúvida, a possibilidade de avaliar e executar 

atividades com movimentos específicos em tempo real como ocorreu no estudo 1, e 

avaliar respostas fisiológicas em locais de difícil acesso ou em situações 

diferenciadas como o caso do estudo 2, sobre um cavalo em movimento. 

 

 

     
Figura 4: Voluntário praticando equitação ao passo durante análise de gases expirados, 
utilizando o VO 2000 com sistema de Telemetria. 
 

 

Estudo 2 – Foi publicado na Revista “Isokinetics and Exercise Science”. 
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4.3 Estudo 3 

 

O Estudo 3, aprovado pelo CEP/UNIVAP com o protocolo número H057/2006, 

intitulado “ESTUDO COMPARATIVO DE VO2 E CO2 ENTRE ATLETAS DE 

DIFERENTES CATEGORIAS E MODALIDADES ESPORTIVA”, (Artigo 3, Anexo F),  

foi realizado no Laboratório de Fisiologia do Exercício da Univap. O objetivo do 

trabalho foi a utilização da técnica de análise de gases, com captação de sinal via 

cabo para analisar parâmetros cardiopulmonares e metabólicos de atletas de 

diferentes modalidades, categorias e sexo.  

O protocolo utilizado foi realizado em esteira ergométrica com cargas 

progressivas, o que permitiu a avaliação máxima dos atletas. Em relação ao método 

via cabo utilizado, apesar de tradicional, deve-se relatar a dificuldade de praticantes 

de modalidades específicas conseguirem desempenhar bons testes em esteira 

ergométrica. 

4.3.1 Limitações e dificuldades do método de obtenção de dados via cabo 
neste Estudo. 

 

A maior limitação desse método de obtenção de sinal é, sem dúvida, não 

poder propiciar ao atleta ou praticante condição de ser avaliado em seu ambiente de 

atividade com movimentos específicos e com gestos tradicionais da modalidade.  

Adaptação ao uso do Equipamento – Dois (02) voluntários do FMP, dois (02) 

voluntários do FF e um voluntário do Handebol, relataram um incômodo causado 

pelo bocal durante o teste.  
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5 DISCUSSÃO  
 

O objetivo principal do estudo foi evidenciar a importância e a possibilidade de 

se fazer análise de gases de forma direta em situações funcionais e especiais de 

esforços físicos, fazendo uso de diferentes métodos de captação de sinais e dados. 

Tanto a técnica utilizada como os métodos de captação de sinais se mostraram 

eficientes para todos os estudos realizados.  

Nos dias de hoje, pesquisadores e profissionais da área de movimento 

humano e saúde buscam, de forma incessante, incentivar a pratica de atividades 

física, e isso eleva cada vez mais a necessidade de variadas opções de atividades 

funcionais com intensidades e exigências físicas conhecidas, serem oferecidas a 

população de uma forma geral (LYDEN, et al., 2012; KNAGGS; LARKIN; MANINI, 

2011; SPRUIT, et al. 2011). 

Os resultados obtidos nas análises dos parâmetros de VO2 e Mets na maioria 

das atividades da vida diária (exceto varrer) quando comparados com os mesmos 

parâmetros encontrados no segundo estudo (atividade montada ao passo) indicam 

uma proximidade na demanda energética dessas atividades, o que permite uma 

importante flexibilização na prescrição da prática desses esforços (GRIECO, et al, 

2011; DITTRICH, et al, 2011; KNAGGS; LARKIN; MANINI, 2011; SPRUIT, et al. 

2011). 

Essa observação somente foi possível pelo fato de que em ambos os estudos 

os parâmetros fisiológicos analisados foram sempre fracionados pelo peso dos 

voluntários, o que nos permitiu uma correlação relativa do VO2 obtido em todas as 

análises (SPRUIT, et al., 2011; KNAGGS; LARKIN; MANINI, 2011). 
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No terceiro estudo foi utilizada também a técnica de analise de gases 

expirados captando o sinal via cabo. Esse método é tradicional quando se trata de 

avaliação Ergoespirométrica de atletas em laboratório. Porém, é necessário ressaltar 

que o relato dos avaliados em sua maioria, traduz a dificuldade de desempenhar boa 

performance em ergômetros, pelo fato de não representar a especificidade 

vivenciada diariamente em suas modalidades (GRIECO, et al, 2011; DITTRICH, et 

al, 2011; LYDEN, et al., 2012; KNAGGS; LARKIN; MANINI, 2011). Nesse estudo, os 

resultados mostraram que diversos fatores influenciam no consumo de oxigênio e 

produção de CO2, mas, os que mais se destacaram foram: a diferença de 

composição de massa magra (músculo) pelo sexo, o que ficou claro nos resultados 

do VO2 do FF, quando comparado inclusive com modalidades de quadra como o 

Handebol Masculino (TILLAAR; CABRI, 2012; DA SILVA, et al, 2010). Outro fator 

que pode ter influenciado os resultados foi a especificidade das modalidades, 

levando ao desenvolvimento de predominâncias de sistemas energéticos específicos 

nas modalidades avaliadas (CUNHA, et al, 2011).  
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6 CONCLUSÕES 
 

Através da Telemetria foi possível avaliar as AVD,s e equitação ao passo, mostrando 

que a demanda energética na maioria dessas atividades foram semelhantes.  

 

Através da captação de sinal via Cabo foi possível quantificar e analisar o VO2 e 

VCO2 pico em diferentes categorias, modalidades esportivas e sexo.  

 

A aplicação da técnica de análise de gases com registro de sinais via cabo e 

Telemetria, mostraram-se ferramentas importantes e viáveis para avaliar e analisar 

diferentes condições físicas e demandas metabólicas durante o esforço físico. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ANDERSEN, P.; SALTIN, B. Maximal perfusion of skeletal muscle in mano. J. appl. 
physiol., v. 366, p.233-249, 1985. 
 
BARROS NETO, T. L.; TEBEXRENI, A. S.; TAMBEIRO, V. L. Aplicações Práticas da 
Ergoespirometria no atleta. Rev. Soc. Cardiol. Estado de São Paulo, v.11, p. 695-
705, maio/Jun. 2001. 
 
BUCHHEIT, M. et al. Cardiorespiratory responses during running and sport-specific 
exercises in handball players. J. Sci. Med. Sport., v.12, n.3, p. 399-405, May 2009. 
 
