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RESUMO 

Objetivo: Verificar em mulheres idosas praticantes de Treinamento Resistido 
(TR) o comportamento das Pressões Máximas Inspiratória (PImáx) e Expiratória 
(PEmáx), das Amplitudes toracoabdominal, Axilar (AAx), Xifoideana (AXi) e 
Abdominal (AAb), do Pico de Fluxo Expiratório (PFE) e da distância percorrida 
no Incremental Shuttle Walk Test (ISWT). Metodologia: Foram desenvolvidos 
dois estudos com mulheres idosas com idade entre 60 e 79 anos. No estudo I, a 
amostra foi constituída de 53 idosas divididas em dois grupos. O grupo de 
treinadas (GT) foi composto por 28 mulheres participantes de um programa de 
TR e o grupo de não treinadas (GNT) foi composto por 25 mulheres sedentárias 
ou irregularmente ativas. No estudo II, a amostra foi constituída de 24 idosas, 
sedentárias ou irregularmente ativas, submetidas a um programa de TR com 
duração de 12 semanas. As mulheres idosas foram avaliadas em relação a 
PImáx e PEmáx com uso da manovacuometria, as amplitudes toracoabdominal 
pela cirtometria, o PFE através do medidor de PFE ou Peak-Flow e do 
desempenho na caminhada através do ISWT. Na análise estatística no estudo I 
foi aplicado o Teste t de Student não pareado e no estudo II foi aplicado o Test t 
de Student para amostras relacionadas. O Teste de Correlação de Pearson foi 
utilizado para correlacionar as variáveis respiratórias com a distância percorrida 
no ISWT. O nível de significância foi de p ≤ 0,05. Resultados: No desempenho 
da caminhada e nas variáveis respiratórias estudadas, exceto na AAb, 
constataram-se no estudo I diferenças superiores e significativas no GT em 
relação ao GNT, bem como, no estudo II no pós-TR. Correlação entre as 
variáveis respiratórias e o desempenho no ISWT só foi observada entre este e a 
AXi no estudo I. Conclusão: No estudo I, mulheres idosas participantes de um 
programa de extensão de TR, apresentaram diferenças superiores e 
significativas na PImáx, PEmáx, AAx, AXi, Peak-Flow e desempenho no ISWT, 
quando comparadas com mulheres idosas sedentárias ou irregularmente ativas, 
bem como, apresentaram correlação significativa entre AXi e desempenho no 
ISWT. No estudo II o TR promoveu alterações significativas nas variáveis 
respiratórias e no desempenho da caminhada, exceto na AAb, no entanto, não 
foram verificadas correlações entre as variáveis respiratórias estudadas e os 
resultados no ISWT.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Idoso. Treinamento de resistência. Músculos respiratórios. 
Testes respiratórios. Teste de esforço. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
   



ABSTRACT  

Objective: to verify in elderly women practitioners of resistance training (RT) the 
behavior of Maximum Inspiratory Pressure (Mip) and Expiratory (Mep), amplitude 
ring, Axillary (AAx), Xifoideana (AXi) and Abdominal (AAb), the peak of Expiratory 
flow (PEF) and the distance travelled in Incremental Shuttle Walk Test (ISWT). 
Methodology: Two studies were developed with elderly women aged between 
60 and 79 years. In study I, the sample consisted of 53 elderly women divided 
into two groups. The group of trained (GT) was composed of 28 women 
participants of a RT program and the group of non-trained (GNT) was composed 
of 25 sedentary or irregularly active women. In study II, the sample consisted of 
24 elderly women, sedentary or irregularly active, who underwent a 12-week RT 
program. The elderly women were evaluated for Mip and Mep with the use of 
manovacuometry, thoracoabdominal amplitudes by cirtometry, PEF using the 
PEF or Peak-Flow meter and walking performance through the ISWT. In the 
statistical analysis in the study I was applied the Unpaired Student's        t-Test 
and in Study II Student's t-Test was applied for related samples. The Pearson 
Correlation Test was used to correlate the respiratory variables with the distance 
covered in the ISWT. The level of significance was p ≤ 0.05. RESULTS: In the 
study I of the walk and the respiratory variables studied, except for AAb, found 
significant and superior differences in GT in relation to GNT, as well as in study 
II in the post-RT study. Correlation between respiratory variables and ISWT 
performance was only observed between this and AXi in study I. Conclusion: In 
study I, elderly women participating in a RT extension program presented higher 
and significant differences in Mip, Mep, AAx , AXi, Peak-Flow and performance 
in the ISWT when compared to sedentary or irregularly active elderly women, as 
well as, showed a significant correlation between AXi and ISWT performance. In 
study II, the RT promoted significant changes in respiratory variables and walking 
performance, except in AAb, however, no correlation was found between the 
respiratory variables studied and the results in the ISWT. 

 

KEYWORDS:  Elderly. Resistance training. Respiratory muscles. Breath tests. 
Stress test. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE TABELAS  

  
   



 
 
Tabela 1 - Características antropométricas e resultados das variáveis 

respiratórias e de desempenho físico do GT e GNT ................ 
 

38 
 

Tabela 2 - Resultados obtidos e valores previstos da PImáx, PEmáx, 
Peak-Flow e ISWT do GT e GNT ............................................. 

 
39 
 

Tabela 3 - Características antropométricas e resultados do desempenho 
físico no ISWT e das variáveis respiratórias pré e pós-TR ....... 
 

 
45 

Tabela 4 - Valores obtidos, da diferença percentual do previsto e 
percentual de aumento de PImáx, PEmáx, Peak-Flow, AAx, 
AXi e desempenho físico no ISWT pré e pós-TR ..................... 

 
 

46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE FIGURAS  



 
 
Figura  1 - Fluxograma dos estudos I e II ................................................. 26 
   
Figura  2 - Supino sentado 

........................................................................ 
27 

   
Figura  3 - Tração frente ........................................................................... 27 
   
Figura  4 - Remada unilateral em pé 

......................................................... 
27 

   
Figura  5 - Desenvolvimento 

..................................................................... 
27 

   
Figura  6 - Levantamento terra 

.................................................................. 
28 
 

Figura  7 - Leg press 
................................................................................. 

28 
 

Figura  8 - Panturrilha em pé .................................................................... 28 
   
Figura  9 - Combinado terra e remada alta ............................................... 28 
   
Figura 10- Abdominal 

................................................................................ 
29 
 

Figura 11- Manovacuômetro analógico 
..................................................... 

30 
 

Figura 12- Avaliação da manovacuometria 
............................................... 

31 
 

Figura 13- Trena antropométrica e avaliação da cirtometria axilar na 
inspiração máxima 
................................................................... 

 
32 
 

Figura 14- Medidor e avaliação do Peak-Flow 
.......................................... 

32 
 

Figura 15- Oxímetro, cardiofrequencímetro e avaliação no ISWT ............ 33 
 

Figura 16- Avaliação do peso e altura ...................................................... 34 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS 
 
 

Abdominal (Ab) 

Amplitude Axilar (AAx) 

Amplitude Abdominal (AAb) 

Amplitude Xifoideana (AXi) 

Aumento de Fluxo Expiratório (AFE) 

Axilar (Ax) 

Centímetro (Cm) 

Capacidade Vital Forçada (CVT) 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

Capacidade Pulmonar Total (CPT) 

Curso de Educação Física (CEDF) 

Frequência Cardíaca (FC) 

Frequência Respiratória (FR) 

Grupo de Não Treinadas (GT) 

Grupo de Treinadas (GT) 

Índice de Massa Corporal (IMC) 

Incremental Shuttle Walk Test (ISWT) 

Laboratório de Exercício Resistido e Saúde (LERES) 

Pico de Fluxo Expiratório (PFE) 

Posição Ortostática (PO) 

Pressão Expiratória Máxima (PEmáx) 

Pressão Inspiratória Máxima (PImáx) 

Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) 

Repetições Máximas (RM) 

Saturação Periférica de Oxigênio (SpO2) 

Termo de Aceite e Livre Consentimento (TALC)  

Testes de Exercícios Cardiorrespiratórios (TECP) 

Treinamento Resistido (TR) 

Universidade do Estado do Pará (UEPA) 

Universidade Nove de Julho (UNINOVE) 



Volume Residual (VR) 

Xifoideana (Xi) 

SUMÁRIO 
  

 
  LISTA DE TABELAS ....................................................................................  7 

  LISTA DE GRÁFICOS E FIGURAS .............................................................  8 

  LISTA DE ABREVIATURAS .........................................................................  9 

1. Contextualização .................................................................................... 12 

1.1. Demografia do idoso ............................................................................ 12 

1.2. Saúde e envelhecimento ...................................................................... 14 

1.3. Anatomia e função dos músculos respiratórios .................................... 14 

1.4. Pressões respiratórias máximas .......................................................... 15 

1.5. Cirtometria toracoabdominal ................................................................ 17 

1.6. Peak-Flow ............................................................................................. 18 

1.7. Incremental Shuttle Walk Test .............................................................. 19 

1.8. Treinamento resistido e saúde do idoso ...............................................  21 

2. Objetivos ................................................................................................. 24 

3. Métodos .................................................................................................. 25 

3.1. Delineamento do Estudo ...................................................................... 25 

3.2. Casuística ............................................................................................. 25 

3.3. Protocolo .............................................................................................. 26 

3.4. Avaliações ............................................................................................ 29 

3.4.1. Questionário de Atividade Física (IPAQ) ............................................ 29 

3.4.2. Força muscular respiratória ................................................................ 30 

3.4.3. Amplitude de movimentos toracoabdominal ...................................... 31 

3.4.4. Pico de fluxo expiratório (Peak-Flow) ................................................. 32 

3.4.5. Incremental Shuttle Walk Test (ISWT) ............................................... 33 

3.4.6 Índice de massa corporal (IMC) ......................................................... 34 

3.5. Análise Estatística ................................................................................ 35 

4. Resultados............................................................................................... 36 

4.1. Estudo I  ............................................................................................... 36 

4.1.1. Introdução .......................................................................................... 36 

4.1.2. Resultados ......................................................................................... 38 

   



4.1.3. Discussão ........................................................................................... 39 

4.1.4. Conclusão .......................................................................................... 43 

4.2. Estudo II  .............................................................................................. 43 

4.2.1. Introdução .......................................................................................... 43 

4.2.2. Resultados ......................................................................................... 45 

4.2.3. Discussão ........................................................................................... 46 

4.2.4. Conclusão .......................................................................................... 51 

5. Considerações Finais ............................................................................. 53 

6. Referências  ........................................................................................... 55 

7. Apêndices ............................................................................................... 63 

8. Anexos .................................................................................................... 67 

   



12 
 

1. Contextualização 

Nas últimas décadas a população brasileira passou por acelerado 

processo de envelhecimento. Nas projeções calculadas pelo IBGE, de 2010 a 

2050 o número de pessoas com 60 anos ou mais de idade passará de 19,6 

milhões para 66,6 milhões, o que representa um aumento de 239,0%1, 

caracterizando a elevação na expectativa de vida dessa população. 

Relacionada à elevada expectativa de vida da população brasileira 

encontra-se a evolução do conhecimento científico e a produção de novas 

tecnologias, concorrendo para menor gasto de energia no cotidiano das 

atividades de vida diária dos indivíduos. Apesar do aspecto positivo dessa 

evolução, as facilidades proporcionadas pela tecnologia geram maior 

sedentarismo, o qual, associado ao processo natural do envelhecimento, 

predispõe para doenças como obesidade, hipertensão, diabetes, osteoporose, 

entre outras comorbidades2. 

Tais doenças ou enfermidades podem levar à redução do desempenho 

físico, especialmente no que se refere à caminhada e locomoção, assim como 

às condições cardiorrespiratórias. Esses aspectos predispõem o sujeito idoso a 

dificuldades em desempenhar as atividades de vida diária, decorrente, sobretudo 

pela redução na capacidade de gerar força muscular, o que implica em fatores 

de risco à sua saúde3, justificando fortemente ações e estratégias terapêuticas 

para atenuar este processo, sendo que o Treinamento Resistido (TR) tem sido 

utilizado eficazmente para tal3,4. 

O TR, com frequência, vem sendo apontado por profissionais da área da 

saúde como coadjuvante à saúde dos idosos. Relações positivas são 

estabelecidas entre o desenvolvimento da força e indicadores de saúde e 

qualidade de vida5. Entre estes indicadores, foram objeto deste estudo a força 

dos músculos respiratórios6, a complacência torácica7, o pico de fluxo 

expiratório8 e o desempenho na caminhada avaliado através do Incremental 

Shuttle Walk Test9. 

 

1.1. Demografia do idoso 

Os indicadores demográficos brasileiros apontam para um acelerado 

processo de envelhecimento da população nas últimas décadas e projeção de 

continuidade para o futuro1,10. 
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No Brasil, desde o século XIX, até as décadas de 1940 e 1950, os níveis 

de fecundidade e os de mortalidade eram regularmente elevados e pouco 

oscilavam. A partir de 1940, timidamente, iniciaram-se transformações no padrão 

demográfico, observando-se declínio nos níveis gerais de mortalidade sem 

redução concomitante com os níveis de natalidade. Após a década de 1960, 

ocorre uma das transições da fecundidade mais rápida do mundo, acentuando 

este quadro de mudanças1.  

