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RESUMO 

Este estudo teve como objetivo analisar a associação entre aptidão cardiorrespiratória, medida 

pelo teste submáximo de Astrand, e nível de atividade física, mensurado pelo questionário 

IPAQ (versão curta), em adultos saudáveis. Trata-se de um estudo com amostra de 55 homens 

voluntários, com idade entre 30 a 57 anos, pertencentes à Universidade Federal de Minas 

Gerais. O questionário IPAQ foi aplicado de forma autopreenchida pelos voluntários e, em 

consequência, foi determinado o nível de atividade física de cada indivíduo. A aptidão 

cardiorrespiratória, determinada pelo VO2máx, foi mensurada pelo teste submáximo de Astrand 

em cicloergômetro. O coeficiente de correlação de Pearson verificou a associação entre as 

variáveis. Os dados de atividade física em METs foram divididos em tercis e as diferenças 

entre as médias nos três tercis foi analisada pela ANOVA One-way com Post-Hoc de Tucson. 

As variáveis presentes no estudo não demonstraram diferença significativa entre os tercis, 

indicando que não há uma associação entre o nível de atividade física do sujeito e as outras 

variáveis. O IPAQ e o VO2máx, não apresentaram correlações significativas entre si (r= 0,099 e 

p= 0,473). O nível de atividade física determinado pelo IPAQ (versão curta) não teve 

associação significativa com a aptidão cardiorrespiratória. Sendo assim, sua interpretação 

deve se limitar a quantificação do nível de atividade física, não extrapolando para associações 

com indicadores fisiológicos, como o VO2máx. 

Palavras-chave: Atividade física. Aptidão cardiorrespiratória. IPAQ. VO2máx.
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1 INTRODUÇÃO 

A atividade física pode ser definida como qualquer movimento corporal produzido pelos 

músculos esqueléticos que resultem em algum tipo de gasto energético (CASPERSEN; 

POWELL; CHRISTENSON, 1985).  

Os benefícios da atividade física são diversos (CDC, 1996; WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2014), mas a falta dela acarreta, segundo Nahás (2001 apud 

VESPASIANO; DIAS; CORREA, 2012, p. 50), “aumento da probabilidade de doenças como 

obesidade, diabetes tipo II, hipertensão, dislipidemias, alguns tipos de câncer, entre outras”. 

As pessoas que são consideradas inativas fisicamente têm um risco aumentado de 20% a 30% 

de mortalidade em comparação com aquelas que realizam pelo menos 150 minutos de 

atividade física de intensidade moderada por semana, ou equivalente, conforme recomendado 

pela Organização Mundial da Saúde (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2014). 

De acordo com a World Health Organization (2014), no ano de 2010, no mundo, 23% dos 

adultos (idade maior que 18 anos) são considerados insuficientemente ativos e a faixa etária 

mais velha é considerada mais inativa do que a faixa etária mais jovem (55% e 19% 

respectivamente). 

Sendo assim, a categorização do nível de atividade física em indivíduos têm sido importante 

para identificar individualmente possíveis aumentos de riscos cardiovasculares (CUNHA et 

al., 2013).  

Para mensurar, quantificar e categorizar o nível de atividade física existem diversos métodos 

utilizados pelos pesquisadores (FREITAS et al., 2013), mas os questionários têm sido muito 

utilizados por serem de fácil e de rápida execução (MYNARSKI; ROZPARA; CZAPLA; 

GARBACIAK, 2009) e por terem baixo custo para estudos em grandes populações 

(MATSUDO; ARAUJO; MATSUDO, 2001). 

O Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) (http://www.ipaq.ki.se/ipaq.htm) é 

um dos questionários mais utilizados (HALLAL et al., 2007 apud FREITAS et al., 2013). O 

IPAQ foi originalmente desenvolvido a nível internacional para o monitoramento da atividade 

física e inatividade em adultos (OTTEVAERE et al., 2011) e teve sua reprodutibilidade e 

validade aprovadas para 12 países, incluindo o Brasil (CRAIG; MARSHALL; SJOSTROM, 

et al., 2003). 
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De acordo com Vespasiano, Dias e Correa (2012), existem três formatos de aplicação, o 

longo, o curto e o adaptado, que podem ser auto administrados ou preenchidos em forma de 

entrevista.  