CAUZA, E. et al. The metabolic effects of long term exercise in Type 2 Diabetes 
patients. Wien med. wochenschr., v.156, n.17-18, p. 515-519, Sep. 2010. 
 
CHANG, A. Y., et al. Cardiovascular Risk Factors and Coronary therosclerosis in 
Retired National Football League Players. Am. j. cardiol., v.104, n.6, p 805-811, 
Sep. 2009. 
 
CLARK, J. S. et al. Noninvasive assessment of blood gases. Am. j. respir. crit. care 
med., v.145, p. 220-232, 1992.  
CONSOLAZIO, C. F.; JOHNSON, R. E.; PECORA, L. I. Physiological 
Measurements of Metabolic function in Man. New York: Mc Graw-Hill, 1963. p. 
368-401. 
 
COOPER, D. M. et al. Aerobic parameters of exercise as a function of body size 
during growth in children. J. appl. physiol., v. 56, p.628-634, 1984. 
 
CUNHA, G. et al. Effect of biological maturation on maximal oxygen uptake and 
ventilatory thresholds insoccer players: an allometric approach. J. sports sci.., v. 29, 
n. 10, p.1029-1039, 2011. 
 
DA SILVA, J. F. et al. Physiological demands of team-handball referees during 
games. . Strength Cond. Res., v. 24, n.7, p.1960-1962, 2010. 
 
DANTAS, E. H. M. A Prática da Preparação Física. 3ª Ed.. Rio de Janeiro: Shape, 
1995. 
 
DIPRAMPERO, P. E. Energetics ofrnuscular exercise. Rev Physiol Biochem 
Pharmacol 1981 ;89: 143-222. 
 
DITTRICH, N. et al. Validity of Carminatti's test to determine physiological indices of 
aerobic power and capacity in soccer and futsal players. J. Strength Cond. Res., v. 
25, n. 11, p.3099-3106, 2011. 
 
DOUGLAS, C. R. Tratado de fisiologia aplicada à saúde. 5.ed. São Paulo: Robe 
editorial, 2002, p.825-842. 



39 
 

 
FARSANI, P. A.; REZAEIMANESH, D. The effect of six-week aerobic interval training 
on some blood lipids and VO2max in female athlete students. Procedia: Social and 
Behavioral Sciences, v.30, p. 2144-2148, 2011. 
 
GRIECO, C. et al. Effects of a Combined Resistance/Plyometric Training Program on 
Muscular Strength, Running Economy and VO2peak in Division I Female Soccer 
Players. J. Strength Cond. Res., v. 23, n.6, p.1714-1722, Sep. 2011. 
 
GUIMARÃES, J. I. et al. Normatização de técnicas e equipamentos para a realização 
de exames em ergometria e ergoespirometria. Arq. bras. cardiol., v.80, n. 4, p. 458-
464, abr. 2003. 
 
GUIMARÃES, V. G. et al. Pode o teste ergoespirométrico de caminhada de seis 
minutos ser representativo das atividades habituais de um paciente com insuficiência 
cardíaca? Arq. bras. cardiol., v.78, n.6, p. 553-560, jun. 2002. 
 
KENNY, G. P. et al. Menstrual cycle and oral contraceptive use do not modify 
postexercise heat loss responses.J. appl. physiol., v. 105, n.4, p.1156–165, Oct. 
2008. 
 
KHANDPUR, R. S. Biomedical Telemetry and Telemedicine. In: KHANDPUR, R. S. 
(Editor), Handbook of Biomedical Instrumentation, Nova Deli: Tata McGraw-Hill, 
2003. p. 283-311. 
 
KNAGGS, J. D.; LARKIN, K. A.; MANINI, T. M. Metabolic cost of daily activities and 
effect of mobility impairment in older adults. J. am. geriatr. soc.. v. 59, n.11, p. 2118-
23, Nov. 2011. 
 
LYDEN, K. et al. Energy Cost of Common Activities in Children and Adolescents. J. 
phys. act. health., v.58, n.1, p.129-134, 2012. 
 
MCARDLE, W. D. M.; KATCH, F. I.; KATCH, V. L. Fisiologia do exercício. 4.ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan,1997. p.135-206. 
 
NICI, L. et al. American Thoracic Society/European Respiratory Society statement on 
pulmonary rehabilitation. Am. J. Respir. Crit. Care Med., v. 173, n. 12, p.1390-1412, 
Jun. 2006 . 
 
POWERS, S. K., et al. Fisiologia do exercício: teoria e aplicação ao 
acondicionamento e ao desempenho. 3.ed. São Paulo: Manole, 2000. 242p,  
 
REBELO, A. C. S. et al. Effect of low-dose combined oral contraceptive on aerobic 
capacity and anaerobic threshold level in active and sedentary young women. 
Contraception, v.81, n. 4, 309–315, Apr. 2010. 
 
RIES, A. L. et al. Pulmonary Rehabilitation: Joint ACCP/AACVPR Evidence-Based 
Clinical Practice Guidelines. Chest., v. 131, suppl. 5, p. 4s-42s, May 2007. 
 



40 
 

RONCONI, M. et al. Effect during a short distance duathlon laboratory simulation on 
fat and carbohydrate oxidation rate. Med. sci. sports exerc., v. 41, p.S545, 2009. 
 
RONCONI, M.; ALVERO-CRUZ, J. R. Respuesta de la frecuencia cardiaca y 
consumo de oxigeno de atletas varones em competiciones de duatlón sprint.  
Apunts med. l´esport., v. 46, n. 127, p. 183-188, 2011. 
 
SALLES, A. F. et al. Respostas Cardiorrespiratórias durante exercício em portadores 
de transplante cardíaco. Análise ergoespirométrica comparativa com indivíduos 
normais. Soc. Cardiol. Estado de São Paulo., v.13, n.5, p.1-5, 2001. 
 
SPRUIT MA, et al. Task-related oxygen uptake and symptoms during activities of 
daily life in CHF patients and healthy subjects. Eur. j. appl. physiol.,v. 111, n.8, 
p.1679-1786, Aug. 2011. 
 