Neste processo de mudanças em 1980 a população idosa brasileira era 

constituída por 7,2 milhões de pessoas, o que representava 6,1% do total da 

população e, em 2010 passou para 20,6 milhões e compunha, 

aproximadamente, 11% da população total. Neste período de 1980 a 2010 o 

índice de envelhecimento da população brasileira mais que dobrou e, em relação 

ao gênero, com acentuado crescimento para as mulheres. Em 1980 o índice de 

envelhecimento era de 14,9 para os homens e 16,9 para as mulheres e, em 2010 

o índice de envelhecimento era de 39,2 para os homens e 50,7 para as mulheres. 

Portanto, há uma diminuição da razão de sexo da população idosa, diminuindo 

de 89,9 em 1980 para 80,1 em 2010, ou seja, para cada 100,0 mulheres havia 

80,1 homens em 2010, contribuindo para a idéia do processo da feminização da 

velhice10.     

No ano de 2013 a população brasileira de idosos já era de 22,1 milhões11. 

A perspectiva de vida deverá atingir 74 anos em 2020, perspectiva de vida atual 

dos países desenvolvidos. Em 2025 o Brasil será o 6º país do mundo com o 

maior número de pessoas com idade superior a 60 anos12.  

Neste contexto, a demografia do processo de envelhecimento demanda 

um novo olhar para esta realidade, onde a velhice não pode ser vista como 

término, mas como um recomeçar com características e valores próprios. Deve-

se observar que o processo de envelhecimento altera a vida dos indivíduos, as 

estruturas familiares, a necessidade por políticas públicas e a distribuição de 

recursos na sociedade. Na área da saúde, entre as diversas demandas 

encontram-se ações de ampliação, melhoria no atendimento e preparação de 

profissionais nos campos da Geriatria e Gerontologia. Estas demandas devem 

estar voltadas para a formulação de políticas e dispêndios socialmente eficazes 

de recursos, inclusive, procedimentos de prevenção e reabilitação1. 

1.2. Saúde e envelhecimento 
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A Organização Mundial de Saúde (OMS) definiu saúde como o estado de 

completo bem-estar físico, psíquico e social13. A promoção da saúde pressupõe 

que saúde não seja entendida apenas como ausência de doença, mas, também, 

como a capacidade de agir sobre seus determinantes14. 

Os objetivos básicos que devem fundamentar as ações de saúde para os 

idosos são os de procurar mantê-los com o máximo de capacidade funcional e 

independência física e mental na comunidade e no seio de suas famílias15. 

O envelhecimento pode ser conceituado como um processo dinâmico e 

progressivo, o qual concorre para modificações morfológicas, funcionais e 

bioquímicas que vão alterando progressivamente o organismo, tornando-o mais 

suscetível às agressões intrínsecas e extrínsecas16. Compromete a capacidade 

de resposta dos indivíduos ao estresse ambiental e à manutenção da 

homeostasia17. 

Neste processo de mudanças, o envelhecimento manifesta-se pelo 

declínio das funções dos diversos órgãos que, caracteristicamente, tende a ser 

linear em função do tempo, não permitindo a definição de um ponto exato de 

transição18. Em relação ao sistema respiratório, todas as suas estruturas 

alteram-se no envelhecimento devido às modificações dos mecanismos 

reguladores da respiração, sejam eles quimiorreceptores, centros de controle do 

sistema nervoso central e músculos respiratórios19. 

 

1.3. Anatomia e função dos músculos respiratórios  

          Os músculos do aparelho respiratório são constituídos por músculos 

inspiratórios e expiratórios. Os músculos da inspiração incluem o diafragma, os 

intercostais externos, os esternocleidomastóideos e os escalenos e, os músculos 

da expiração incluem os intercostais internos e os abdominais20. 

Os músculos respiratórios, do ponto de vista funcional, são considerados 

músculos esqueléticos, cuja principal função é deslocar ritmicamente a parede 

do tórax para possibilitar a ventilação pulmonar e manter os gases sanguíneos 

arteriais dentro dos limites normais.  A energia potencial armazenada nas 

estruturas elásticas durante a inspiração é, normalmente, suficiente para superar 

a resistência ao fluxo aéreo durante a expiração21. 

Na respiração corrente normal a expiração é passiva e passa a ser ativa 

durante o exercício e na hiperventilação voluntária22. Os músculos abdominais 
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são os músculos expiratórios mais importantes. Durante a contração desses 

músculos ocorre aumento na pressão abdominal causando deslocamento cranial 

no diafragma. Esse deslocamento resulta em aumento na pressão pleural e 

redução do volume pulmonar21. Os músculos abdominais também são 

contraídos forçadamente durante a tosse, a êmese e a defecação. Os músculos 

intercostais internos são auxiliares na expiração ativa, diminuindo o volume 

torácico ao tracionar as costelas para baixo e para dentro22. 

         Na inspiração, o diafragma é o principal músculo e produz dois efeitos 

mecânicos importantes. Primeiro, a contração leva o tendão central para baixo, 

isso achata o diafragma aumentando o volume torácico e diminuindo a pressão 

intratorácica. O segundo efeito mecânico do diafragma ocorre pela contração de 

suas fibras costais, elevando as margens costais laterais23. Ainda sobre os 

músculos inspiratórios, os intercostais externos estão conectados as costelas 

adjacentes e, quando contraídos, tracionam as costelas para cima e para frente, 

promovendo o aumento dos diâmetros lateral e anteroposterior do tórax22. Os 

músculos escalenos têm com função mais importante auxiliar na inspiração 

quando o diafragma e os músculos intercostais externos não respondem às 

demandas ventilatórias, elevam e fixam as primeiras e as segundas costelas. Os 

esternocleidomastóideos constituem um grupo importante de músculos 

acessórios, atuam como músculos inspiratórios quando a cabeça e o pescoço 

são mantidos fixos por outros músculos, tracionam elevando a primeira costela 

e o esterno, aumentando o diâmetro torácico anteroposterior24. 

No processo de envelhecimento ocorre um declínio da massa e força 

muscular esquelética, inclusive na força dos músculos respiratórios25, com 

repercussões importantes na saúde do idoso26. A força da musculatura 

respiratória pode ser mensurada através de pressões estáticas, como a pressão 

inspiratória máxima (PImáx) e a pressão expiratória máxima (PEmáx)6,26,27. 

 

1.4. Pressões respiratórias máximas  

As medidas de PImáx e de PEmáx podem ser consideradas como 

indicadores preditivos para quantificar a força dos músculos respiratórios em 

indivíduos saudáveis ou com distúrbios gerais, assim como, para avaliar a 

resposta ao treinamento muscular respiratório27.  
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Em 1969 foi introduzida por Black e Hyatt uma forma simples de 

mensuração das pressões respiratórias máximas através de um 

manovacuômetro em escala de cmH₂O28. Deve-se considerar, no entanto, que 

este método avalia a força do conjunto dos músculos inspiratórios ou 

expiratórios, mas não de cada músculo isoladamente. Esse método simples de 

mensuração tem importante papel no diagnóstico e prognóstico de doenças 

neuromusculares e pulmonares6,26. 

 No Brasil, após o estudo pioneiro de Black e Hyatt em 1969, dois estudos 

marcaram a publicação de valores previstos para cálculo de pressões 

respiratórias máximas em indivíduos saudáveis. Em 1985, Camelo Jr e 

colaboradores descreveram valores de PImáx e PEmáx de uma amostra da 

população brasileira na cidade de Ribeirão Preto, no Estado de São Paulo. 

Avaliaram 60 indivíduos saudáveis de ambos os sexos, com idade entre 20 e 49 

anos. Em 1969, Neder e colaboradores avaliaram no Estado de São Paulo 100 

indivíduos saudáveis de ambos os sexos, com idade entre 20 e 80 anos. Por 

meio da análise de regressão múltipla, desenvolveram equações preditivas sexo 

e idade dependentes para PImáx e PEmáx27. 

 Em 2010, Costa e colaboradores elaboraram estudo objetivando 

comparar a PImáx e PEmáx em adultos saudáveis com os valores obtidos pelas 

equações de Neder e propor novas equações. Concluíram demonstrando a 

possibilidade de novas equações que podem contribuir com os estudos de 

Neder, em particular, para prever a PImáx. Ressaltaram que a determinação de 

equações que atendam a heterogeneidade da população brasileira ainda são 

demandadas e sugerem que novos estudos sejam desenvolvidos26. 

No processo de envelhecimento ocorre redução da força muscular 

respiratória de forma significativa6. A sarcopenia destes músculos pode ser 

correlacionada com múltiplos fatores, como: alterações hormonais, nutricionais, 

metabólicas, imunológicas, redução de unidades motoras e fibras musculares. 

Fatores que, associados ao sedentarismo, concorrem à fraqueza muscular, 

déficit funcional29,30 e redução de amplitudes toracoabdominal31. 

No envelhecimento, a redução na força dos músculos da respiração, 

geralmente, está associada às modificações da morfologia torácica e a redução 

da elasticidade pulmonar, reduzindo a capacidade da expansão da caixa 
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torácica32 e abdominal, as quais podem ser avaliadas através da Cirtometria 

Toracoabdominal33. 

 

1.5. Cirtometria Toracoabdominal  

A determinação da Cirtometria Toracoabdominal é feita com uma fita 

métrica, através da medida dos perímetros torácicos e abdominais, em três 

níveis diferentes: axilar, xifoidiano e umbilical33. Estudos mostram ser uma 

medida confiável, intra e interexaminadores, para medir as amplitudes dos 

movimentos toracoabdominal34,35. É um método amplamente utilizado devido ao 

seu baixo custo e facilidade em sua execução29. 

As amplitudes toracoabdominal, obtidas pela diferença entre os valores 

da cirtometria na inspiração e expiração, permitem avaliar a mobilidade ou 

expansibilidade toracoabdominal, determinando, indiretamente, a função dos 

músculos respiratórios e o padrão respiratório dos indivíduos29. 

A mobilidade torácica fornece informações sobre a existência ou não de 

rigidez toracopulmonar que, comumente, pode estar relacionada com doenças 

respiratórias31. Conhecer as amplitudes toracoabdominal pode auxiliar na 

identificação funcional de expansão do tórax e do abdômen, possibilitando um 

melhor planejamento preventivo e de tratamento34,35. 

No processo de envelhecimento há alterações dos sistemas 

neuromuscular, sensorial e músculo-esquelético36. Nos pulmões, há alterações 

no arranjo espacial da rede de fibras de colágeno37 que ocasionam diminuição 

da elasticidade ou complacência. As paredes das vias aéreas intrapulmonares 

tornam-se menos resistentes, facilitando o colabamento expiratório19,37,38. 

Os tecidos que envolvem as articulações, em decorrência do 

envelhecimento, sofrem alterações que diminuem sua elasticidade, reduzindo a 

flexibilidade, inclusive, nas articulações da coluna39. Estas modificações 

ocorrem, provavelmente, pela progressiva calcificação das articulações 

envolvidas e pela redução dos espaços intervertebrais, diminuindo a capacidade 

da expansão da caixa torácica32.  

 A relação percebida entre as amplitudes toracoabdominal e alterações da 

força dos músculos respiratórios, também se estabelece com outras variáveis 

respiratórias. Aspecto importante relacionado à diminuição da força dos 
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músculos respiratórios refere-se à diminuição da taxa de pico de fluxo expiratório 

e, consequentemente, nas trocas gasosas40. 

 

1.6. Peak-Flow  

Através da espirometria ou prova de função pulmonar é possível medir a 

entrada e a saída de ar nos pulmões. A espirometria simples ou convencional 

possibilita avaliar, diretamente, volumes, capacidades e fluxos, fornecendo 

informações sobre a função pulmonar. Tem sido utilizada rotineiramente em 

clínicas, consultórios, hospitais e em laboratórios de pesquisa aplicada. A 

espirometria dinâmica envolve, além de volumes e capacidades, a velocidade 

com que o ar deixa os pulmões, isto é, o fluxo aéreo ou fluxo expiratório, que 

significa o tempo que uma quantidade de ar leva para passar pelas vias aéreas 

e chegar à boca. O fluxo expiratório fornece importantes dados sobre a função 

pulmonar7.  

 Normalmente, o teste de fluxos (fluxometria) é obtido por meio de uma 

manobra denominada capacidade vital forçada (CVF), que consiste em inspirar 

o máximo possível e, em seguida, expirar o mais rapidamente e profundamente 

possível, colocando para fora dos pulmões todo o ar que o indivíduo puder. A 

manobra expiratória de CVF fornece alguns valores diretos e outros indiretos. 

Entre os valores diretos está o Peak-Flow ou Pico de Fluxo Expiratório (PFE), 

que é o pico máximo do fluxo expiratório atingido em uma expiração forçada, 

partindo do nível de maior insuflação pulmonar e com força máxima7,41.  