Ao mensurar o nível de atividade física pelo IPAQ, alguns estudos utilizam de forma 

inadequada os resultados do questionário como sinônimo de aptidão física dos indivíduos 

(VESPASIANO; DIAS; CORREA, 2012; MICHELIN; CORRENTE; BURINI, 2011 apud 

FREITAS et al., 2013). A aptidão física relacionada à saúde pode ser definida como a 

“capacidade de: (a) realizar as atividades do cotidiano com vigor e energia; e (b) demonstrar 

traços e capacidades associados ao baixo risco de aparecimento e desenvolvimento prematuro 

de distúrbios orgânicos induzidos pelo sedentarismo.” (BOUCHARD; SHEPHARD, 1994 

apud GUEDES, 2012). A aptidão física possui indicadores voltados a quatro dimensões 

(morfológica, funcional, fisiológica e comportamental). Um dos componentes da dimensão 

funcional está relacionada à função cardiorrespiratória, representada pelo consumo máximo 

de oxigênio (VO2máx) (GUEDES, 2012). De acordo com Nassif, De Barros e Navarro (2012), 

o VO2máx “é a maior quantidade de oxigênio que o sistema cardiovascular é capaz de entregar 

aos tecidos do organismo, durante trabalho físico máximo.”  Como o IPAQ foi projetado para 

medir atividades físicas relacionadas com a aptidão cardiorrespiratória (CRAIG; 

MARSHALL; SJOSTROM, et al., 2003), o nível de atividade física poderia estar relacionado 

com o VO2máx. 

Há relatos que o IPAQ pode superestimar o nível de atividade física em adultos de acordo 

com Kurtze, Rangul e Hustvedt (2008), justificando a realização de estudos que investiguem a 

validade desse instrumento. 

Sendo, assim, o objetivo do estudo foi analisar a associação entre aptidão cardiorrespiratória e 

o nível de atividade física em adultos saudáveis.
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Amostra 

Foi realizado um estudo transversal, com amostragem por conveniência, composta por 55 

homens, com idade entre 30 a 57 anos, pertencentes à Universidade Federal de Minas Gerais. 

Para participarem da pesquisa, os voluntários deveriam estar fora da zona de risco aumentado 

para doenças cardiovasculares (índice de massa corporal (IMC) < 30kg/m2 e circunferência de 

cintura < 102 cm (INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 2006))  e que não 

tivessem restrições à prática atividade física. Os homens não poderiam ser fumantes, fazer uso 

de beta-bloqueadores, estatinas ou hipoglicemiantes. Também não poderiam possuir doenças 

cardíaca, mental ou tireoidiana, ser hipertensos, ou ter anormalidades endócrina ou imune. 

Os parâmetros estabelecidos para a inclusão no estudo caracterizam os voluntários como 

homens aparentemente saudáveis. 

Para a caracterização da amostra, os sujeitos foram submetidos a avaliações antropométricas, 

que consistiam em mensuração da massa corporal e a estatura através de uma balança 

mecânica com estadiômetro com capacidade de 150,0 Kg e precisão de 0,1 Kg e estadiômetro 

com extensão de 2,0 m e precisão de 0,005 m. O IMC foi calculado pela equação: (massa 

corporal (kg)/estatura² (m)). 

Os voluntários foram informados sobre os objetivos, procedimentos e riscos do estudo, e 

assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. O estudo teve aprovação prévia do 

COEP-UFMG, Parecer 264-755 de 09 de maio de 2013. 

O presente estudo faz parte de um estudo mais amplo que tinha como objetivo avaliar os 

efeitos do treinamento aeróbico, do treinamento de força e do treinamento combinado em 

diversas variáveis de risco cardiovascular.  