TAYLOR, H. L.; BUSKIRK, E.; HENSCHEL, A. Maximal oxygen intake as an 
objective measure of cardiorespiratory performance. J. appl. physiol., v.8, n. 1, 
p.73-80, Jul. 1955, 
 
TILLAAR, R.; CABRI, J. M. Gender differences in the kinematics and ball velocity of 
overarm throwing in elite team handball players. J. sports sci.., v. 32, n.7, p.345-
352, 2012. 
 
TORRES, J. H. et al. Implementación de un sistema de telemetría de bajo costo para 
medición de presiones plantares. Rev. Ingeniería, n. 24, p. 71-79, nov. 2006. 
Disponível em: <Disponible en: 
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=121014222008>. Acesso 
em: 3 maio 2012. 
 
VOGEL, J.; GLESER, M. A. Effect of carbon monoxide on oxygen transport during 
exercise. J. appl. physiol., v.32, n.2, p. 234-239, Feb. 1972; 
 
WHIPP, B. J.; WARD, S. A. Coupling of Ventilation to Pulmonary Gas Exchange 
during Exercise. J. appl. physiol., v. 23, 245-249. 1993; 
 
WHIPP, B. J.; WASSERMAN, K. (eds.). Exercise: Pulmonary Physiology and 
Pathophysiology. New York: Marcel Dekker, 1991. 
 
WONG, A. M. et al. Does different exercise have the same effect of health promotion 
for the elderly? Comparison of training-specific effect of Tai Chi and swimming on 
motor control. Arch. gerontol. geriatr., v.53, n.2,e133–e137, Sep./Oct. 2011. 
 
YAZBEK, P. J. et al.: Aspectos propedêuticos no uso da ergoespirometria. Arq. 
Bras. Cardiol., v.44, n.4, 291p., 1985. 
 
YAZBEK, P. J. et al.: Ergoespirometria: tipos de equipamentos, aspectos 
metodológicos e variáveis úteis. Rev. Soc. Cardiol., v.11, n.3, p.682-694, 2001. 



41 
 

ANEXO A: COMITE DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO B: COMITE DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO C: COMITE DE ÉTICA EM PESQUISA 
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Abstract 

Daily Life Activities (DLA) are occupational tasks that an individual carries out 

on a daily basis. These tasks encompass the most fundamental activities for survival 

(personal daily life activities – PDLA), such as preparing one's or one's family's 

meals, eating, keeping warm, caring for personal and family hygiene and, on some 

occasions, basic social abilities such as cooking, shopping, and performance of 

domestic chores. The aim of this study was to evaluate the metabolic demand and 

cardio-respiratory adjustments in performing daily-life activities. Twenty-three female 

individuals participated in this study. The results we have obtained show that in all 

activities performed in our study, the individuals all showed elevated levels of oxygen 

uptake, increased heart rates, increases in breathing and hence lung ventilation, 

increased METs (number of calories consumed by a body at rest), and higher rates 

of calorie burning. Sweeping the floor was the activity that presented the greatest 

metabolic demand and the greatest increase in lung ventilation. These data are very 

relevant to several interdisciplinary areas, being an important reference for various 

researchers and physicians that work in order to improve the expected life 

expectancy and quality of life of patients with different clinical profiles.  

Keywords: daily life activities, MET, ventilation, oxygen uptake, calorie burning, 

heart rate. 

 

 

 

 

Introduction 
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Daily-Life Activities (DLA) are tasks of occupational performance that an 

individual carries out on a daily basis [1-3], which are associated to the activity-

induced energy expenditure (AEE). In 1972, a model was developed to classify DLA 

by the level of complexity of basic daily-life activities (related to the basic daily 

actions that cover the main necessities) and instrumental daily-life activities (such 

as more complex tasks, involving the individual and the individual’s environment). 

Subsequently, various tests began to be created, dealing with daily-life activities, 

from the most complex to the simplest, with different types of methodologies, such 

as the tests of self-perception or of motor performance [3-5].  

These tests cover fundamental activities for survival (personal daily-life 

activities – PDLA) such as eating, keeping warm, caring for personal hygiene and, in 

some occasions, basic social abilities and the more complex aspects of personal 

care and independent life, such as cooking, shopping, performance of domestic 

chores (daily-life domestic activities - DLDA) or IADL (instrumental activities of daily 

living) as they are denominated in the United States, Western Europe, Japan, 

Taiwan, South Korea, Australia, New Zealand, Brazil, and other South and Latin 

American countries [6-10]. The capacity of articular mobility, muscular strength, gross 

and fine motor coordination and the kinesthetic sense, are factors that give the 

individual the minimum conditions necessary for the development of the DLA in a 

complete manner. Physical exercise improves body composition, reduced pain and 

vascular resistance, increased bone mineral density and aerobic capacity [11].  All 

limitations associated to these factors due to impediments can make the 

development of the DLAs very difficult. It is important to notice that the DLAs must be 

applied through systematic instructions for each individual, in agreement with the 
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physiological profile of the patient and individuals in society, both stay home parents, 

unemployed individuals and even working individuals [3-12].  

In this context, it is interesting to register that the functional capacity is the 

degree of necessary preservation to perform the DLAs. Functional independence is 

characterized by the capacity to perform a motor task alone, which permits the 

realization of the DLA [13,14].  On the other hand, any muscular activity implies in an 

increase of energetic requirement with the consequent increase in oxygen 

consumption to attend to the increased ATP demand. In the transition from rest to 

light or moderate exercise, oxygen uptake increases rapidly, reaching a stable phase 

in a period of up to four minutes [15-17].  

The increase in the demand for oxygen and nutrients implies a corresponding 

need for cardio-respiratory adjustments [16,17]. The DLAs, which involve movement 

and consequently muscular activity, must present an energetic outlay and the more 

intense they are, the greater will be the oxygen uptake (VO2), requiring the 

occurrence of an increase in lung ventilation (VE)/breathing and blood flow in order to 

supply all tissues with the required oxygen in a continuous and adequate manner 

[18]. In cases there the in-take is not adequate, there will be a build up of lactic acid, 

and the individual and his/her muscles will become fatigued. The perception will be 

correlated with light or intense effort, depending on the metabolic demand and also 

on the level of conditioning of the individual practicing the action/participating in the 

individual activities [17]. 