A espirometria, apesar da alta confiabilidade, apresenta complexidade da 

técnica, além de ser um método avaliativo de difícil acesso devido ao elevado 

custo42,43. Neste aspecto, a avaliação do Peak-Flow, com boa aceitação, tem 

sido realizada por meio de equipamento portátil7, também conhecido 

como Medidor de Peak-Flow42,44.  

O Medidor de Peak-Flow mensura a velocidade do ar expirado. É um 

método não invasivo, de fácil aplicação, baixo custo e apresenta alta correlação 

com resultados obtidos através do aparelho convencional de espirometria 42,44. 

O Peak-Flow é uma medida simples, quantitativa e reprodutível que permite 

avaliar obstrução das vias aéreas41,45 e a capacidade dos músculos expiratórios 

em mobilizar o ar para fora da caixa torácica41,46. Genericamente, o valor obtido 
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do Peak-Flow é considerado indicador de obstrução das vias aéreas quando for 

inferior a 80% do previsto7.   

A capacidade dos músculos expiratórios em mobilizar o ar para fora da 

caixa torácica, além de relação com o Peak-Flow46, favorece demanda de 

depuração normal das vias aéreas por meio de uma tosse eficaz. Contribui para 

a higiene brônquica auxiliando a mobilização e remoção de secreções, melhora 

do intercâmbio gasoso e do trabalho ventilatório47,48,49.  

Neste contexto, a avaliação de variáveis respiratórias, com ênfase na 

força dos músculos respiratórios, amplitudes toracoabdominal e pico de fluxo 

expiratório, configura-se importante aspecto de diagnóstico da saúde de 

indivíduos idosos. Outro aspecto importante é que, normalmente, indivíduos 

idosos apresentam associado às debilidades respiratórias, como a menor 

capacidade em gerar força para a tosse, hiperventilação e insuficiência 

respiratória, a redução da aptidão física8,40,50. 

A aptidão física pode ser definida como a habilidade de realizar e manter 

por toda a vida, moderados a altos níveis de atividade física sem fadiga indevida. 

Pode ser subdividida em domínios, entre eles, a aptidão cardiorrespiratória e a 

musculoesquelética. A aptidão cardiorrespiratória está relacionada à capacidade 

de realizar exercícios que dependem predominantemente do metabolismo 

oxidativo. A aptidão musculoesquelética indica a capacidade funcional muscular, 

principalmente força e endurance50. Estudos evidenciam relação entre variáveis 

respiratórias e a aptidão física6,8,51, a qual, neste estudo, foi avaliada através do 

Incremental Shuttle Walk Test. 

 

1.7. Incremental Shuttle Walk Test 

 A intolerância cardiorrespiratória ao exercício físico é verificada quando o 

indivíduo é incapaz de realizar determinada tarefa ou esforço físico 

satisfatoriamente. Ocorre quando o sistema aeróbio não consegue metabolizar 

a demanda de oxigênio, resultando em fadiga, sensação de dispneia e dor52 

A aptidão cardiorrespiratória pode ser obtida pelo Teste de Esforço 

Cardiopulmonar (TECP), que podem ser subdivididos em teste de laboratório e 

de campo53,54. O TECP máximo em laboratório é considerado padrão-ouro na 

avaliação da capacidade física, mas sua aplicação torna-se limitada naqueles 

indivíduos com capacidade funcional restrita55. Neste caso, uma opção para a 
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avaliação da capacidade física são os testes que exijam menor nível de esforço, 

como os TECP de campo submáximos53,56,57. Entre os testes de campo, os 

testes de caminhada têm sido utilizados na prática clínica58 e possibilitam a 

estimativa da capacidade para realizar exercícios50. A capacidade de caminhar 

o mais rápido possível está associada ao melhor estado geral de saúde de 

indivíduos com doenças crônicas e de indivíduos idosos assintomáticos59. 

Os testes de caminhada podem ser subdivididos em testes com duração 

controlada e testes com velocidade controlada53,54. Estes últimos surgiram com 

objetivo de tornar os testes de caminhada mais padronizados e reprodutíveis e, 

entre eles, encontra-se o Incremental Shuttle Walking Test (ISWT)9.  

O ISWT avalia as condições funcionais do paciente e suas respostas 

cardiorrespiratórias frente ao exercício9,60. É um teste simples, desenvolvido em 

1992 por Singh e colaboradores, incremental, com velocidade controlada por 

sinais sonoros e que tem como finalidade avaliar o desempenho do indivíduo9,61. 

O ISWT foi criado como um instrumento de avaliação para indivíduos com 

doença pulmonar obstrutiva crônica9. Sua aplicação é possível a indivíduos com 

diferentes condições de saúde e faixas etárias62, podendo ser utilizado na 

avaliação da capacidade física da população geral de adultos63. 

Sumarizando, o ISWT é um teste de caminhada válido, confiável e seguro 

para a avaliação da capacidade funcional em diversas condições de saúde, em 

especial em doenças cardíacas, vasculares e respiratórias. É útil na prática 

clínica para avaliar respostas a intervenções e prognóstico. Além disso, estão 

disponíveis equações de referência em estudos realizados em população 

brasileira, que facilita a aplicabilidade clínica do teste no Brasil61. 

Encontra-se também, entre os fatores de debilidade da aptidão física do 

idoso e, geralmente associada ao decréscimo da aptidão respiratória, a 

debilidade da aptidão muscular64.  Sabe-se que o treinamento para aumento da 

força muscular de idosos assintomáticos pode aprimorar a força muscular em 25 

a 100% em geral65. 

 

1.8. Treinamento resistido e saúde do idoso 

O treinamento com exercícios é reconhecidamente o componente mais 

importante na reabilitação pulmonar e o treinamento dos músculos respiratórios 
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é essencial para indivíduos idosos, quer ser seja pelos efeitos gerais como aos 

específicos do aparelho respiratório50.  

 O objetivo do treinamento dos músculos respiratórios é melhorar a força 

e resistência desses músculos, contribuindo para redução dos sintomas de 

dispnéia e melhora da resistência às atividades físicas50. O aparelho mais 

utilizado pelos fisioterapeutas ao treinamento dos músculos respiratórios é o 

Threshold66. Entre os exercícios não específicos para este fim, o Treinamento 

Resistido (TR) vem sendo alvo de investigações e seus efeitos parecem 

promissores quando aplicados em idosos5,50,67. Neste estudo foi adotado o termo 

treinamento resistido (TR) como sinônimo da modalidade musculação, 

tradicionalmente conhecida como aquela realizada com máquinas e pesos livres, 

praticadas em academias. 

Diversas são as alternativas de exercícios físicos disponíveis à 

manutenção da aptidão física voltada à saúde da população brasileira de idosos. 

Entre estas alternativas, o TR tem merecido considerável aceitação por parte 

dos profissionais de saúde em função dos diversos benefícios destas práticas e 

pelas possibilidades de adaptação as condições gerais de saúde da 

população68,69. 

Entende-se por TR ou contra resistência àquele realizado com pesos ou 

contra resistências graduáveis em sistemas de séries e repetições. O 

treinamento contra resistência ou TR consiste na realização de exercícios 

utilizando sobrecarga como pesos, máquinas específicas, elástico e massa 

corporal, que contribua para o desenvolvimento da força, potência ou resistência 

muscular68. 

Em se tratando da capacidade de gerar tensão, o TR é o mais eficiente 

para aumentar a capacidade contrátil e o volume de músculos esqueléticos65. 

Devido à segurança promovida neste exercício, concorrendo para um menor 

risco de lesões, e a sua indicação pelos profissionais de saúde, atualmente, 

cresce o interesse por esta prática de exercícios, principalmente por aqueles 

indivíduos que fazem parte dos grupos considerados especiais, como crianças, 

adolescentes, coronariopatas, obesos, diabéticos, hipertensos, idosos, entre 

outros2,70. 

O TR, em particular no Brasil, nos anos de 1990 passou por processo de 

transição enquanto metodologia de treinamento voltada para o desenvolvimento 
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estético e de capacidades desportivas, para uma cultura voltada aos objetivos 

de saúde e qualidade de vida71. 

 Neste processo de transição, iniciou-se a construção de conhecimentos 

que possibilitassem melhor compreender os efeitos do TR relacionados a 

diversos grupos especiais de indivíduos, incluindo idosos72 e portadores de 

patologias específicas, entre eles, os acometidos por déficits 

cardiorrespiratórios70,73. 

 Em relação aos portadores de patologias respiratórias, a tradição e 

aceitação das pesquisas com aplicação de exercícios aeróbios tornou-se uma 

máxima quase absoluta e inquestionável, pelos seus efeitos agudos e crônicos 

sobre a frequência cardíaca e, consequentemente, a frequência, volumes e 

capacidades respiratórias72,74. 

A razão da indicação tradicional de exercícios aeróbios para a população 

em geral, como caminhar, pedalar ou nadar de forma relativamente suave, se 

prende ao fato de que esses exercícios são mais seguros do que atividades 

contínuas mais intensas. Neste aspecto, vale ressaltar que pessoas idosas, com 

frequência, têm dificuldades para realizar exercícios aeróbios, mesmo que 

caminhadas suaves68,70. Estudos sugerem que o TR é facilmente adaptado para 

a população de idosos, é eficaz ao aumento da aptidão aeróbia72 e para diminuir 

o risco de acidentes cardiovasculares nos esforços de vida diária68,70. 

 O TR é capaz de aprimorar a tolerância ao esforço de indivíduos idosos 

e essas melhoras são, possivelmente, devido ao aumento de força, da 

capilarização muscular e da maior atividade enzimática75. Indivíduos mais fortes 

realizam as atividades com menor número de fibras musculares e menor 

ativação dos ergoceptores musculares, importantes sinalizadores ao aumento 

da pressão arterial cardíaca, da frequência cardíaca e respiratória. 

Consequentemente, estes indivíduos realizam tarefas com menores alterações 

hemodinâmicas, menores riscos cardiovasculares e com maior conforto 

respiratório70. O conjunto destas adaptações repercutem positivamente na 

realização das atividades de vida diária, consequentemente, colaboram para 

maior autonomia dessa população75. 

Especificamente sobre a relação entre o TR e a força dos músculos 

respiratórios, alguns estudos5,67 apontam para resultados significativos, no 
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entanto, o nível de evidência ainda sugere maior aprofundamento sobre o 

tema50. 

Sintetizando, com o passar dos anos, indivíduos idosos tendem à redução 

da força geral76. Sabe-se que o exercício físico regular pode contribuir para 

retardar os efeitos degenerativos do processo de envelhecimento e que o TR é 

considerado intervenção eficaz sobre o desempenho adequado dos músculos 

estriados esqueléticos65.  Indivíduos idosos encontram no TR meio potencial à 

manutenção das condições ideais do trofismo muscular em geral76, no entanto, 

seus efeitos em variáveis respiratórias, em particular, a força dos músculos 

respiratórios, relacionada com o desempenho físico, ainda demandam maior 

aprofundamento73. 

Os impactos que um programa de TR para idosos pode causar em 

variáveis respiratórias relacionadas ao desempenho físico, contribuem para 

melhor compreensão do TR como metodologia terapêutica e profilática. 

Considerando que o TR é uma intervenção não medicamentosa e não específica 

à aptidão respiratória, permite melhor caracterizá-lo como possível alternativa 

metodológica ao desenvolvimento da aptidão física e saúde respiratória do 

idoso, coadjuvante para uma maior autonomia nas atividades de vida diária desta 

população.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Objetivos  

2.1. Geral: 
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 Verificar em mulheres idosas praticantes de Treinamento Resistido (TR) 

o comportamento das Pressões Máximas Inspiratórias (PImáx) e Expiratórias 

(PEmáx), das Amplitudes toracoabdominal, Axilar (AAx), Xifoideana (AXi) e 

Abdominal (AAb), do Pico de Fluxo Expiratório (PFE) e da distância percorrida 

no Incremental Shuttle Walk Test (ISWT). 

 

2.2. Específicos: 

- Comparar os valores de PImáx, PEmáx, AAx, AXi, AAb, PFE e de 

distância percorrida no ISWT entre mulheres idosas praticantes de um programa 

de TR com mulheres idosas destreinadas; 

 - Correlacionar os resultados obtidos na PImáx, PEmáx, AAx, AXi, AAb e 

no PFE, com a distância percorrida no ISWT em mulheres idosas praticantes de 

um programa de TR com mulheres idosas destreinadas;  

- Verificar o efeito de 24 sessões de TR na PImáx, PEmáx, AAx, AXi, AAb, 

PFE e na distância percorrida no ISWT em mulheres idosas; 

- Correlacionar os resultados obtidos na PImáx, PEmáx, AAx, AXi, AAb e  

PFE com o desempenho no ISWT, antes e depois de 24 sessões de TR aplicado 

em mulheres idosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Métodos   
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3.1. Delineamento do estudo  

Foram desenvolvidos dois estudos no método quantitativo. O estudo I foi 

do tipo Transversal analítico e o estudo II do tipo Ensaio Clínico não 

Randomizado. Foram aprovados pelo CEP-UNINOVE, sob o parecer 

1.589.905/16 e o estudo II foi registrado no ClinicalTrials.gov Protocol 

Registration and Results System (PRS), Número 907283.   