2.2 Variáveis medidas 

2.2.1 Medição do nível de atividade física 

O nível de atividade física foi determinado pelo IPAQ versão curta, por ser mais prática a sua 

aplicação (GLANER, 2007) e por não se diferenciar nos resultados em comparação a versão 

longa (USDHHS, 1996 apud GLANER, 2007).  
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O IPAQ possui período recordatório de uma semana habitual, composto por sete questões 

sobre três tipos específicos de atividade (caminhar, atividade de intensidade moderada e 

atividade vigorosa), suas frequências (dias por semana) e durações (minutos diários). A 

classificação se dá em três categorias: inativo, moderadamente ativo e ativo. Para o presente 

estudo, foram utilizados somente os sujeitos categorizados como inativos ou moderadamente 

ativos. 

O questionário foi aplicado de forma autopreenchida pelos voluntários. Antes do início do 

preenchimento, eles receberam instruções verbais sobre como responder as questões. 

O IPAQ foi calculado através do protocolo em inglês (http://www.ipaq.ki.se/ipaq.htm), que 

tem como indicador de atividade física o equivalente metabólico (MET). Para a determinação 

do número de MET’s foi utilizada a equação: (minutos diários de atividade vigorosa x 

quantidade de dias por semana de atividade vigorosa x 8,0) + (minutos diários de atividade de 

intensidade moderada x quantidade de dias por semana de atividade de intensidade moderada 

x 4,0) + (minutos diários de caminhada x quantidade de dias por semana de caminhada x 3,3). 

Para se enquadrarem como sujeitos sedentários (inativos), os sujeitos deveriam ter como 

resultado da equação menos que 600 MET’s totais. Já para se enquadrarem como 

moderadamente ativos, o resultado da equação deveria ser de 600 MET’s totais até 3000 

MET’s totais. Valores maiores que 3000 MET’s definem os sujeitos como ativos. 

2.1.2 Medição da capacidade aeróbica 

O VO2máx foi mensurado pelo do teste submáximo de Astrand (ASTRAND; RODAHL; 

DAHL; STROMME, 2006) em cicloergômetro MAXX (Hidrofit - Brasil). O selim foi 

ajustado adequadamente para cada voluntário. A frequência cardíaca (FC) foi mensurada 

através de um frequencímetro da marca Polar (modelo FT1). O cálculo da potência a ser 

utilizada no teste foi de 1,5 watts por Kg de massa corporal. A velocidade determinada no 

teste foi de 50 rotações por minuto (rpm). 

Para familiarização com o cicloergômetro, o voluntário pedalava com uma carga de 25W por 

dois minutos. Após os dois minutos de familiarização, o teste era iniciado. O teste teve 

duração de seis minutos, se o mesmo não fosse prorrogado devido à baixa FC (≤120 

batimentos por minuto (bpm)) no terceiro minuto de teste. Se houvesse baixa FC, o aumento 

da potência era de 25 W, prorrogando o teste por mais seis minutos. A FC foi anotada no 

terceiro, quinto e sexto minutos. Para fins do cálculo do VO2máx, o valor médio da FC do 
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quinto e sexto minutos era calculado. O VO2máx foi estimado através das equações: VO2 carga 

(L/min) = (0,014 x carga (watts)) + 0,129 e VO2máx (L/min): (195 – 61) x VO2 carga 

/(FCmédia – 61) e foi aplicado o fator de correção por idade. 
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3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os valores das diferentes variáveis são mostrados como média e seu respectivo desvio padrão. 

O teste de Kolmogorov-Smirnov foi utilizado e o pressuposto de normalidade dos dados foi 

atendido. O coeficiente de correlação de Pearson verificou a associação entre as variáveis. Os 

dados de atividade física em METs foram divididos em tercis e as diferenças entre as médias 

nos três tercis foi analisada pela ANOVA One-way com Post-Hoc de Tucson. Os dados foram 

analisados pelo programa estatístico SPSS versão 19.0. O nível de significância de p<0,05 foi 

adotado em todos os testes.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Teste_Kolmogorov-Smirnov
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4 RESULTADOS 

Participaram do estudo 55 homens saudáveis. A tabela 1 apresenta as características da 

amostra. 