Indeed, in recent years the level of activity of individuals considered as young 

adults is increasing significantly in our society, especially in our largest cities. In spite 

of the great clinical relevance of knowledge in this area and  the physiological impact 

of various life styles may have on young parents and children, one only finds a small 
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number of works in the peer reviewed literature with the present focus. Finally the 

aim of the present study is to evaluate the metabolic demand, lung ventilation and 

cardio-respiratory adjustments in daily-life activities in healthy active and sedentary 

female individuals between the ages of 17 and 25 years.  

 

Methods 

Twenty-three female individuals between the ages of 17 and 25 years, 

weighing between 49 and 65 kg, and with heights between 1.55 and 1.72 m were 

evaluated. 

The study was conducted according to the CNS (National Health Council), 

Resolution 196/96 and all the individuals signed an informed consent form after 

receiving an explanation regarding all of the procedures to be executed, as well as 

information concerning the possible risks involved in participating in the 

experiment/study. 

 

Protocol 

After a complete physical and psychological evaluation of each volunteer to 

determine their physical and psychological fitness to participate in the study, the 

following protocol was initiated. It started with an initial 5-minute rest on a sofa. 

Subsequently, the volunteers began to perform four activities while being monitored 

with a gas-analysis system. Between each activity, the volunteers rested for ten 

minutes. 
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The activities during which the participants were tested consisted of: i) 

pressing/ironing clothes for five minutes; ii) sweeping the floor with a nylon-bristled 

broom for five minutes; iii) washing the dishes for five minutes; and iv) cleaning 

window glass for five minutes. At the end of each 10 minute rest and at each minute 

during the activities the heart rates were registered using a frequency meter. During 

the tests, the measurements were continuously being made by using the portable 

gas-analysis system (telemetry).  All activities were carried out in an Experimental 

House at the Center for Supervised Practices in the Physiotherapy Clinic of the 

University Vale do Paraíba in São José dos Campos, São Paulo, Brazil. 

 

Gas Analyses 

A VO 2000 MedGraphics-brand gas analyzer (portable) was utilized that was 

equipped with a telemetry system coupled to a Pentium 4 computer. 

 Before the procedure, the equipment had its flow calibrated utilizing a 3-liter 

syringe and the gaseous determinations were made with gases of known 

concentration, using a mixture containing 16% of oxygen and 5% of carbon dioxide, 

balanced with N2, according to the manufacturer’s specifications. 

After calibration, the equipment was coupled to the individual by a thoracic belt 

on a support in the anterior region of the trunk and its battery in the posterior region, 

connected to the equipment. Once these steps were performed, the individual and 

the equipment were able to begin the experimental procedure to monitor breathing 

during  the participation in the daily-life activities.  

 

Experimental Procedure 
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Initial rest: The participants were initially asked to sit on the sofa with their 

backs being supported and their hips and knees flexed and arms relaxed in the 

positions of their preference for five minute during the initial rest phase part of the 

experiment. At the end of each five minute rest phase, their heart rates were 

registered. The experiment then ensued with the following activities. 

Activity 1: The participants were asked to sweeping the floor of a previously 

delimited smooth ceramic surface using a broom with nylon bristles for five minutes. 

The individuals presented themselves in upright orthostatic positions semi-flexing 

their shoulders and elbows and utilized their two arms to hold the broom and 

simulate cleaning the floor using a sweeping motion [19]. The participants' heart rates 

were registered once a minute during this activity. 

Activity 2: The participants were asked to washing the dishes for five minutes. 

The individuals stood in front of the sink and utilized their dominant arms to hold the 

sponge loaded with detergent, and their contra-dominant arms to hold the pan, both 

with semi-flexed elbows. Continuous movements were made to simulate cleaning 

dirty dishes, but the actual number of dishes washed by each individual was not 

taken into consideration [19]. The participants' heart rates were registered once a 

minute during this activity. 

Activity 3: The participants were asked to press/iron clothes for five minutes. 

The individuals stood in front of the ironing board. The activity was performed with 

their dominant arms semi-flexed at the elbows and the clothes utilized (which were 

being ironed) were pants. Continuous ironing movements were made and the 

number of clothes was not taken into consideration [19]. The participants' heart rates 

were registered once a minute during this activity. 
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Activity 4: The participants were asked to clean windows for five minutes. The 

individuals stood in front of the windows. The activity was initiated with their dominant 

arm semi-flexed at the elbows and shoulders, and holding a cloth on the surface of 

the window pane. The individuals were asked to make continuous window cleaning 

motions for five minutes, but the number of window panes actually washed was not 

counted. The participants' heart rates were registered once a minute during activity. 

During the intervals between activities, the individual rested for ten minutes, 

the last five being evaluated. 

 

Statistical Evaluation 

 The variables between rest and activity were analyzed using the paired “t” test 

and the ONE-WAY ANOVA variance analysis was also utilized to evaluate the 

variables between activities, maintaining the significance index at 5% (p≤0.05). 
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Results  

 In Figure 1 we present the oxygen uptake both during the rest phase and 

during the participation of several Daily-Life Activities (DLA). It is possible to note that 

the sweeping activity propitiate/induces a more intense oxygen uptake than the other 

activities. Probably, this activity generates a more pronounced utilization of a higher 

number of muscles in the individuals. In fact, the oxygen uptake above 8 mL.Kg-

1.min-1 detected during the sweeping activity represents a very significant result, 

denoting that this activity can really improve the cardiovascular conditions of these 

women (if continued continuously for 30 minute periods, similar to such 30 minute 

periods of cardio-vascular activities which people are recommended by to undertake 

in the gym). 

 

 

Figure 1 Oxygen uptake (VO2 mL.Kg-1.min-1) at rest and during several daily life 

activities. 
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 In Figure 2 one can see the pulmonary ventilation associated with each Daily-

Life Activities (DLA). Interestingly, it is possible to identify that the sweeping activity 

generates more intense pulmonary ventilation in agreement with the data presented 

in Figure 1, which demonstrated that this Daily-Life Activity (DLA) requires more 

intense oxygen uptake than the other activities. 

       

Figure 2 Ventilation at rest and during several Daily Life Activities (DLA). 