As coletas de dados foram realizadas nas dependências do Laboratório 

de Exercício Resistido e Saúde (LERES) do Curso de Educação Física (CEDF) 

da Universidade do Estado do Pará (UEPA), no período de junho de 2016 a 

setembro de 2017. 

 
3.2. Casuística      

Ambos os estudos foram desenvolvidos com mulheres idosas com idade 

entre 60 e 79 anos. Cabe salientar que a opção por incluir neste estudo apenas 

mulheres e não homens deveu-se ao alto predomínio de mulheres inseridas e 

interessadas em participar programas de TR ofertados pelo LERES. 

No estudo I, a amostra foi constituída de 53 mulheres idosas, voluntárias, 

divididas em dois grupos. O grupo de treinadas (GT) foi composto por 28 

mulheres de um projeto de extensão do LERES-UEPA, com mínimo de seis 

meses de participação em um programa de TR. O grupo de não treinadas (GNT) 

foi composto por 25 mulheres classificadas como sedentárias ou 

insuficientemente ativas de acordo com o Questionário Internacional de 

Atividade Física - versão curta (IPAQ)77. Para as participantes do GNT foi 

oferecida matrícula em um programa de TR e passaram a compor o grupo 

amostral do estudo II. 

No estudo II, a amostra foi constituída de 24 mulheres idosas, sedentárias 

ou insuficientemente ativas de acordo com o IPAQ77, as quais foram submetidas 

a um programa de TR com duração de 12 semanas. 

Foram adotados como critérios de inclusão: Gênero feminino, possuir 60 

anos ou mais, não possuir doenças cardiorrespiratórias que promovessem 

alterações agudas ou crônicas no desempenho físico e funcional respiratório, 

bem como, neurológicas, musculoesqueléticas e outras que impedissem a 

prática de exercícios físicos, não ser fumante, apresentar atestado médico, 

aceitar participar do estudo e assinar o Termo de Aceite e Livre Consentimento 
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TALC. Em ambos os estudos, não ter participado de programa de atividade física 

com objetivo de melhora do desempenho físico nos últimos seis meses que 

antecederam a avaliação, exceto às participantes do GT, no estudo I, as quais 

deveriam estar participando no mínimo a seis meses de programa de TR e não 

participar de nenhum outro programa de atividade física com objetivo de melhora 

do desempenho físico. 

Foram excluídas do estudo as mulheres que obtiveram três ou mais faltas 

seguidas ou alternadas no programa de TR.  

Para as mulheres de ambos os estudos foi solicitado atestado médico, 

com liberação para a prática de exercício físico. Após isso e terem aceitado 

participar do estudo, firmando o TALC e, ao atenderem critérios de inclusão, 

foram submetidas aos testes e avaliações. 

 
3.3. Protocolo  

 

  

 
Figura 1. Fluxograma dos estudos I e II. 
Nota: GT= Grupo de Treinados; GNT= Grupo de Não Treinados; Pré-TR= Pré-Treinamento 
Resistido; Pós-TR= Pós-Treinamento Resistido. 
 

  O programa de TR apresentou as seguintes características: 02 sessões 

semanais; sessões matutinas; máximo de 1 hora; 02 séries; 08 a 12 repetições 

máximas (RM); intervalo entre séries de 01 a 02 minutos; expiração na fase 
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concêntrica e inspiração na fase excêntrica; sequência livre dos exercícios, 

alternados por seguimento e realizados conforme figuras 02 a 1065,68. 

 

 

 

Início: sentada, cotovelos flexionados em 90º e 

mãos pronadas segurando a barra. 

Fim: Ombros flexionados em aproximadamente 

45º, cotovelos estendidos e mãos mantidas 

pronadas segurando a barra. 

Início Fim 

Figura 2. Supino sentado 
 

  

Início: sentada, pés apoiados no solo, tronco 

ereto e alinhado com pescoço e cabeça. Ombros 

abduzidos e cotovelos estendidos, mãos 

pronadas segurando a barra acima da cabeça, 

com pegada aberta. 

Fim: Ombros aduzidos e cotovelos flexionados 

aproximadamente a 90º. Tração da barra para 

baixo, a frente do queixo. 

Início Fim 

Figura 3. Tração frente. 
  

  

Início: posição ortostática (PO), flexão unilateral 
de ombro em aproximadamente 90º e extensão 
do cotovelo, mão em posição neutra segura a 
alça a frente. A outra mão para trás com seu 
dorso apoiado na região da coluna lombar. Pés 
afastados anteroposteriormente, estando à 
frente o pé contrário a mão que segura a alça a 
frente, joelhos semi-flexionados. 
Fim: flexão do cotovelo e leve hiperextensão do 
ombro, tracionando a alça próximo ao tronco. Início Fim 

Figura 4. Remada unilateral em pé. 
 

  

Início: sentada, pés apoiados no solo, tronco 

ereto e alinhado com pescoço e cabeça. Ombros 

abduzidos e cotovelos flexionados, ambos em 

aproximadamente 90º. Mãos pronadas, 

segurando o apoio lateralmente. 

Fim: Ombros abduzidos, cotovelos estendidos. 

Mãos segurando o apoio acima do nível da 

cabeça. 
Início Fim 

Figura 5. Desenvolvimento. 
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Início: PO, flexão de joelhos e quadris, pés 

afastados além da largura dos quadris. Tronco 

levemente flexionado e alinhado com pescoço 

e cabeça. Cotovelos estendidos com mãos 

pronadas e segurando a barra localizada no 

solo a frente, com pegada aberta. 

Fim: joelhos, quadris, tronco, braços e 

cotovelos estendidos, com barra próxima ao 

corpo. 
Início Fim 

Figura 6. Levantamento terra. 
 
 

  

Início: sentada, apoio de tronco regulado em 

aproximadamente 90º. Pés totalmente apoiados 

na plataforma um pouco mais afastados do que a 

largura dos quadris, joelhos e quadris flexionados 

e mãos apoiadas em suporte lateral. 

Fim: extensão dos joelhos e quadris. 

Início Fim 

Figura 7. Legpress. 
 
 

  

Início: PO, pés levemente afastados além da 

largura dos quadris, apoiados em seu terço 

anterior em um estepe e em dorso flexão. Braços 

estendidos ao lado do corpo e segurando a barra 

em posição neutra. 

Fim: flexão plantar. 

Início Fim 

Figura 8. Panturrilha em pé. 
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Início: PO, flexão de joelhos e quadris, pés 

afastados além da largura dos quadris. Tronco 

levemente flexionado e alinhado com pescoço e 

cabeça. Cotovelos estendidos com mãos 

pronadas e segurando a barra localizada no solo 

a frente, com pegada aberta. 

Fim: extensão de joelhos, quadris e tronco. 

Flexão plantar. Abdução de ombros em 90º e 

flexão de cotovelos, com barra próxima ao corpo. 

Início Fim 

Figura 9. Combinado terra e remada alta. 

  

  
Início       Fim 

Figura 10. Abdominal. 
 

Início: Decúbito Dorsal. Flexão de joelhos e quadris com pés apoiados no solo. 

Ombros flexionados em 90º, cotovelos estendidos e mãos pronadas. 

Fim: flexão de tronco com elevação das costas na altura das escápulas. Braços 
estendidos em direção aos joelhos. 

 

 

3.4. Avaliações 

Todas as mulheres idosas foram avaliadas em relação ao nível da 

atividade física através do IPAQ, peso, altura, amplitude toracoabdominal, Peak-

Flow, PImáx, PEmáx e ao desempenho na caminhada através do ISWT, 

conforme descritos à seguir. 

 
3.4.1. Questionário de Atividade Física (IPAQ) 

Para verificação do nível de atividade física foi aplicado, na forma de 

entrevista, o Questionário Internacional de Atividade Física - versão curta, 

composto por oito perguntas77: 
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Para responder as questões lembre que:  

- Atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande 

esforço físico e que fazem respirar MUITO mais forte que o normal; 

- Atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço 

físico e que fazem respirar UM POUCO mais forte que o normal 

 

Muito Ativo: aquele que cumpriu as recomendações de: 

a.    Atividade VIGOROSA: ≥ 5 dias na semana e ≥ 30 minutos por sessão; ou 

b.    Atividade VIGOROSA: ≥ 3 dias na semana e ≥ 20 minutos por 

sessão + Atividade MODERADA e/ou CAMINHADA: ≥ 5 dias na semana e ≥ 30 

minutos por sessão. 

Ativo: aquele que cumpriu as recomendações de: 

a.     Atividade VIGOROSA: ≥ 3 dias na semana e ≥ 20 minutos por sessão; ou 

b.     Atividade MODERADA ou CAMINHADA: ≥ 5 dias na semana e ≥ 30 

minutos por sessão; ou 

c.     Qualquer atividade somada: ≥ 5 dias na semana e ≥ 150 minutos na 

semana (caminhada + atividade moderada +atividade vigorosa). 

Irregularmente Ativo: aquele que realiza atividade física, porém insuficiente 

para ser classificado como ativo, pois não cumpre as recomendações quanto à 

frequência ou duração. Para realizar essa classificação soma-se a frequência e 

a duração dos diferentes tipos de atividades (caminhada + atividade 

moderada + atividade vigorosa). Este grupo será dividido em dois subgrupos de 

acordo com o cumprimento ou não de alguns dos critérios de recomendação: 

- Irregularmente Ativo A: aquele que atinge pelo menos um dos critérios da 

recomendação quanto à frequência ou quanto à duração da atividade: 

a.     Frequência: 5 dias na semana; ou 

b.     Duração: 150 minutos na semana. 

- Irregularmente Ativo B: aquele que não atingiu nenhum dos critérios da 

recomendação quanto à frequência nem quanto à duração. 

Sedentário: aquele que não realizou nenhuma atividade física por pelo menos 

10 minutos contínuos durante a semana.  

 

3.4.2. Força muscular respiratória     
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A Força Muscular Respiratória foi medida a partir das PImáx e PEmáx, 

pela manovacuometria26. Foi utilizado um manovacuômetro analógico, marca 

Wika, ±300 cmH2O (Figura 11). 

  

 
Figura 11. Manovacuômetro analógico. 

Para a realização da medida as mulheres idosas permaneceram 

sentadas, com pés apoiados no chão, utilizando um clipe nasal. Por meio de 

adaptadores bucais descartáveis a PImáx foi obtida a partir da expiração 

máxima, ao nível do volume residual (VR), seguida de um esforço inspiratório 

máximo e sustentado por 2 segundo. A PEmáx foi obtida a partir de uma 

inspiração máxima, ao nível da capacidade pulmonar total (CPT), seguida de um 

esforço expiratório máximo, também com sustentação mínima de 2 segundos 

(Figura 12). Essas medidas foram realizadas no mínimo três vezes de manobras 

tecnicamente corretas, computando-se o maior valor obtido, desde que igual a 

outra medida ou com diferença até 10% em relação ao valor imediatamente 

inferior78. 

 
 Figura 12. Avaliação da manovacuometria. 

 

Para obtenção dos valores previstos da PImáx e PEmáx, foram utilizadas 

as equações6: 

d 
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PImáx = - 0,49 (idade) + 110,4 ; PEmáx = - 0,61 (idade) + 115,6. 

 

3.4.3. Amplitude de movimentos toracoabdominal    

A amplitude dos movimentos toracoabdominal foi verificada utilizando-se 

a Cirtometria Toracoabdominal, a qual foi realizada com uma trena 

antropométrica, escalonada em centímetros (cm)79, marca Wiso. Foi verificada 

nas regiões Axilar (Ax), Xifoideana (Xi) e Abdominal (Ab) e para tal, as avaliadas 

permaneceram em posição ortostática, com tórax o mais descoberto possível. 

Realizaram para cada um dos pontos de referência uma inspiração máxima, 

onde foi anotado o valor da cirtometria em centímetros e, em seguida, uma 

expiração máxima, onde também foi anotado o valor (Figura 13). Subtraiu-se o 

valor obtido na inspiração do valor obtido na expiração, para cada um dos três 

níveis medidos, para obtenção das amplitudes dos movimentos Axilar (AAx), 

Xifoideano (AXi) e Abdominal (AAb)79 

  

Figura 13. Trena antropométrica e avaliação da cirtometria 
axilar na inspiração máxima. 

 

3.4.4. Pico de Fluxo Expiratório (Peak-Flow)   

O Peak-Flow foi medido por meio de um equipamento portátil, escalonado 

em litros/minuto, marca Vitalograph. O sujeito segurou o medidor de Peak-Flow 

horizontalmente à sua frente e após uma inspiração máxima, colocou o bocal 

descartável do mesmo na boca, prendendo-o firmemente com os lábios e expirou 

o mais forte, rápido e profundamente possível (Figura 14). Foram realizadas no 

mínimo três medidas, com intervalo de 30 segundos cada, computando-se o 

maior valor obtido, desde que igual a outra medida ou com diferença até 10% 

em relação ao valor imediatamente inferior 80. 

d 
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Para obtenção dos valores previstos do Peak-Flow, foi utilizada a 

equação81: 

  Peak-Flow = (-1,18 x Idade) + (274,03 x Altura).  