Tabela 1 – Características físicas, capacidade cardiorrespiratória e nível de atividade física 

que descrevem a amostra (n=55) 

Variáveis Média ± Desvio Padrão Mínimo Máximo 

Idade (anos) 38,29 ± 7,88 30,00 57,00 

Massa corporal (Kg) 77,95 ± 9,98 57,45 107,95 

Estatura (m) 1,75 ± 0,061 1,58 1,90 

Índice de Massa Corporal (Kg/m2) 25,29 ± 2,67 19,74 29,97 

Circunferência de cintura (cm) 87,37 ± 8,54 53,67 101,17 

IPAQ (MET) 390,90 ± 415,34 0,00 1590,00 

VO2máx (ml.kg-1.min-1) 39,98 ± 8,50 21,68 62,25 

 

Os valores do nível de atividade física dividido em tercis em comparação com as demais 

variáveis do estudo (TABELA 2) identificaram que apenas para a variável IPAQ (MET) 

houve uma diferença significativa (p<0,05) entre o 1º tercil e o 2º tercil, entre o 2º tercil e o 3º 

tercil e entre o 1º tercil e o 3º tercil, o que já era esperado nessa estratificação em tercis. Já as 

demais variáveis não demonstraram diferença significativa entre os tercis, indicando que não 

há uma associação entre o nível de atividade física do sujeito e as outras variáveis. 
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Tabela 2 – Comparação em tercis do nível de atividade física com as demais variáveis (média 

± dp) 

Variáveis  Nível de atividade física 

Tercis 

 

1º (n=18) 2º (n=19) 3º (n=18) 

Idade (anos) 37,61± 6,17 39,15 ± 8,36 38,05 ± 9,15 

Massa corporal (Kg) 75,02 ± 10,28 79,62 ± 10,75 79,13 ± 8,65 

Estatura (m) 1,73 ± 0,05 1,76 ± 0,07 1,75 ± 0,04 

Índice de Massa Corporal (kg/m2) 24,74 ± 3,02 25,50 ± 2,76 25,62 ± 2,23 

Circunferência de cintura (cm) 86,73 ± 8,27 87,45 ± 10,58 87,92 ± 6,66 

IPAQ (MET) 28,94 ± 44,50 265,71 ± 100,44* 885,02 ± 347,21+ ‡ 

VO2máx (ml.kg-1.min-1) 40,60 ± 9,43 38,46 ± 8,07 40,97 ± 8,22 

 

* Diferença significativa p<0,05 entre 1º tercil e 2º tercil 
+ Diferença significativa p<0,05 entre 1º tercil e 3º tercil 

‡ Diferença significativa p<0,05 entre 2º tercil e 3º tercil 

 

A tabela 3 mostra o coeficiente de correlação entre as variáveis do estudo. Como pode ser 

observado, as variáveis idade, massa corporal, IMC e circunferência de cintura possuem 

correlações inversas significativas de r= -0,330, r= -0,301, r= -0,319 e r= -0,286, 

respectivamente (p<0,05), com o VO2máx. 

Mas as variáveis principais do estudo, que são o IPAQ e o VO2máx, não apresentaram 

correlações significativas entre si (r= 0,099 e p= 0,473). 
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Tabela 3 – Coeficiente de correlação de Pearson entre as variáveis (n=55) 

Variáveis Idade (anos) Massa corporal (Kg) Índice de Massa 
Corporal (kg/m2) 

Circunferência de 
cintura (cm) IPAQ (MET) VO2máx 

(ml.kg-1.min-1) 
  Correlação           p Correlação          p Correlação              p Correlação          p Correlação            p Correlação            p 

Idade (anos) _______ 0,144             0,293 0,225                0,099 0,436**         0,001 0,093           0,497 -0,330*         0,014 

Massa corporal (Kg) 0,144         0,293          _______ 0,838**            0,000 0,400**         0,002 0,162           0,237 -0,301*         0,026 

Índice de Massa 
Corporal (kg/m2) 0,225         0,099 0,838**         0,000             _______ 0,551**         0,000 0,156           0,256 -0,319*         0,018 

Circunferência de 
cintura (cm) 0,436**     0,001 0,400**         0,002 0,551**            0,000      _______ 0,132           0,337 -0,286*        0,035 

IPAQ (MET) 0,093         0,497 0,162             0,237 0,156                0,256 0,132            0,337         _______ 0,099          0,473 