 

 In Figure 3 the heart rate activity data corroborates the previous data 

regarding the sweeping activity in that this DLA requires higher physical 

performance/exertion than the other activities through the requirement of a more 

intense cardiac effort (higher heart rate). Actually, this activity presents a higher 

cardiac frequency (heart rate). However, it is possible to note that the difference of 

cardiac frequencies obtained by the several activities is significantly lower than the 

differences presented by the other cardiopulmonary parameters. Indeed, DLAs 

present significantly distinct values with respect to oxygen uptake as well as 

pulmonary ventilation. This analysis allows one to infer the coherence between the 
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data related to the oxygen uptake and the data referent to the pulmonary ventilation, 

which is coherent since both of these evaluations are connected intrinsically to the 

pulmonary function. On the other hand, it is evident that the cardiac frequency does 

not represent completely the alterations detected in the pulmonary function. The 

lower difference of cardiac frequency detected permits one to infer that the DLAs 

evaluated in the present work require a small intense additional cardiac effort when 

compared with a state of rest. In this way, the DLAs analyzed in this article are well 

discriminated by evaluating the pulmonary effects, but not are equally differentiated 

comparing the cardiac consequences. In this way, these DLAs, especially the 

scanning activity could be an interesting way of adding important cardio-vascular 

taxing physical activity to sedentary persons as well as to patients with 

cardiovascular and cardiopulmonary diseases and older citizens, since these 

activities do not represent a dangerous cardiac effort to these individuals, but do 

provide the necessary cardio-vascular activity. 

 

 

Figure 3 Value of heart rate (b.p.m) at rest and during the four daily life activities.  



55 
 

 

 In Figure 4 a relevant accentuation/increase in the metabolism of the 

participants is demonstrated during the physical activities using the Metabolic 

Equivalent (MET – number of calories consumed by a body at rest) measurement 

unit, suggesting that the clinical profile of the individual can be markedly improved if 

this type of activity is developed and continued with a reasonable frequency (three to 

four times a week and for periods of at least 30 minutes).  

 

 

Figure  4 Value of the METs at rest and in the four daily life activities.  

  

 

In Figure 5 the number of calories burnt during participation in each DLA. 

These data are in accordance with the results presented in Figures 1 and 2, where 

the difference of physiological effect associated with each activity is well defined. 
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Once again, the scanning activity is the DLA that has a more significant and positive 

biological impact on the participants. 

 

 

Figure 5 Calorie burning (kcal.min-1) at rest and during the four daily life activities. 

 

 The paired “t” test analysis allows one to infer that the daily-life activities 

(DLAs) for which the data were treated statistically furnish significant and positive 

values regarding the physiological effects, such as oxygen consumption, lung 

ventilation, heart rate, METs, and calorie burning when compared to their respective 

rest values before the activity (p≤0.05) commenced. When we compared the 

consumption of oxygen and the METs in the different activities, we observed a 

substantial statistical increase through the One-Way ANOVA variance analysis 

during the sweeping activity in relation to the other activities. On the other hand, in 

the analysis of lung ventilation and calorie burning, a significant increase was only 
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found during sweeping in relation to the activities of wash dishes and pressing/ironing 

clothes (Figures 1, 2, 3, 4 and 5).  
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Discussion 

In our study, we observed a statistically significant increase in oxygen 

consumption during activities when compared to rest. In addition, we also identified 

differences in oxygen consumption between the activities. The sweeping activity 

involves more participation of muscular groups, leading to a greater consumption of 

oxygen. 

In this context, basal metabolic rate (BMR), which covers the energetic costs 

of the processes essential for life (BMR is the energy expended when an individual is 

lying at complete rest) [20]; diet-induced energy expenditure that results from the 

digestion, absorption and conversion of food; activity-induced energy expenditure 

(AEE), which is the energy expenditure associated with muscular contractions 

involved in performing body postures and movements [21]. The balance between 

acquisition and expenditure of energy is critical for survival and reproductive success. 

This balance depends on the interplay between the intake of matter and energy 

(eating and drinking), digestive processing (digestion), and allocation to alternative 

functions, such as thermo-regulation, growth, reproduction and other activities which 

include self defense [22]. However, the very sedentary modern life style has affected 

this equilibrium, decreasing the health conditions of the people in all countries. 

Technological innovation and increased incomes which were expected to actually 

lead to improved quality of life, health and life expectancy, have actually lead to the 

opposite effect. Technological innovation has decreased the need for the previously 

large number of workers who did manual (stressful cardio-vascular exercise) labor 

and decreased the cardiovascular stress on stay home mothers who now use home 

appliances to clean the floors, wash the dishes and clothes and/or have domestic 

servants to do the home chores. Some have now made going to the gym a part of 
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their daily routines, but for many others, this luxury is not there, as gym memberships 

in many countries is such that many cannot afford it, with the result that large 

segments of society are now experiencing health problems due to the sedentary 

nature of both their home and work lives. Unless modern societies address this ever-

growing problem, societies will face increased health costs and losing workers due to 

sick days, and even worse premature deaths and disabilities. Hence research like 

that done in our study are fundamental to make assessments of the home (and work) 

activities of individuals in the very modern and evolving society in Brazil [22]. 

In relation to ventilation (VE), the results point to the “sweeping” and “ cleaning 

windows” activities as those that determine the greatest VE. Since these activities 

demand a larger number of muscular groups and back-and-forth movements, a 

larger increase in ventilation should be expected.  

On the other hand, with respect to the quantification of intensity of physical 

activity in a measurement unit denominated metabolic equivalent (MET – number of 

calories consumed by a body at rest), we observed that all activities, which requires 

greater participation of muscular groups (sweeping and windows cleaning), present a 

more pronounced increase in METs, corroborated by the results of calorie burning. 

Considering that the light to moderate activities imply in a level of 4 to 6 METs, in our 

individuals, even the sweeping and window cleaning activities correspond to 

extremely light effort intensity.  