 

  
Figura 14. Medidor e avaliação do Peak-Flow. 
 
3.4.5. Incremental Shuttle Walk Teste (ISWT)    

O ISWT foi realizado numa pista de 10 metros demarcada por dois cones. 

Foram utilizados os seguintes materiais: cronômetro digital marca Speedo; dois 

cones; aparelho de som e pen drive contendo a gravação dos sons do ISWT; um 

esfigmomanômetro marca NTL Pressure; um cardiofrequencímetro marca Polar; 

um oxímetro de pulso marca Rossmax e uma escala de percepção subjetiva de 

esforço61 (Figura 15). 

 

   

Figura 15. Oxímetro, cardiofrequencímetro e avaliação no ISWT. 
 

Para a realização do ISWT, todas as avaliadas foram orientadas sobre 

vestuário e refeição82. Antes e após a realização do teste foram verificadas e 

registradas: pressão arterial (PA); frequência cardíaca (FC); saturação periférica 
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de oxigênio (SpO2); frequência respiratória (FR) e resposta sobre a percepção 

subjetiva de esforço83. Em seguida às medidas iniciais, caminharam num 

corredor de 10 metros de comprimento demarcado por dois cones, em 

velocidade crescente que variou de acordo com o ritmo determinado por sinais 

sonoros (bipe), sempre recebendo um comando verbal padronizado ao fim de 

cada percurso9. Cabe salientar que a velocidade de caminhada no ISWT é 

determinada por dois tipos diferentes de sinais sonoros, sendo: um sinal de bipe 

único, que indica mudança de direção e um sinal triplo de bip que indica mudança 

de direção e de estágio61. 

No ISWT os critérios para interrupção do teste são: fadiga ou presença de 

sintoma limitante, tais como a incapacidade de manter o ritmo de deslocamento; 

não alcançar o cone subsequente por duas vezes consecutivas dentro do tempo 

estabelecido pelos sinais sonoros; valores de frequência cardíaca superiores a 

85% da FC máxima prevista pela fórmula [210 - (0,65 x idade)] ou; queda da 

SpO2. Ao término do teste, além das variáveis fisiológicas já anotadas, registrou-

se o estágio no qual o teste foi interrompido e a distância percorrida em metros9. 

Para obtenção dos valores previstos do ISWT foi utilizada a equação63: 

ISWT = 347,7 - (7,2 x Idade) - (3 x Peso) + (472,3 x Altura) + (137,2 x 0). 

 

3.4.6. Índice de Massa Corporal (IMC) 

Para a obtenção do IMC, inicialmente, foi coletado o peso utilizando-se 

uma balança analógica, calibrada, com capacidade máxima de 150 Kg e 

intervalos de 100 gramas, marca Welmy. As avaliadas foram orientadas a 

esvaziar a bexiga antes da pesagem e, com o mínimo de roupa possível e 

descalças, a se posicionarem em pé, no centro da balança. Em seguida, a 

mensuração da estatura foi realizada utilizando-se o estadiômetro acoplado à 

balança, com limite de 200 cm de comprimento, milimetrado. Para verificação da 

estatura, também ficaram em pé e descalças, com o corpo ereto84. Com os dados 

de peso e altura, aplicou-se a fórmula: IMC = P/A2, onde “P”, é o peso em 

Kilogramas e “A”, a altura em metros.  
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Figura 16.  Avaliação  do 
                  peso e altura. 
3.5. Análise estatística  

Utilizando-se o software G*Power, com Power de 80, o cálculo amostral 

foi baseado em 23 indivíduos, tendo como desfecho a força dos músculos 

respiratórios, considerando-se um risco alfa de 0,05 e um risco beta de 0,1, para 

se encontrar possíveis diferenças de 15 cmH2O da PImáx e PEmáx entre o GT 

e o GNT no estudo I e entre o pré e pós-TR no estudo II. 

O processamento estatístico foi realizado no software BioEstat versão 5.0. 

Os dados foram testados em relação à distribuição da curva de Gauss pelo Teste 

de Shapiro-Wilk e as variáveis foram apresentadas por meio de média/desvio 

padrão 

No estudo I, na estatística inferencial foi aplicado o Teste t de student não 

Pareado e no estudo II, foi aplicado o Test t de student para amostras 

relacionadas. 

O Teste de Correlação de Pearson foi utilizado para correlacionar a 

distância percorrida no ISWT com as variáveis respiratórias. 

Em ambos os estudos, a força de correlação foi classificada como fraca 

quando r = 0,00 a 0,25, moderada quando r = 0,25 a 0,50, forte quando r = 0,50 

a 0,75 e perfeita quando r = 0,75 a 1,00.  

 Foi previamente fixado o nível alfa = 0.05 para rejeição da hipótese nula.  
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4. Resultados   

Os resultados estão apresentados em formato de estudos/artigos. Sendo 

o estudo I intitulado O treinamento resistido no desempenho físico e variáveis 

respiratórias de mulheres idosas, submetido em 24-03-17; o estudo II intitulado 

Efeitos do treinamento resistido em variáveis respiratórias e no desempenho 

físico de mulheres idosas, a ser submetido. 

 

4.1 Estudo I 

 

O treinamento resistido no desempenho físico e variáveis respiratórias de 

mulheres idosas 

 

The resistance training on physical performance and respiratory variables of 

elderly women 

 

4.1.1. Introdução   

No processo de envelhecimento algumas fragilidades em variáveis 

respiratórias e do desempenho físico podem ser verificadas, tais como, as 

reduções da força dos músculos respiratórios6, da complacência torácica85, do 

pico de fluxo expiratório8 e do desempenho na caminhada9,77. 
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No envelhecimento ocorre o declínio da massa e força muscular 

esquelética, inclusive, na força dos músculos respiratórios25, com repercussão 

nas trocas gasosas86. A força muscular respiratória pode ser verificada por meio 

de pressões estáticas, denominadas de pressão inspiratória máxima (PImáx) e 

de pressão expiratória máxima (PEmáx)6. Um método simples de verificação da 

PImáx e da PEmáx é a manovacuometria, o qual tem sido empregado com boa 

frequência e aceitação para auxiliar no diagnóstico e prognóstico de doenças 

neuromusculares e pulmonares6,26,27.  

A redução na força dos músculos da respiração no envelhecimento, 

geralmente, está associada às modificações da morfologia torácica e a redução 

da elasticidade pulmonar. As causas destas modificações, geralmente, são a 

progressiva calcificação das articulações envolvidas e a redução dos espaços 

intervertebrais, reduzindo, também, a capacidade da expansão da caixa torácica 

e, consequentemente, suas amplitudes32.  

Outra importante variável respiratória, também relacionada com a força 

dos músculos respiratórios, refere-se ao fluxo de ar exalado, medido pelo pico 

de fluxo expiratório (PFE) ou Peak-Flow. Os valores de Peak-Flow fornecem 

informação sobre a velocidade do ar expirado. Consiste numa medida simples, 

quantitativa e reprodutível para se detectar possível obstrução das vias 

aéreas45,81 e a capacidade dos músculos expiratórios em mobilizar o ar para fora 

da caixa torácica46,81, estando relacionada, também, com a capacidade de 

higiene brônquica8,40. 

A redução no desempenho dos músculos respiratórios e na capacidade 

de expansão da caixa torácica, além de poder levar a hiperventilação pulmonar, 

insuficiência respiratória e menor capacidade em gerar força para a tosse, 

também pode levar à redução da tolerância ao exercício físico8,40. Neste aspecto, 

entende-se essencial a exploração dessas variáveis respiratórias relacionado-as 

ao desempenho físico voltada à autonomia funcional da população de idosos.  

Um método simples e reprodutível de se avaliar o desempenho físico 

através da caminhada é o Incremental Shuttle Walk Test (ISWT)9,60. Pode ser 

utilizado na avaliação da capacidade física da população de adultos em geral e, 

particularmente, em indivíduos idosos60. 

Em síntese, indivíduos em processo de envelhecimento, normalmente, 

tendem à redução da força geral60, do desempenho físico e respiratório77,86. 
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Sabe-se que o TR é uma alternativa ao desenvolvimento da massa e força 

muscular global65,76. Sobre variáveis respiratórias a maioria dos estudos tem sido 

desenvolvida em indivíduos portadores de disfunções respiratórias. Pouco se 

sabe sobre a influência do TR em variáveis respiratórias e suas correlações com 

o desempenho físico em sujeitos idosos e saudáveis73. Justifica-se, portanto, 

estudos que possibilitem a exploração conjunta dessas variáveis respiratórias 

com o desempenho da caminhada em mulheres idosas, de forma prática, não 

onerosa e com metodologia consistente e reprodutível. 

Neste contexto, objetivou-se comparar e correlacionar os valores de 

PImáx, PEmáx, AAx, AXi, AAb, PFE e de distância percorrida no ISWT entre 

mulheres idosas praticantes de um programa de TR com mulheres idosas 

destreinadas.  

 

4.1.2. Resultados 

Em relação à idade e ao IMC, não houve diferença significativa entre o 

GT e GNT, dado este que reforçou o grau de homogeneidade da amostra. Foi 

evidenciada diferença significativa e favorável ao GT no desempenho físico 

avaliado através do ISWT e nas variáveis respiratórias avaliadas pela PImáx, 

PEmáx, Peak-Flow, AAx e AXi (tabela 1). 

 

Tabela 1. Características antropométricas e resultados das variáveis 
respiratórias e de desempenho físico do GT e GNT. 

 GT 
(n=28) 

GNT 
(n=25) p 

Idade (anos) 66,1±5,0 67,1±5,4 0,2511 

IMC (Kg/m2) 27,3±4,7 27,6±3,6 0,4223 

PImáx (cmH2O) 92,5±25,0 59,8±19,5 0,0001* 

PEmáx(cmH2O) 91,1±21,9 75,1±21,5 0,0050* 

Peak-Flow (l/min.) 351,6±56,4 305,6±72,0 0,0060* 

AAx (cm) 0,9±0,6 0,5±0,3 0,0014* 

AXi (cm) 0,7±0,5 04±0,3 0,0007* 

ISWT (m) 393,4±93,4 264,6±72,8 0,0050* 

Nota: Dados em média ± desvio-padrão; (*) significativo p≤ 0,05; (GT) Grupo de Treinados; (GNT) 
Grupo de não Treinados; (IMC) Índice de Massa Corporal; (PImáx) Pressão Inspiratória Máxima; 
(PEmáx) Pressão Expiratória Máxima; (AAx) Amplitude Axilar; (AXi) Amplitude Xifoideana; 
(ISWT) Incremental Shuttle Walk Test. 
Fonte: Os autores. 
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Em relação às amplitudes abdominais (AAb), foram registrados valores 

negativos em doze (12) mulheres do GT e em dez (10) do GNT, impossibilitando 

uma análise comparativa mais segura destes dados. 

Na tabela 2, constam os valores obtidos e previstos para PImáx, PEmáx, 

Peak-Flow e ISWT, tanto do GT como do GNT, bem como, os resultados 

estatísticos entre os valores obtidos e previstos em ambos os grupos. 

Como pode ser observado (tabela 2), em relação ao GT, o resultado 

obtido no Peak-Flow foi maior que o valor previsto e o do ISWT foi inferior ao 

valor previsto, sem diferença significativa em ambos. A manutenção destes 

resultados podem ser considerados clinicamente importantes para indivíduos em 

processo de envelhecimento, juntamente com os valores de PImáx e PEmáx, 

significativamente maiores que os respectivos valores previstos. 

Tabela 2. Resultados obtidos e valores previstos da PImáx, PEmáx, Peak-Flow 
e ISWT do GT e GNT. 

 
GT (n=28) GNT (n=25) 

Obtido Previsto P Obtido Previsto p 

PImáx  92,5±25,0 78,0±2,5 0,0024*  59,8±19,5 77.5±2,7 0,3851 

PEmáx 91,1±21,9 75,3±3,1 0,0004* 75,1±21,5 74,7±2,7 0,4652 

Peak-Flow  351,6±56,4  337,3±15,9 0,0953 305,6±72,0  334,9±16,7 0,0265* 

ISWT  393,4±93,4 391,8±25,0 0,3705 264,6±72,8 389,7±53,2 0,0001* 

Nota: (Previsto) média dos valores previstos; (*) significativo p≤ 0,05; (GT) Grupo de Treinados; 
(GNT) Grupo de não Treinados; (PImáx) Pressão Inspiratória Máxima; (PEmáx) Pressão 
Expiratória Máxima; (Peak-Flow ) Pico de Fluxo Expiratório; (ISWT)  Incremental Shuttle Walk 
Test. 
Fonte: Os autores. 
 

Não foi observada correlação para qualquer das varáveis respiratórias 

do GNT com o desempenho no ISWT, assim como entres essas varáveis 

também do GT, exceto entre a AXi e o desempenho no ISWT com R = 0,5167 e 

p = 0,0049.  