VO2máx (ml.kg-1.min-1) -0,330*       0,014 -0,301*           0,026 -0,319*              0,018 -0,286*          0,035            0,099           0,473        _______ 
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5 DISCUSSÃO 

Os questionários que avaliam a atividade física vêm sendo cada vez mais estudados por serem 

ferramentas importantes em estudos com grandes populações (GLANER, 2007). Mas a sua 

associação com a aptidão cardiorrespiratória tem sido muito questionada por diversos estudos 

(GLANER, 2007; RAMÍREZ-LECHUGA et al., 2011; FREITAS, 2013; VALERIO, 2011; 

OTTEVARE et al., 2011; DYRSTAD et al.,, 2015; SCHEMBRE; RIEBE, 2011; 

FOLGELHOM et al., 2006; KURTZE; RANGUL; HUSTVEDT, 2008; CUNHA et al., 

2013). O presente estudo foi de encontro aos estudos citados anteriormente, demonstrando 

que o IPAQ não possui associação significativa com a variável fisiológica VO2máx.  

Observando os resultados da estratificação em tercis do nível de atividade física, maiores 

níveis de atividade física não tiveram associação com maiores valores de VO2máx. Esse 

resultado foi contrário ao observado em alguns estudos. Ramírez-Lechuga et al. (2011), 

Ottevare et al. (2011), Dyrstad et al. (2015), Schembre e Riebe (2011), Folgeholm et al. 

(2006), Kurtze; Rangul e Hustvedt (2008) tiveram como resultado dos seus estudos uma baixa 

a moderada correlação do IPAQ com o VO2máx, mas foi observado uma correlação maior do 

nível de atividade física vigorosa com o VO2máx em comparação a níveis mais baixos de 

atividade física. Apesar do presente estudo não ter utilizado sujeitos categorizados como 

ativos e que poucos tinham como hábito realizar alguma atividade física vigorosa, esperava-se 

uma associação significativa e positiva entre o nível de atividade física e o VO2máx. 

Estudos de validação do questionário IPAQ (MATSUDO et al., 2001; CRAIG et al., 2003) 

utilizaram-se de outros métodos de mensuração da atividade física para correlacionar com o 

questionário, como os sensores de movimentos, e os mesmos apresentaram boas correlações. 

Benedetti, Mazo e Barros (2004) utilizaram como método de comparação um pedômetro em 

mulheres idosas, mas foi encontrada baixa correlação (r=0,27) com o IPAQ (versão longa). 

Isso fica evidenciado que quando são utilizados outros métodos de medição da atividade física 

e os mesmos são correlacionados com o questionário, não são encontradas correlações 

significativas entre as variáveis, afirmando assim que os resultados do questionário IPAQ não 

podem ser generalizados, como por exemplo, para com uma associação com a aptidão 

cardiorrespiratória. 

Para Hallal, Matsudo e Farias (2012 apud FREITAS et al., 2013), questionários que medem a 

atividade física e medidas de aptidão cardiorrespiratória são diferentes e, em consequência, 
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terão uma baixa correlação entre si, pois a aptidão cardiorrespiratória é influenciada por 

outras variáveis como os fatores genéticos e não só por fatores comportamentais. 

Embora os resultados do presente estudo e de outros estudos citados anteriormente não 

identificarem uma correlação significativa entre o IPAQ e o VO2máx, subestimando o VO2máx 

em indivíduos ativos e superestimando em indivíduos inativos, há um potencial para os 

resultados do IPAQ, em particular com relação a atividade vigorosa, para ser usado para 

estimar o VO2máx (SCHEMBRE; RIEBE, 2011). 

Sendo assim, segundo Matsudo, Araújo e Matsudo et al. (2001) “a escolha de um ou outro 

método de mensuração da atividade física está relacionada com o número de indivíduos a 

serem analisados, o custo e a inclusão de diferentes idades”. Como o IPAQ é um questionário 

de fácil aplicação para estudos em grandes populações, é importante o seu uso nesses casos, 

mas a sua interpretação deve se limitar a quantificação do nível de atividade física, não 

extrapolando para associações com indicadores fisiológicos, como o VO2máx. 