 We can conclude that the metabolic demand and cardio-respiratory 

adjustments in the daily-life activities (DLAs) depend on the complexity of the activity 

and on the number of muscular groups utilized. Furthermore, it is evident that the 

DLAs represent an interesting way for several persons to obtain a better more 

developed cardiorespiratory condition. In fact, the present data demonstrates that 
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this kind of activity does not provoke a significant risk to patients with various chronic 

diseases, which present restrictions to the amount and type of exercise with higher 

biological impact [24]. One being the shoveling of snow by older men and women in 

the northern states and provinces in the United States and Canada and northern 

countries in Europe and Asia, which leads to many heart attacks, and even to a large 

number of deaths. Shoveling snow can be considered and extreme form of sweeping 

and by even be considered an "extreme sport", as the amount of exertion required, 

especially for so-called wet snow is very high. On the other hand, the present results 

demonstrate that physiological response is very significant, especially if these DLAs 

would be undertaken with an adequate frequency (three to four times a week for a 

minimum of 30 minute continuous duration, similar to the time many young, middle-

aged and older people spend in the gym) [23], [24]. Therefore, this work furnishes 

interesting and original support for various professionals in the health and exercise 

sectors of society, as well as research groups that have the aim to improve the 

quality of life of sedentary, old and obese, office workers, and persons who, for a 

variety of reasons, are either unable or not willing to undertake normal and 

conventional physical exercise. In many cases there are a variety of reasons which 

present representative limitations with respect to the practice of some type of 

exercises, and hence other forms of activities must be considered, and here certain 

LDAs are shown to be a possibility. 

In fact, observational studies have shown that older adults who report low 

physical activity levels are at elevated risk of mortality compared with those who 

report moderate or high levels of activity [24], [25]. It is important to notice that the 

obesity has reached epidemic proportions in all countries, such as in the United 

States and Australia, where 55% of adults are now classified as being overweight or 
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obese [body mass index (BMI; in Kg/m2) [24], [25]. In Latin America, for example, an 

estimated 119,000 deaths in 2000 were attributed to an inactive lifestyle, which is 

associated directly or indirectly to the high incidence of cardiovascular disease, Type 

2 diabetes, osteoporosis, some types of cancer and depression [25].  Moreover, 

epidemiological studies have shown alterations of the lifestyle and food habits of 

adolescents in industrialized countries during recent decades. Job-related physical 

activity and spontaneous physical activities have indeed declined because of the 

increase in the school-leaving age, travel to school by bus or car, urbanization of 

country people, lack of space for outdoor activities, especially in big cities and others 

limitations due to altered life style (long daily commutes to either school and work). In 

this way, to the benefit of those people with a propensity for sedentary activities such 

as TV and video watching and computer games, more alternatives need to be 

investigated to increase the cardio-vascular and musculature activity of people in 

addition to traditional exercise and sports, many of which have led to injuries which 

now contribute to the sedentary life styles of many former professional athletes [26]. 

Indeed, a major component of rehabilitation is training to achieve 

independence. In this process, energy conservation techniques are introduced, as an 

adaptation to compensate the gradual reduction in aerobic capacity with aging. 

These techniques consist of measures to avoiding unnecessary or excessive use of 

energy. They would benefit people with or without disease, but particularly those with 

chronic cardiorespiratory diseases [18,27,28].  

Here we wish to provide/furnish important data with respect to the impact the 

daily activities of these young women have on their cardio-respiratory health. In this 

way, several professionals working in this interdisciplinary area, which involves 

biologists, physicians, physiotherapists, biomedical engineers, biophysics, chemists 
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and others, can obtain relevant data regarding the correlation between the volume of 

the “small” activities and the general physiological conditions of a determined 

patients and future patients (if the life style patterns of many of these young women 

are not changed). 

 

Conclusions 

The present work demonstrates the relevance of the called Daily Life Activities 

(DLA) to promote healthy conditions to several individuals, especially to sedentary 

persons and patients with cardiovascular diseases, since the requirement of 

additional cardiac effort in these DLAs is not significantly pronounced. In fact, it was 

demonstrated that the DLAs promote significant oxygen uptake and calorie burning 

when compared with the rest state, demonstrating that the participants’ physical 

conditioning as well as their pulmonary conditions can be intensely improved by their 

participation in these kinds of activities. Furthermore, it is evident that the metabolic 

demand and cardio-respiratory adjustments in the daily life activities (DLAs) depend 

on the complexity of the activity and on the number of muscles employed in the set of 

movements of each DLA.  
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Resumo 

O consumo de oxigênio (VO2) tem sido de grande valia na avaliação funcional 

de atletas. A ergoespirometria direta é um procedimento não invasivo, utilizado para 

avaliar o desempenho físico ou a capacidade funcional de um indivíduo (LEAL 

JR,2006). O futebol e handebol são modalidades esportivas dinâmicas, acíclicas e 

com variações alternadas de alta intensidade e  situações de baixa intensidade, 

além de mudancas constantes de direção a todo momento. A preparação das 

equipes é bastante complexa, pois além destas variações deve-se levar em conta as 

funções táticas de cada atleta. Os preparadores físicos e fisiologistas buscam testes 
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diagnósticos e de acompanhamento cada vez mais elaborados e precisos visando 

melhorar as condições para um treinamento bem planejado. Levando em 

consideração que o consumo de oxigênio é um importante indicador da condição 

cardiorrespiratória em diferentes públicos, especialmente em atletas e a 

ergoespirometria tem sido utilizada como uma excelente ferramenta para demonstrar 

esses valores de maneira eficiente e não invasiva. O presente estudo tem como 

objetivo demonstrar as diferenças entre atletas de futebol  e handball de diferentes 

categorias, sendo divididas em profissionais, juniores e feminino. 

Palavras-chave: Ergoespirometria, futebol, futebol feminino, handebol, VO2,  

 

 

Abstract  

Oxygen Uptake maximum (VO2) has been very valuable in the functional evaluation 

of athletes. The ergospirometry test is a direct non-invasive procedure used to 

evaluate the physical performance or functional capacity of an individual (LEAL JR, 

2006). Soccer and handball are dynamic sports, acyclic and alternate variations of 

high intensity and low intensity situations, in addition to constant changes of direction 

at all times. The preparation of the teams is quite complex, as well as these changes 

must take into account the tactical functions of each athlete. The trainers and 

physiologists seek diagnostic tests and follow-up ever more elaborate and accurate 

view to improving the conditions for training and planning. Taking in consideration 

that oxygen uptake is an important indicator of cardiorespiratory fitness in various 

subjects, especially in athletes and spirometry has been used as an excellent tool to 

demonstrate these values efficiently and not invasive, this study aims to demonstrate 
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the differences between football and handball athletes of different categories, divided 

into professional, junior and female 



75 
 

 

 INTRODUÇÃO 

O consumo de oxigênio (VO2) representa  uma funcão fisiológica integrada 

com contribuições dos pulmões, coração, sangue e atividades musculares ( Reilly, 

1996). Muitos pesquisadores do esporte consideram o VO2 máximo, a representação 

da potência aeróbia, como a melhor mensuração laboratorial objetiva da capacidade 

de resistência cardiorrespiratória (COSTIL, 2001; GRIECO, et al., 2011; DITTRICH, 

et al., 2011).  