 

4.1.3. Discussão 

No GT não houve diferença significativa dos valores obtidos na distância 

percorrida no ISWT e no Peak-Flow com os valores previstos e os valores de 

PImáx e PEmáx foram significativamente superiores aos valores previstos. Estes 

resultados indicam que as idosas participantes do TR mantiveram o nível da 

capacidade física para a caminhada e mesmo não sendo um treinamento 

específico para variáveis respiratórias, manteve o nível do Peak-Flow e 
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aumentou significativamente a força dos músculos respiratórios. No GNT não 

foram verificas diferenças significativas de PImáx e PEmáx obtida em relação 

aos valores previstos, no entanto, verificou-se valores significativamente 

reduzidos da distância percorrida no ISWT e do Peak-Flow comparados com os 

valores previstos, característicos do processo envelhecimento.  

Sobre a PImáx e PEmáx e sua relação  com a aplicação de programas de 

treinamento físico não específicos aos músculos respiratórios, alguns estudos 

observaram boa resposta adaptativa. Em um estudo de revisão, concluíram que 

idosos praticantes de programas de treinamento físico inespecíficos aos 

músculos respiratórios, apresentaram força de músculos respiratórios 

significativamente maior do que as de idosos sedentários , porém, inferior aos 

valores previstos87. Convém salientar que não foi verificado no estudo nenhum 

programa de treinamento utilizando o TR e, ao contrário, em nosso estudo, os 

resultados da PImáx e PEmáx, foram significativamente superiores aos valores 

previstos. 

 Os resultados obtidos neste estudo corroboram com pesquisas que 

abordaram o comportamento da PImáx e PEmáx em indivíduos idosos 

submetidos ao TR. Em um estudo foram comparados o efeito do TR e do 

sedentarismo nos indicadores de normalidade de força dos músculos 

respiratórios de idosos de ambos os gêneros. Constatou-se diferenças 

significativas e superiores aos valores de normalidade da PImáx e PEmáx em 

idosos que participaram de um programa de TR5. Em outro estudo, foram 

comparados os efeitos de diferentes volumes de TR sobre a PImáx, PEmáx, 

desempenho funcional e força muscular de idosas. Concluíram que séries 

simples e múltiplas de TR melhoram, entre outras variáveis, a força muscular 

respiratória de mulheres idosas após 24 sessões de treinamento67. 

Analisando a relação da força dos músculos respiratórios com o programa 

de TR, dois aspectos podem ter influenciado à diferença significativa da PEmáx 

em favor do grupo que participou do TR. Um aspecto refere-se a existência no 

programa de TR de exercício específico ao fortalecimento da musculatura 

abdominal. Outro aspecto é que os demais exercícios, também demandaram 

regularmente, de forma isométrica, a ação dos músculos abdominais na 

estabilização do tronco, podendo ter contribuído à melhora da força5,88. 
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 A diferença significativa na PImáx em favor do grupo de TR, pode ter sido 

influenciada por possível sobrecarga ao músculo diafragma quando da 

realização dos exercícios. No programa de TR foi solicitada a realização de 

expiração na fase concêntrica e inspiração na fase excêntrica dos exercícios. A 

inspiração na fase excêntrica, em particular no supino e na remada, coincidia 

com a contração isométrica dos músculos abdominais para manter a 

estabilidade do tronco, promovendo resistência contrária a ação de descida do 

músculo diafragma. Acrescenta-se a isso o fato de que o exercício de 

desenvolvimento demanda sinergicamente dos músculos escalenos e 

esternocleidomastóideos, importantes músculos auxiliares da inspiração 

forçada5,20. 

Sobre a diferença significativamente aumentada nas AAx e AXi das 

mulheres idosas treinadas (GT) em relação as não treinadas (GNT), alguns 

aspectos devem ser ressaltados. Entre as adaptações fisiológicas do tecido 

muscular estriado esquelético submetido ao TR, observa-se o aumento de 

sarcômeros em série e paralelo, melhora na contratilidade, extensibilidade, 

elasticidade e na capacidade de gerar tensão84. 

No estudo, foi verificado que o GT obteve aumento significativo da PImáx 

e PEmáx e este aumento, associado à mobilização da caixa torácica durante o 

TR, enquanto exercício diretamente relacionado aos músculos inspiratórios e 

expiratórios5, podem ter e favorecido o aumento das AAx e AXi. As mulheres 

idosas foram orientadas para que fosse realizada a expiração na fase 

concêntrica dos exercícios e inspiração na fase excêntrica. Considerando que o 

programa de TR foi constituído de 9 exercícios com duas séries de 8-12 RM 

cada, houve uma faixa de 144 a 216 incursões respiratórias por sessão de 

treinamento.  

Outro aspecto importante observado nos indicadores respiratórios refere-

se ao maior resultado do Peak-Flow do GT em relação ao GNT. Cabe salientar 

que o estudo foi desenvolvido com idosas sem diagnóstico de doenças 

respiratórias, portanto, sem indicativo de alterações de resistência interna do 

trato respiratório ao fluxo de ar7. Neste caso, valor significativo do Peak-Flow em 

favor do GT pode ter sido decorrente dos efeitos do TR sobre as fibras da 

musculatura respiratória, em particular, dos músculos expiratórios, melhorando 

o trofismo deste grupo muscular85.    
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 Os resultados do Peak-Flow estão diretamente associados à força dos 

músculos expiratórios e à mobilidade torácica8,32,40, fator que pode justificar os 

melhores resultados do GT. Os músculos expiratórios foram efetivamente 

trabalhados ao longo de todo o programa de TR, quer seja de forma direta 

através do exercício abdominal ou pela isometria continuada demandada para 

estes músculos como estabilizadores do tronco. 

 Sabe-se que a redução no desempenho dos músculos respiratórios e na 

capacidade de expansão da caixa torácica, além de disfunções respiratórias, 

pode levar à redução da tolerância ao exercício físico8,40. Esta intolerância pode 

ser atribuída, também, à disfunção da musculatura esquelética da marcha, 

caracterizada pela diminuição da força e da massa muscular, concorrendo para 

dificuldades no desempenho funcional89.  

O desempenho físico funcional para a caminhada em mulheres idosas 

tende ao decréscimo enquanto resposta fisiológica da senescência60, portanto, 

sua averiguação deve ser feita sempre que possível. O ISWT tem se 

caracterizado como teste válido, confiável e seguro para avaliação da 

capacidade funcional em indivíduos saudáveis, em faixa etária variada61. Neste 

aspecto, o ISWT constitui-se uma boa opção para avaliação da caminhada em 

nível de esforço submáximo, adequando-se sua aplicabilidade clínica em 

mulheres idosas60,61. 

O resultado de diferença significativa na distância percorrida no ISWT 

pelas mulheres idosas que participaram do TR corrobora com estudos anteriores 

sobre o tema, pois foi constatado que o TR pode auxiliar mulheres idosas, 

naturalmente em declínio com o avançar da idade, para que tenham um melhor 

desempenho funcional59,90. 

Sobre a correlação da AXi com o desempenho no ISWT, não se pode 

inferir uma relação de causa-efeito, mas este resultado aponta para uma 

possibilidade de inter-relação destas variáveis, pois mulheres idosas que 

praticaram TR, ao apresentarem melhor AXi e consequentemente melhor 

ventilação pulmonar33, concorrente às adaptações de força geral73, podem obter 

melhor desempenho na caminhada. 

Em síntese, o TR enquanto método que favorece a melhora da força, 

potência ou resistência muscular, por longo período esteve relacionado ao 

desenvolvimento das capacidades desportivas e indicadores estéticos. Nos 
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últimos anos tem aumentado o volume de estudos relacionando o TR com a 

saúde e qualidade de vida e fomento de investigações com grupos especiais5. 

Mulheres idosas, geralmente, estão fragilizadas por debilidades do sistema 

osteomioarticular, associado a quadros álgicos, impeditivos às práticas de 

exercícios cíclicos de longa duração.  

Neste contexto, o desenvolvimento de estudo sobre o tema contribui para 

uma melhor caracterização do TR e sua relação com variáveis respiratórias e de 

desempenho físico, verificadas com instrumentos validados, de baixo custo e 

fácil manuseio. Contribui ainda, para uma melhor caracterização do TR como 

possível alternativa metodológica e não medicamentosa à saúde do idoso. 

 

4.1.4. Conclusão   

 Mulheres idosas participantes de um programa de extensão de TR, 

apresentaram diferenças favoráveis e significativas na PImáx, PEmáx, 

amplitudes axilar e xifoideana, Peak-Flow e ISWT, quando comparadas com 

mulheres idosas sedentárias ou insuficientemente ativas, bem como, 

apresentaram correlação significativa entre AXi e desempenho no ISWT. 

 

4.2 Estudo II   

 

Efeitos do treinamento resistido em variáveis respiratórias e no desempenho 

físico de mulheres idosas 

 

Effects of resistance training on respiratory variables and on the physical 

performance of elderly women 

 

4.2.1. Introdução  

O envelhecimento da população brasileira se dá de forma acelerada91. Em 

2020 a perspectiva de vida deverá atingir 74 anos12, demandando para a saúde 

do idoso políticas eficazes à prevenção e reabilitação, objetivando a máxima 

independência funcional15. Cabe ainda observar que as mulheres constituem a 

maioria da população brasileira, alertando-nos para o processo da feminização 

da velhice91. 
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No processo de envelhecimento ocorre um declínio da massa e força 

muscular esquelética25. No sistema respiratório, todas as suas estruturas 

alteram-se19, havendo significativa redução da força muscular respiratória6. A 

pressão inspiratória máxima (PImáx) e a pressão expiratória máxima (PEmáx) 

são indicadores preditivos da força dos músculos respiratórios e para avaliar a 

resposta ao treinamento muscular respiratório6,26. 

 A dinapenia dos músculos respiratórios, geralmente está associada às 

modificações da morfologia torácica e a redução da elasticidade pulmonar, 

produzindo uma diminuição na capacidade da expansão da caixa torácica32, a 

qual pode ser avaliada através da Cirtometria Toracoabdominal33. 

A Cirtometria Toracoabdominal é uma medida confiável34,35,  amplamente 

utilizada devido ao seu baixo custo e facilidade de execução29. Permite mensurar 

as amplitudes dos movimentos toracoabdominal34,35 e avaliar sua mobilidade29. 

Informa sobre a existência ou não de rigidez toracopulmonar e, indiretamente, 

sobre a função dos músculos respiratórios e o padrão de respiração29,34.  

No envelhecimento, há alterações no sistema colágeno nos pulmões, 

causando a diminuição de sua complacência19,38,92. Associado a estas 

alterações ocorre também certa diminuição dos tecidos que envolvem as 

articulações da coluna vertebral, causando diminuição da elasticidade e redução 

da flexibilidade deste segmento39.  Este conjunto de alterações proporciona 

diminuição da mobilidade toracopulmonar. 

A redução das amplitudes toracoabdominal e da força dos músculos 

respiratórios, também promove a diminuição da taxa de pico de fluxo expiratório 

ou Peak-Flow40, que é o pico máximo do fluxo expiratório atingido em uma 

expiração forçada e pode ser verificado com equipamento portátil7. O Peak-Flow 

permite detectar possível obstrução das vias aéreas41,45 e a capacidade 

muscular em mobilizar o ar para fora da caixa torácica41,46. A capacidade de 

mobilização de ar contribui para melhora do intercâmbio gasoso, do trabalho 

ventilatório e da higiene brônquica, auxiliando a remoção de secreções48,49. 

Em idosos, as debilidades de aptidão cardiorrespiratória e muscular em 

geral, normalmente estão associadas e concorrem à redução da aptidão 

física8,40,64, a qual pode ser avaliada através do Incremental Shuttle Walk Test 

(ISWT), que é um teste de caminhada, com velocidade incremental61. Este teste 
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avalia as condições funcionais do paciente e suas respostas cardiorrespiratórias 

frente ao exercício físico9,60. 

 Sabe-se que o treinamento de força em idosos pode aprimorar a aptidão 

e a força muscular em geral65,90, e entre os exercícios não específicos ao 

treinamento de força dos músculos respiratórios encontra-se o Treinamento 

Resistido (TR), pois  estudos apontam para resultados significativos na relação 

TR e músculos respiratórios5,67. No entanto, o nível de evidência ainda demanda 

maior aprofundamento sobre o tema73. 

Neste contexto, este estudo objetivou verificar o efeito de 24 sessões de 

TR na PImáx, PEmáx, AAx, AXi, AAb, PFE e na distância percorrida no ISWT 

em mulheres idosas. 

 

4.2.2. Resultados  

 
Em relação à idade e IMC, não houve diferença significativa, mas foi 

evidenciada diferença significativa no desempenho físico através do ISWT e nas 

variáveis respiratórias de PImáx, PEmáx, Peak-Flow, AAx e AXi, após o TR 

(tabela 3). 

Cabe esclarecer que os resultados da AAb não foram explicitados na 

tabela 3, pois não analisados, uma vez que em 11 mulheres esse dado aumentou 

e em 13 diminuiu, não demonstrando tendências homogêneas que 

comportassem uma análise estatística. 