5.1 Limitações do estudo 

Foi realizada uma medida indireta do VO2máx, através do protocolo submáximo de Astrand, 

devido ao tempo necessário para a realização do teste em cada voluntário ser restrito, ao custo 

e a facilidade na aplicação. 
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6 CONCLUSÃO  

O nível de atividade física determinado pelo IPAQ (versão curta) não teve associação 

significativa com a aptidão cardiorrespiratória. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar de não serem encontradas associações entre o IPAQ e o VO2máx, o questionário ainda 

se mostra importante para estudos com grandes populações (quando não são possíveis a 

realização de testes de aptidão cardiorrespiratória), pois pode identificar o nível de atividade 

física de determinadas populações e fazer com que sejam criadas medidas de intervenções que 

visam incentivar a prática da atividade física, criando condições para que os indivíduos 

melhorem ou mantenham bons níveis de saúde. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Aprovação do COEP 
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ANEXO 2: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

CONVITE 

Você está sendo convidado a participar, como voluntário, da pesquisa denominada “Efeito do 

Treinamento Aeróbico, da Musculação e do Treinamento Combinado nos Fatores de 

Risco de Doença Cardiovascular”. 

 

As doenças cardiovasculares (DCV), particularmente o infarto do miocárdio e o derrame, são 

as doenças responsáveis pelo maior número de mortes no Brasil e no mundo, segundo o 

Ministério da Saúde. Dentre as principais causas dessas doenças estão os chamados Fatores 

ou Hábitos de Risco para o desenvolvimento de doenças. Pesquisas realizadas em outros 

países têm encontrado um aumento alarmante desses fatores de risco em adultos e crianças.  

 

A presente pesquisa tem por objetivo verificar os efeitos do treinamento de força muscular na 

musculação, do treinamento aeróbico em esteira ou em bicicleta ergométrica e do treinamento 

combinado das duas formas de exercício nos fatores de risco de Doença Cardiovascular 

(DCV). Os resultados dessa pesquisa contribuirão para uma melhor compreensão dos efeitos 

dos diferentes tipos de treinamento com exercícios físicos para diminuir os níveis dos fatores 

de risco de DCV mais comuns, a saber: obesidade, pressão arterial, colesterol total e 

fracionado, tracilgliceróis, glicemia e insulinemia. 

 

A pesquisa será composta por uma fase inicial, composta por entrevistas sobre seu estado de 

saúde, medidas de massa corporal, estatura, obesidade, coleta de sangue para análises 

bioquímicas e avaliação de condicionamento físico. A segunda fase será constituída por um 

tratamento experimental com três sessões de cinquenta minutos de exercícios físicos por 

semana durante 12 semanas seguidas. Cada voluntário será submetido a um dos quatro tipos 

de intervenção abaixo:  

o Treinamento aeróbico;  
o Treinamento de força muscular na musculação;  
o Treinamento combinado: aeróbico e força muscular na musculação;  
o Nenhum treinamento (nesse caso esse grupo, se assim o desejar, poderá se 

submeter a um dos tipos de treinamento por 12 semanas após o término 
da pesquisa). 
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O outro meio conhecido para se obter os mesmos resultados seria o estudo com animais, o que 

não significaria que seriam obtidos resultados semelhantes em humanos. 

 

Para inclusão na pesquisa você deverá preencher os seguintes requisitos: sexo masculino com 

idade entre 30 e 60 anos, funcionário, professor ou aluno da UFMG, ser considerado sadio 

com base no questionário PAR-Q e ser sedentário. Você não será avaliado por um médico 

antes dos procedimentos do estudo. O questionário PAR-Q respondido por você avaliará 

a necessidade ou não de um exame médico para a realização dos procedimentos. Caso 

fique constatada a necessidade de algum exame médico será exigido um atestado médico 

para a sua participação no estudo.  