Desta forma nosso estudo utiliza-se da técnica de analise de gases com 

captação de sinal via cabo para avaliar atletas em diferentes modalidades 

esportivas. O consumo máximo de oxigênio é uma das medidas mais comuns 

realizadas na fisiologia do exercício, pois demonstra o nível máximo da produção de 

ATP  pela  fosforilação oxidativa e pelo fato de depender do débito cardíaco máximo 

é também frequentemente usado como um indicador de capacidade 

cardiorrespiratória (BASSET, 2000; GRIECO, et al., 2011; DITTRICH. et,al., 2011).  

O Futebol é uma modadlidade complexa que envolve demandas energéticas 

distintas e movimentos acíclicos para diferentes posições e funções táticas que o 

jogo exige, por isso, à necessidade de uma atenção grande no que se refere ao 

método de avaliação física destes atletas. A alta potência aeróbia em futebolistas é 

um fator considerado preditor de boa capacidade do organismo para tolerar a longa 

duração do jogo, tornando-se primordial no desempenho para este esporte 

(BARROS; GUERRA, 2004; GRIECO, et al., 2011; DITTRICH, et al., 2011). Para 

este estudo foi utilizado apenas jogadores que atuam no meio de campo, isso para 

homogeinizar a pesquisa já que existem diferenças observadas para diferentes 
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posições e funções dentro do campo de jogo. Para BARROS, 2004; CUNHA, et al., 

2011 as posições de lateral e meio-de-campo que são o élo entre a defesa e o 

ataque, exigem elevado desenvolvimeto tanto do limiar anaeróbio quanto do 

consumao máximo de Oxigênio. 

 
O handebol caracteriza-se por uma variedade de deslocamentos realizados 

com alternância de intensidade. Desta forma, torna-se fundamental o conhecimento 

sobre as fontes energéticas predominantes nas ações da modalidade, com o intuito 

de tornar mais eficaz a estruturação e a prescrição do treinamento. (VARGAS, 2008; 

TILLAAR; CABRI, 2012; DA SILVA, et al., 2010)  

A modalidade se desenvolve em um campo de jogo de 40 por 20 metros e 

com um tempo de duração de 60 minutos divididos em 2 tempos de 30 minutos, com 

intervalo de 10 minutos. Para Eleno, 2002 o handebol é uma modalidade esportiva 

coletiva que envolve uma grande quantidade de movimentos váriados, associados à 

manipulação da bola e interação com outros atletas. 

Apesar de modalidades distintas, futebol e handebol se assemelham nas 

características citadas acima, aciclicidade, intermitência e mudanças de direção nos 

movimentos, despertando o interesse em avaliar estes de maneira mais aproximada, 

quantificando e traçando comparações entre os atletas envolvidos nessas 

modalidades (TILLAAR; CABRI, 2012; DA SILVA, et al., 2010). 

Durante a realização de um jogo de modalidade coletiva, ocorre a alternância de 

períodos de esforço e de recuperação. Esse tipo de alternância entre esforço e 

pausa se assemelha às exigências do método de treinamento intermitente, que 

apresenta diversas variações, mas tem como princípio básico a utilização de uma 
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série de estímulos submáximos alternados com períodos de intervalo que propiciam 

uma recuperação parcial (ELENO, 2002) . Para estabelecer um perfil da capacidade 

aeróbia de jogadores de futebol é importante considerar muitos fatores como: idade 

cronológica, idade de treinamento, morfologia e antropometria assim como posição 

em campo de jogo (DA SILVA, 2008). 

 
A ventilação é o principal  componente  do consumo de Oxigênio durante o 

exercício. A ventilação minuto (VE) é o volume de ar que se move para dentro e para 

fora dos pulmões expresso em litros por minuto. É determinado pelo produto da 

frequência respiratória e o volume de ar exalado a cada ventilação (volume 

corrente). O produto da VE pelo oxigênio consumido (diferença entre o conteúdo de 

oxigênio inspirado e expirado)  determina o consumo de oxigênio (VO2). (BARROS, 

2001; DA SILVA, et al, 2010). 

O objetivo deste estudo foi avaliar valores de pico ou máximo do VO2, VCO2 e VE 

em atletas profissionais e juniores do futebol, atletas de handebol e mulheres 

futebolistas, fazendo uso da técnica de análise de gases com captação de sinal via 

cabo. 

 

Metodologia 

 

O Presente estudo foi desenvolvido no laboratório de Fisiologia do Exercício da 

Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP). 

 Foram utilizados 48 atletas divididos em 4 grupos de 12 atletas. O primeiro 

grupo composto por 12 jovens que atuam como jogadores de futebol na categoria de 

juniores (sub-20), com idade média de 17 (± 0,5) anos e peso médio de 67,8 (± 4,5) 

Kg. O segundo grupo era formado por 12 jogadores de futebol profissional, com 
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idade média de 23 (± 1,6) anos e peso médio de 73,1 (± 4,7) kg, o terceiro grupo foi 

formado por futebolistas do sexo feminino, com idade media de 21 (± 1,3) e peso 

médio de 57,6 (± 3,1) kg e finalmente o quarto grupo foi formado por atletas de 

handebol com idade com idade média de 19 (± 1,3) e peso medio de 83,8 (± 7) kg. 

 O VO2 foi avaliado de forma direta, com análises de gases, pela técnica da 

ergoespirometria. O analisador de gases VO2000 empregado foi (Medgraphics), 

acoplado a um microcomputador e equipado com o software Elite (Micromed). O 

ergômetro utilizado nos testes ergoespirométricos era uma esteira elétrica (Super 

ATL, Inbrasport). O protocolo utilizado consistiu em velocidades progressivas com 

incremento de 1.0 km/h a cada estágio com dois minutos de duração. O testes só 

foram interrompidos com a solicitação dos atletas, caracterizando a exaustão e teste 

máximo. 