 

Tabela 3. Características antropométricas e resultados do desempenho físico no 
ISWT e das variáveis respiratórias pré e pós-TR. 

VARIÁVEIS 
Pré-TR 
(n=24) 

Pós-TR 
(n=24) P 

Idade (anos) 65,8±4,6 65,8±4,6 1,0000 

IMC (Kg/m2) 27,4±3,5 27,6±3,6 0,2130 

PImáx (cmH2O) 67,1±24,6 84,8±28,5 0,0001* 

PEmáx(cmH2O) 81,9 27,2 104,4 30,6 0,0001* 

Peak-Flow (Ls/min) 315,2±76,4 354,4,±77,8 0,0001* 

ISWT (metros) 272,6±73,2 338,8±78,9 0,0001* 

AAx (centímetros) 0,7±0,4 1,2±0,6 0,0001* 

AXi (centímetros) 0,4±0,3 0,6±0,4 0,0089* 

Nota: Dados em média ± desvio-padrão; (*) significativo p≤ 0,05; (IMC) Índice de Massa Corporal; 
(PImáx) Pressão Inspiratória Máxima; (PEmáx) Pressão Expiratória Máxima; (AAx) Amplitude 
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Axilar; (AXi) Amplitude Xifoideana; (ISWT) Incremental Shuttle Walk Test; (Pré-TR) Pré-
Treinamento Resistido; (Pós-TR) Pós-Treinamento Resistido.  
 

Na tabela 4 constam os valores obtidos, os valores da diferença 

percentual do previsto e os valores do percentual de aumento da PImáx6, 

PEmáx6, do Peak-Flow81, das AAx e AXi e do desempenho na caminhada 

através do ISWT63 no pré e no pós TR. Ressalta-se que não foram encontrados 

valores de referência para as amplitudes torácicas. 

Tabela 4. Valores obtidos, da diferença percentual do previsto e percentual de 
aumento de PImáx, PEmáx, Peak-Flow, AAx, AXi e desempenho 
físico no ISWT pré e pós-TR. 

           VARIÁVEIS 

Pré-TR Pós-TR 

↑% 
Obtido 

 % 
previsto 

Obtido 
 % 

Previsto 

PImáx (cm H2O) 67,1±24,6 85,9 84,8±28,5 108,6 ↑22,7 

PEmáx(cm H2O) 81,9±27,2 108,6 104,4 30,6 138,5 ↑29,9 

Peak-Flow (Ls/min) 315,2±76,4 93,8 354,4,±77,8 105,6 ↑11,8 

ISWT (metros) 272,6±73,2 68,6 338,8±78,9 85,5 ↑16,9 

AAx (centímetros) 0,7±0,4 - 1,2±0,6 - ↑71,4 

AXi (centímetros) 0,4±0,3 - 0,6±0,4 - ↑50,0 

Nota: (PImáx) Pressão Inspiratória Máxima; (PEmáx) Pressão Expiratória Máxima; (ISWT) 
Incremental ShuttleWalk Test; (AAx) Amplitude Axilar; (AXi) Amplitude Xifoideana;  (Pré) Pré-
Treinamento Resistido; (Pós) Pós-Treinamento Resistido;  (% previsto) diferença percentual do 
previsto; (↑%) Diferença dos % de PImáx, PEmáx, Peak-Flow e ISWT e diferença % de AAx e 
AXi Pré e Pós-TR. 
 

4.2.3. Discussão 

A normalidade dos gases sanguíneos e da ventilação pulmonar é 

favorecida pelo deslocamento ritmado da parede torácica, promovido pelos 

músculos respiratórios22. No envelhecimento, há tendência à redução da força 

destes músculos de forma significativa6 e são multifatoriais os determinantes 

desta redução, incluindo, a diminuição de unidades motoras e fibras 

musculares29,30.  

Sobre a força dos músculos respiratórios, neste estudo, houve aumento 

significativo da PImáx e PEmáx após 24 sessões de TR (tabela 3), ressaltando 

aumento percentual da relação entre o valores obtidos e os valores previstos pré 

e pós-TR de 22,7% na PImáx e de 29,9% na PEmáx (tabela 4). 

Na reabilitação respiratória é comum a aplicação do treinamento de 

resistência com técnicas especificamente orientadas à força dos músculos 

respiratórios93. Sobre programas de treinamento físico não específicos aos 

músculos respiratórios de idosos, algumas evidências apontam para resultados 
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significativos. Estudo de revisão relacionou a força dos músculos respiratórios 

entre idosos sedentários e praticantes de programas de treinamento físico 

inespecíficos para esta musculatura. Concluíram que idosos fisicamente ativos 

apresentaram forças dos músculos respiratórios significativamente maiores do 

que as de idosos sedentários, porém, não superior aos valores previstos87. Cabe 

salientar que entre as atividades físicas desenvolvidas em nenhum estudo foi 

aplicado programa de TR. 

Os resultados encontrados em nosso estudo convergem com estudos 

recentes voltados para o TR em idosos e à força dos músculos respiratórios. 

Aumento significativo foi verificado nos valores da PImáx e PEmáx avaliados em 

idosos que participaram de um programa de TR, quando comparados com 

valores previstos5. Também foi verificado que 24 sessões de séries simples e 

múltiplas de TR melhoraram, entre outras variáveis, a força muscular respiratória 

de mulheres idosas67. 

Especificamente ao aumento de força dos músculos inspiratórios 

avaliados pela PImáx, convém notar que  o diafragma é o principal músculo 

inspiratório. A ação mecânica para baixo do tendão central do diafragma e 

elevação das margens costais laterais promove aumento do volume torácico e 

da pressão na cavidade abdominal23.  

Durante a realização do programa TR, em nosso estudo, houve 

orientação para que fosse realizada expiração na fase concêntrica e inspiração 

na fase excêntrica dos exercícios. Ao realizar a inspiração na fase excêntrica, 

em especial nos exercícios de supino e remada, a ação de descida do diafragma, 

com consequente aumento da pressão abdominal23, encontra resistência 

promovida pelos músculos abdominais. A ação isométrica destes músculos para 

manter a estabilidade do tronco e o consequente aumento da pressão 

abdominal, promove resistência contrária a ação de descida do músculo 

diafragma, constituindo possível fator de sobrecarga adaptativa ao diafragma5.  

 Ainda sobre o aumento da PImáx, os demais músculos auxiliares da 

inspiração têm ação importante quando o diafragma e os músculos intercostais 

não respondem às demandas ventilatórias24. No programa de TR desenvolvido, 

em particular no exercício de desenvolvimento, ocorre demanda sinérgica dos 

músculos esternocleiodomastóideos e escalenos, importantes músculos 

auxiliares da inspiração5,24. 
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Sobre o aumento de força dos músculos expiratórios avaliados pela 

PEmáx, ressalta-se a ação passiva da expiração na respiração corrente normal 

e ativa na hiperventilação, inclusive durante os exercícios22. Os músculos 

abdominais são os principais músculos expiratórios, promovendo aumento da 

pressão abdominal, deslocamento superior do diafragma e diminuição do volume 

pulmonar88. 

 O aumento significativo da PEmáx em idosas submetidas ao programa 

de TR, portanto, pode ser justificado pela demanda contínua dos músculos 

abdominais. A força dos músculos abdominais é significativamente desenvolvida 

no TR com exercícios isométricos e dinâmicos, como agachamento e 

levantamento terra88. No programa de TR havia exercício dinâmico específico ao 

grupamento muscular abdominal, bem como, em todos os demais exercícios, os 

músculos abdominais foram isometricamente tensionados para a estabilização 

do tronco5,88.  

Sobre os músculos intercostais internos, auxiliares na expiração ativa, 

sabe-se que promovem diminuição do volume torácico ao tracionar as costelas 

para baixo e para dentro22. Durante o programa de TR esta redução do volume 

torácico promovida pelos músculos intercostais internos na expiração, coincidia 

com a fase concêntrica dos exercícios e a ação de subida do diafragma. Nesta 

fase dos exercícios, os músculos abdominais exercem pressão estabilizadora na 

região abdominal, tendendo à redução do seu volume e elevação da pressão e 

volume torácico88. Estas ações dos músculos abdominais na região torácica e a 

ação de subida do diafragma atuam de forma contrária à ação dos músculos 

intercostais internos, constituindo possível sobrecarga adaptativa ao 

desenvolvimento destes músculos auxiliares5.  

Analisando os resultados obtidos nas amplitudes toracoabdominal, 

especificamente na amplitude Abdominal (AAb), não foi observada variação 

significativa no pós-TR e, neste caso, sugere-se duas hipóteses. A primeira 

refere-se ao padrão respiratório paradoxal observado em 13 mulheres, 

decorrente de valores negativos das amplitudes abdominais, dificultando uma 

análise comparativa mais segura destes dados. A segunda hipótese refere-se ao 

fato das mulheres terem sido orientadas durante o TR a inspirar na fase 

excêntrica e expirar na fase concêntrica, sem orientação específica sobre a 

mobilidade abdominal nestas fases. 
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Em exercícios educativos específicos à correção de padrão respiratório, 

entre outras estratégias, recomenda-se que durante a inspiração ocorra o 

aumento do volume abdominal e sua redução na expiração93. Nos exercícios do 

TR não houve esta orientação, principalmente durante a inspiração na fase 

excêntrica, pela dificuldade em ter que fazer a expansão abdominal em oposição 

à demanda de tensão isométrica da musculatura abdominal para estabilidade do 

tronco.  

Sobre as amplitudes torácicas (AAx e AXi), observou-se aumento 

significativo dos valores obtidos no pós-TR em relação ao pré-TR (tabela 3). 

Entre o pré e pós-TR houve aumento percentual da relação entre os valores 

obtidos e os valores previstos de 41,7% na AAx e 33,4% na AXi (tabela 4). 

Sabe-se que no processo de envelhecimento, a redução de 

expansibilidade da caixa torácica, além de relação com os músculos 

respiratórios, geralmente, está associada à redução da elasticidade pulmonar e 

modificações da morfologia torácica32. A redução da complacência pulmonar é 

influenciada pela composição modificada de colágeno e elastina37,38.  Nas 

articulações da coluna também ocorre calcificação progressiva e redução dos 

espaços intervertebrais32, diminuindo sua flexibilidade39.  

O efeito significativo observado do TR nas amplitudes torácicas das 

idosas pode ter ocorrido pela ação do treinamento sobre a força dos músculos 

respiratórios, significativamente aumentada no pós-TR. Deve-se considerar 

ainda que cada sessão de treinamento foi composta por 9 exercícios e duas 

séries de 8-12 RM, ocorrendo em torno de 144 a 216 incursões respiratórias 

forçadas. As repetidas e sistemáticas incursões respiratórias da caixa torácica 

durante o programa de TR podem ter auxiliado em sua adaptação tecidual ao 

exercício e, consequentemente, favorecido o aumento dos valores das 

amplitudes torácicas. Amplitudes aumentadas, possivelmente, pela melhora na 

força e elasticidade dos músculos respiratórios e torácicos84.   

Considerando as adaptações que o TR promove em nível do tecido 

muscular84 e estruturas periarticulares94,95,96, possíveis mecanismos de 

adaptações nas amplitudes torácicas96 podem ser correlacionados. 

Em relação ao tecido muscular, o TR promove o aumento de sarcômeros 

em série e paralelo, melhora na contratilidade, extensibilidade, elasticidade e a 

capacidade de gerar tensão84.  No tecido conjuntivo, o TR promove o aumento 
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da taxa de turnover de colágeno decorrente do estresse mecânico ao longo do 

eixo longitudinal das fibras e menor formação de pontes cruzadas. 

Consequência desta adaptação são tendões mais elásticos, resistentes e 

adaptados para transmitir força aos ossos, contribuindo para maior amplitude de 

movimento (ADM)94,95. As adaptações nas ADM das articulações submetidas ao 

TR são significativamente influenciadas pelos tecidos conectivos e capacidade 

dos músculos em gerar força adequada ao movimento4. O desenvolvimento de 

maior ADM também é influenciado pelos efeitos do TR na redução da coativação 

dos músculos antagonistas quando da aplicação de exercícios dinâmicos94,95,96. 

Além dos resultados significativos na força dos músculos respiratórios e 

mobilidade torácica, também foi verificado aumento significativo no Peak-Flow 

pós-TR (tabela 3), com aumento percentual da relação entre os valores obtidos 

e os valores previstos de 11,8 % (tabela 4). 

O Peak-Flow permite avaliar obstrução das vias aéreas e a capacidade 

dos músculos expiratórios em produzir força41,45,46. Para análise dos resultados 

significativos do Peak-Flow, convém notar que o estudo foi desenvolvido com 

idosas sem diagnóstico de alterações respiratórias. Valor de Peak-Flow abaixo 

de 80% do previsto, genericamente, é considerado indicativo de obstrução de 

vias aéreas7. No pré e pós-TR os resultados obtidos, como esperado, foram 

superiores a 80% do previsto (tabela 4). 