 

Os possíveis incômodos que você poderá sentir ao participar do estudo são os seguintes: 

desconforto e/ou dor ocasionados pela coleta de sangue, alguma dor muscular tardia devido às 

primeiras sessões de exercícios físicos, tonteiras ou outros tipos de mal estar relacionados à 

realização de exercícios físicos. Os possíveis riscos à sua saúde física e mental são: lesões 

músculo-esqueléticas, que ocorrem com baixa frequência no treinamento a ser aplicado. É 

importante ressaltar que a coleta de sangue será realizada por pessoal tecnicamente treinado e 

com uso de material descartável. Todas as sessões de treinamento com  exercícios  físicos  

serão prescritas  e  monitoradas  por  professores/estagiários  previamente  treinados e  em  

ambiente adequado e seguro para esse fim. 

Você deverá contar com a assistência médica devida, se por algum motivo, se sentir mal 

durante as atividades físicas, estando os pesquisadores responsáveis por te 

acompanharem a um serviço médico (Pronto Socorro do Hospital Risoleta Tolentino 

Neves), caso seja necessário.  

 

Os benefícios que você deverá esperar com a sua participação, direta ou indiretamente são 

uma possível melhora no seu perfil de risco para doenças cardiovasculares decorrente do 

treinamento físico e possível melhora de seu condicionamento físico e de sua qualidade de 

vida. Além disso, você contribuirá para as pesquisas na Ciência do Esporte e do Exercício, 

ajudando a entender melhor a eficácia dos diferentes tipos de treinamento físico para a saúde 

dos adultos. 
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Sempre que você desejar, serão fornecidos esclarecimentos sobre cada uma das etapas do 

estudo. A qualquer momento, você poderá recusar a continuar participando do estudo e, 

também, poderá retirar este seu consentimento, sem que isso lhe traga qualquer penalidade ou 

prejuízo. Fica assegurado que as informações conseguidas através da sua participação não 

permitirão a identificação da sua pessoa, exceto aos responsáveis pelo estudo, e que a 

divulgação das mencionadas informações estará restrita aos profissionais envolvidos na 

pesquisa. Não existirão despesas ou reembolsos/compensação financeira (pagamento) para o 

participante e/ou seu responsável em qualquer fase da pesquisa.  

Esta pesquisa é coordenada pelo Departamento de Esportes da Escola de Educação Física, 

Fisioterapia e Terapia Educacional da UFMG e foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal de Minas Gerais.  

Informações ao voluntário: 

Finalmente, tendo eu compreendido perfeitamente tudo o que me foi informado sobre a minha 

participação no mencionado estudo e estando consciente dos meus direitos, das minhas 

responsabilidades, dos riscos e dos benefícios que a minha participação implicam, concordo 

em dele participar e, para isso, eu DOU O MEU CONSENTIMENTO SEM QUE PARA 

ISSO EU TENHA SIDO FORÇADO OU OBRIGADO. 

Nome do Participante-voluntário:  

 

Endereço do participante-voluntário 

Domicílio:  

 

Bairro:                                         CEP:                          

Cidade:                                        Telefone:  

Ponto de referência: 

 

Contato de urgência:  

Domicílio:  

Bairro:                                         CEP:                          

Cidade:                                        Telefone:  

Ponto de referência: 
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Endereço dos responsáveis pela pesquisa: 

Pesquisador responsável: Reginaldo Gonçalves  

Instituição: UFMG / Escola de Educação Física Fisioterapia e Terapia Ocupacional / LAC - 

CENESP 

Endereço: Av. Antônio Carlos, 6627 

Bairro: Pampulha. CEP. 31270-901    Cidade: Belo Horizonte / MG. 

Telefones p/contato: 3409-2326/8285-9393. 

 

ATENÇÃO: Em caso de dúvidas sobre as questões relacionadas à sua participação nessa 

pesquisa, consulte o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Minas 

Gerais: 

Unidade Administrativa II, 2º andar, sala 2005, Campus Pampulha 

Av. Antônio Carlos, 6627. Belo Horizonte / MG.  CEP: 31270-901 

Telefone: 3409-4592 

 

Belo Horizonte,__________ de_________________ de _______. 

 

 

 

 

 

(Assinatura ou impressão datiloscópica 

do voluntário ou responsável legal 

- Rubricar as demais folhas) 

 

 

 

 

 

Nome e Assinatura do(s)  responsável(eis) 

pelo estudo (Rubricar as demais páginas) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

ANEXO 3 - QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA – 
VERSÃO CURTA 
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