 Para a análise estatística dos dados, foi utilizado o teste de variância One 

Way-ANOVA, considerando um nível de significância de 5% (p < 0,05). 
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Resultados  

Os Resultados obtidos com as avaliações fisiológicas realizadas pelos 4 

grupos foram separados e analizados através de Tabelas e gráficos para uma 

comparação mais criteriosa. O Estudo demonstrou resultados esperados para suas 

respectivas modalidaes más também significantes diferênças de valores quando 

comparados. 

 

TABELAS 

Tabela 1. Média±DP dos valores antropométricos (peso e idade) e parâmetros analisados (VO2, CO2 e VE). 

Grupos Idade (ano) Peso (Kg) VO2 (ml/kg.min) CO2 (ml/kg.min) VE (l/min) 

FMJ 17±0.58 67.82±4.54 56.48±3.08 57.17±7.43 96.83±6.86 

FMP 23±1.66 73.15±4.72 58.15±4.48 63.61±6.83 111.59±12.64 

FF 21±1.34 57.67±3.14 46.04±2.90 50.42±3.25 85.89±4.21 

H 19±1.28 83.83±7.02 51.70±3.42 53.64±4.61 98.79±10.24 

 

 

 

 

 

Observando a Tabela 1,  verificamos nos atletas de futebol profissional, valores de 

VO2 e Dióxido de Carbono (CO2) mais altos do que nos outros grupos, com picos de 

VO2 de 58.15 (±4.48), CO2 de 63.61(±6.8) e ventilação 111.59 (±12.6) l/min. Este fato 

demonstra a potência aeróbia superior a dos grupos formados por atletas de outras 
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modalidades.  Vericamos também outros  fatores que poderiam influenciar nos 

valores de consumo de O2, como idade e massa corporal dos diferentes grupos.  

 

 

Tabela 2. Valores do coeficiente de Pearson (p) através de comparações múltiplas (One Way-ANOVA). 

Gases  FMJ x FMP FMJ x FF FMP x FF H x FMJ H x FMP H x FF 

VO2 NS *1.9E-8 *7.8 E-8 *0.001 *6.5E-4 *2.4E-4 

CO2 *0.037   *0.008 *4.4E-6 NS *3.8E-4 NS 

p> 0.05 Valor não significativo (NS).       P<0.05 Valor significativo (*). 

 

                                               Gráficos FMJ x FMP e H x FF 

        

Grafico 1: comparação do VO2 e VCO2 entre  atletas de futebol Juniores e Profissional 

p> 0.05 Valor não significativo (NS).       P<0.05 Valor significativo (*). 
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Grafico 2: comparação do VO2 e VCO2 entre  atletas de futebol Feminino(FF) e Handebol masculino (HM) 

p> 0.05 Valor não significativo (NS).       P<0.05 Valor significativo (*). 

 

                                                                   Gráficos FMJ x FMP x H   

 

 

Grafico 3:  Picos de VO2 e CO2 do Futebol Profissional (FMP), Juniores (FMJ) e Handebol (HM) 

p> 0.05 Valor não significativo (NS).       P<0.05 Valor significativo (*). 
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Gráficos FMJ x FMP x FF 

 

  

Grafico 4: Picos de VO2 e CO2 do Futebol profissional, Juniores e futebol Feminino 

p> 0.05 Valor não significativo (NS).       P<0.05 Valor significativo (*). 
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20 anos) demonstrou diferença de valores não significativos de VO2, porém um 

Coeficiente (p) de CO2 de 0.037.  

Na comparação entre futebolistas da categoria Juniores e o futebol feminino  

observamos valores de VO2 *1.9E-8 e CO2 de *0.008. Entre atletas de Handebol e os 

juniores do futebol não houve diferença significativa no CO2, somente no VO2 de 
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comparação entre atletas de handebol e futebol feminino foi demonstrado uma 

diferenca de valores de *2.4E-4    porém sem diferenças significativas para valores de 

CO2. 

 

DISCUSSÃO 

 

No presente estudo foi observado que ambos os grupos apresentaram 

valores consideráveis de VO2 pico, quando comparados a indivíduos que não 

praticam modalidades de alto rendimento (GRIECO, et al, 2011).  

O grupo do FMP apresentou maiores picos de VO2 e todos os resultados 

significativos, quando comparado com resultados deste mesmo parâmetro fisiológico 

obtido nos grupos do FF e H. O mesmo não ocorreu quando comparamos o VO2 do 

FMP com o VO2 do FMJ, não apresentando uma diferença significativa em seus 

resultados. Fato este discutido em variados trabalhos como os de GRIECO,et al., 

2011 e DITTRICH,  et al. em 2011, que estudaram o desempenho de atletas 

futebolistas e vem demonstrando uma semelhança na composição física morfológica 

dos jogadores e tendo a massa muscular como principal fator de equilíbrio entre 

essas duas categorias. Além disso, a metodologia empregada nos treinamentos 

físicos e técnicos na modalidade de futebol tem se assemelhado muito em ambas as 

categorias no que se refere à intensidade, volume e metodologia de treinamento 

(CUNHA, et al, 2011).  

Ainda em relação ao VO2 e VCO2 pico, os grupos do FF e H tiveram valores 

significativamente menores. Este fato deve-se segundo CUNHA,  et al, 2011; 

TILLAAR; CABRI, 2012; DA SILVA, et al, 2010 a dois principais fatores, o primeiro, a 
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diferenca de massa corporal, principalmente em sua composição magra (músculo), 

que é menor, já que o grupo FF foi formado por atletas do sexo feminino. Em um 

segundo fator importante, pesquisadores como TILLAAR, CABRI, 2012 destacam 

em seus trabalhos a ocorrência de adaptações de valências físicas diferentes, sendo 

ocasionado por especificidade da modalidade, e espaços menores no campo de 

jogo, como é o caso do Handebol quando comparado com modalidades praticadas 

em ambientes maiores, que permitam uma melhor treinabilidade da potência aeróbia 

(GRIECO, et al, 2011; DITTRICH, et al, 2011; CUNHA, et al, 2011; TILLAAR; CABRI 

, 2012; DA SILVA, et al, 2010). 

 

CONCLUSÃO 

 

Os resultados evidenciaram a influência do fator sexo principalmente na 

resposta do consumo de oxigênio. Também foi demostrado que a especificidade das 

modalidades interferem diretamente nos picos de VO2 e VCO2 em atletas de alto 

rendimento. 
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