Os resultados do Peak-Flow, além da relação com a obstrução do trato 

respiratório, também está relacionado com a força dos músculos expiratórios e 

a consequente mobilidade torácica8,32,85, as quais, neste estudo, obtiveram 

adaptações significativas. Sobre os músculos expiratórios, foram exercitados em 

todo o programa de TR, tanto de forma dinâmica no exercício abdominal, como 

de forma isométrica nos demais exercícios, atuando como estabilizador do 

tronco. Neste caso, o aumento significativo do Peak-Flow após 24 sessões de 

TR, possivelmente, ocorreu em função dos efeitos do TR no aumento da força 

dos músculos expiratórios97 e nas estruturas periarticulares torácicas94,95,96.   

Convém enfatizar que músculos expiratórios fortes favorecem a higiene 

brônquica e a ação ventilatória40. Neste contexto, mesmo não sendo o TR uma 

atividade específica para este fim, os resultados significativos do Peak-Flow em 

idosas submetidas ao TR permitem sugerir que estas poderiam se beneficiar 

com uma melhor higiene brônquica. 
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Sobre a aptidão física relacionada à caminhada, houve melhora 

significativa no pós-TR em relação ao desempenho no ISWT (tabela 3), com 

aumento percentual da relação entre os valores obtidos e os valores previstos 

de 16,9% no pós-TR em relação ao pré-TR (tabela 4). Não foi observada 

correlação significativa entre as variáveis respiratórias e o desempenho das 

mulheres idosas no ISWT. 

Sabe-se que a aptidão muscular, expressa através da força, é um fator 

importante para a aptidão física90. A diminuição da força e da massa muscular 

da marcha influencia no desempenho físico89. Idosos submetidos ao TR podem 

aprimorar a força e a sua tolerância às atividades físicas, repercutindo 

positivamente na maior autonomia às atividades de vida diária90.  

O ISWT permite avaliar o desempenho do indivíduo61, estimando a 

capacidade para realizar exercícios60,63. Desempenho adequado na caminhada 

está relacionado ao melhor estado geral de saúde e longevidade de indivíduos 

com doenças crônicas e de indivíduos idosos assintomáticos59. 

O aumento significativo do desempenho obtido pelas mulheres idosas no 

ISWT corrobora com a literatura que a borda sobre o TR e aptidão física90,98. O 

TR é efetivo na redução e prevenção de declínios funcionais do 

envelhecimento90, com maior ganho de força em torno das primeiras 4 a 8 

semanas de treinamento3,65. Duas sessões semanais de TR em 10 semanas são 

suficientes para desenvolver capacidades de força, equilíbrio, coordenação, 

flexibilidade e potência, melhorando a velocidade da marcha99. Estes efeitos do 

TR reforçam a importância do TR enquanto metodologia eficaz ao 

desenvolvimento do desempenho físico de mulheres idosas em relação à 

caminhada. 

A correlação não significativa das variáveis respiratórias com o 

desempenho no ISWT, assim como não permite estabelecer relação de causa-

efeito, também não autoriza afirmar sua inexistência. Sugere maiores 

aprofundamentos sobre a relação entre variáveis respiratórias e desempenho no 

ISWT em mulheres idosas submetidas ao TR, bem como, a influência de outras 

variáveis, por exemplo, a relação dose-resposta.  

 

4.2.4. Conclusão  
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 O TR promove adaptações significativas nas variáveis respiratórias de 

PImáx, PEmáx, AAb, AXi e Peak-Flow, assim como no desempenho físico 

avaliado pelo ISWT, podendo ser aplicado não apenas como melhora do 

desempenho físico geral, mas também como prevenção da saúde respiratória 

de mulheres idosas. 
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5. Considerações finais   

A avaliação padrão ouro de variáveis respiratórias, geralmente, é 

dispendiosa e de aplicação sofisticada42,43. Acredita-se que o uso de testes de 

fácil manuseio, custos moderados e eficientes, pode contribuir para prática 

clínica da avaliação e reabilitação em idosas. Considerando ainda a escassez 

de estudos sobre o tema e a baixa aplicabilidade do TR como metodologia ao 

desempenho de variáveis respiratórias em idosas73, os resultados deste estudo 

apontam para a eficácia desta modalidade de treinamento.  

Mulheres idosas submetidas ao TR, neste estudo, foram beneficiadas 

com adaptações significativas nas variáveis respiratórias de PImáx, PEmáx, 

AAb, AXi, Peak-Flow e de desempenho no ISWT. Neste contexto, os resultados 

permitem sugerir que o TR, enquanto intervenção não medicamentosa pode 

constituir-se em alternativa metodológica ao desempenho respiratório deste 

grupo e com boa repercussão na aptidão física para a caminhada.  

Quando da aplicação de exercícios de longa duração, adaptações 

cardiorrespiratórias para a caminhada são bem desenvolvidas, no entanto, com 

alcance limitado no aumento da força geral70. De forma semelhante, nos 

exercícios tradicionalmente utilizados especificamente ao desempenho de 

varáveis respiratórias, também há um alcance limitado no aumento da força geral 

e seus benefícios às demandas funcionais diárias60,63. Neste estudo, além dos 

bons resultados observados do TR sobre variáveis respiratórias e no 

desempenho da caminhada, ressalta-se que programas de TR em idosos, 

normalmente, têm boa aceitação e promovem importantes adaptações na 

aptidão física em geral65,70,90.  

 A despeito dos bons resultados do TR sobre variáveis respiratórias e no 

desempenho no ISWT em idosas, em particular sobre variáveis respiratórias, o 

reduzido número de estudos sobre o tema sugere cautela. Como exemplo deste 

cuidado, se pode citar a correlação entre a AXi e o desempenho na caminhada 

evidenciada no primeiro estudo e ausência de correlação no segundo. Possível 

explicação para a diferença destes resultados pode estar na relação dose-
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resposta. No primeiro estudo as praticantes de TR possuíam o mínimo de seis 

meses de treinamento e, no segundo estudo, foram submetidas a 12 semanas 

de treinamento. 

Como limitações do estudo, deve-se considerar a dificuldade de controle 

e acompanhamento das atividades desenvolvidas pelas participantes do 

programa de TR extra sessão de treinamento, bem como, a não randomização 

da amostra no estudo II e o cegamento das avaliações.  

 Recomenda-se, assim, que novos estudos sejam desenvolvidos sobre a 

relação entre TR, variáveis respiratórias e desempenho físico. Preferencialmente 

com abordagens variadas, como: homens e mulheres idosos hígidos e 

portadores de doenças respiratórias; faixas etárias diversificadas; relação entre 

variáveis respiratórias com outras do TR como a periodização, tipos de contração 

muscular, carga de trabalho, número de séries, repetições, velocidades e 

frequência; uso de testes considerados padrão ouro na avaliação das variáveis 

respiratórias e da aptidão física, bem como, em relação à força dos músculos 

respiratórios, pesquisas experimentais e aplicadas com uso de métodos que 

permitam a avaliação isolada dos principais músculos inspiratórios e 

expiratórios. 
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7. Apêndices 

 

APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TCLE - Termo de Consentimento para Participação em Pesquisa Clínica: 

 

Nome do Voluntário ______________________________________________ 

Endereço:_______________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Telefone para contato:_____________Cidade:_____________CEP:________ 

E-mail: _________________________________________________________ 

 

1.  Título do Trabalho Experimental:  Avaliação do desempenho físico e de 

varáveis respiratórias em mulheres idosas submetidas ao treinamento resistido. 

 

2. Objetivo: Comparar o desempenho físico e a capacidade funcional 

respiratória de idosas submetidas a um programa de treinamento resistido (TR) 

com idosas destreinadas, bem como, entre idosas antes e depois de 24 sessões 

de TR. 

 

3. Justificativa: Considerando que os programas de reabilitação e prevenção 

desempenham um importante papel na qualidade de vida, desenvolver estudo 

no sentido de comparar entre idosos destreinados e treinados em um programa 

de treinamento resistido o desempenho funcional respiratório, particularmente a 

força dos músculos respiratórios e suas inter relações com o desempenho físico, 

podem colaborar para uma melhor caracterização do referido treinamento como 

medida terapêutica e profilática, consequentemente, possível alternativa 

metodológica ao desenvolvimento da aptidão física e saúde do idoso, 

contribuindo para maior autonomia às atividades de vida diária.  

 

4. Procedimentos da Fase Experimental: 
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Participarão do estudo indivíduos do gênero feminino com idade igual ou 

superior a 60 anos; 

 Para medir a força dos músculos respiratórios será utilizado um aparelho 

que necessita ser soprado (expiração) ou aspirado (inspiração) através de um 

adaptador bucal descartável, denominado manovacuômetro; 

 Para medir o pico de fluxo expiratório será utilizado um aparelho que 

necessita ser soprado (expiração) com a máxima velocidade, através de um 

adaptador bucal descartável, denominado peakflow meter; 

 Para medir as circunferências do tórax e abdômen será utilizada uma trena 

antropométrica e o avaliado deverá estar com esta região coberta com menor 

vestuário possível e serão realizadas em ambiente privado ao avaliador e avaliado; 

 Para medir a distância percorrida no Incremental Shutlle Walk Test (ISWT), 

o avaliado deverá caminhar em um espaço delimitado por dois cones e o teste será 

encerrado quando o avaliado não percorrer o espaço de um cone ao outro em 

tempo delimitado por sons de “bips” ou por qualquer outro motivo que se fizer 

necessário; 

   

5. Desconforto ou Riscos Esperados: 

 Durante uso do manovacuômetro e peakflow, pode haver desconforto 

respiratório, tosse e cefaléia no momento da realização da inspiração e expiração, 

devido à repetição das manobras. Durante a realização do ISWT dispnéia e 

sensação de cansaço podem se manifestar. Caso estas alterações ocorram o 

avaliado será atendido imediatamente por enfermeiro do campus III do CEDF-

UEPA e, se necessário, encaminhado ao serviço médico de pronto-atendimento 

do mesmo Campus. 

 

6. Retirada do Consentimento: 

  A participação neste estudo pode ser interrompida no momento em que 

desejar, sem necessidade de qualquer justificativa; 

 Possível desistência não causará nenhum prejuízo a sua saúde ou bem 

estar físico. 

 

7. Garantia do Sigilo: 
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 Para evitar possíveis constrangimentos causados pelos resultados da 

avaliação, sigilo e anonimato serão garantidos ao participante do estudo. 

8. Formas de Ressarcimento das Despesas decorrentes da Participação 

na Pesquisa: 

 A participação neste estudo não tem objetivo de tratamento, bem como, não 

causará nenhum gasto com procedimentos médico-clínico-terapêuticos; 

  Não haverá remuneração e nenhum tipo de recompensa nesta pesquisa, 

sendo sua participação voluntária; 

 

9. Local da Pesquisa: Os dados serão coletados no Laboratório de Exercício 

Resistido e Saúde da Universidade do Estado do Pará (campus III), situado na Av. 

João Paulo II, 817; 

 

10. Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) é um colegiado interdisciplinar e 

independente, que deve existir nas instituições que realizam pesquisas envolvendo 

seres humanos no Brasil, criado para defender os interesses dos participantes de 

pesquisas em sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento 

das pesquisas dentro dos padrões éticos (Normas e Diretrizes Regulamentadoras 

da Pesquisa envolvendo Seres Humanos – Res. CNS nº 466/12). O Comitê de Ética 

é responsável pela avaliação e acompanhamento dos protocolos de pesquisa no 

que corresponde aos aspectos éticos. 

Endereço do Comitê de Ética da Uninove: Rua. Vergueiro nº 235/249 –  3º 

subsolo - Liberdade – São Paulo – SP       CEP. 01504-001        Fone: 3385-9197  

comitedeetica@uninove.br  

 

11. Nome Completo e telefones dos Pesquisadores (Orientador e Aluno) para 

Contato: Prof. Dr. Dirceu Costa - (11) 985516817, Aluno Vanderson Cunha do 

Nascimento - (91) 988447749.  

 

12. Eventuais intercorrências que vierem a surgir no decorrer da pesquisa poderão 

ser discutidas pelos meios próprios. 

 

13. Consentimento Pós-Informação: 

 

mailto:comitedeetica@uninove.br
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Eu, ______________________________________________________________, 

após leitura e compreensão deste termo de informação e consentimento, entendo 

que minha participação é voluntária, e que posso sair a qualquer momento do 

estudo, sem prejuízo algum. Confirmo que recebi uma via deste termo de 

consentimento, e autorizo a realização do trabalho de pesquisa e a divulgação dos 

dados obtidos somente neste estudo no meio científico. 

 

 Belém, _____de ________________de 201____. 

 

____________________________         _____________________________ 

        Assinatura do Participante      Assinatura do Pesquisador    
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8. Anexos 

 
ANEXO A - PARECER DO CEP 

 

 
 

 



68 
 

 

 

 

 

 

 



69 
 

 

 

 

 

 



70 
 

ANEXO B - COMPROVANTE DE SUBMISSÃO DO ARTIGO I 
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ANEXO C – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 
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ANEXO D – REGISTRO NO CLINICAL TRIALS 

 

 


