
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

 

 

DIEGO FERREIRA FIOROTI 

 

 

 

 

 

 

 

APLICAÇÃO DO TALK TEST COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE DA 

INTENSIDADE DO EXERCÍCIO EM USUÁRIOS DO SERVIÇO DE 

ORIENTAÇÃO AO EXERCÍCIO – SOE 

 

 

 

 

 

 

 

 

VITÓRIA 

2017 

 



DIEGO FERREIRA FIOROTI 

 

 

 

 

 

 

 

APLICAÇÃO DO TALK TEST COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE DA 

INTENSIDADE DO EXERCÍCIO EM USUÁRIOS DO SERVIÇO DE 

ORIENTAÇÃO AO EXERCÍCIO – SOE 

 

 

 

 

 

 
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao 

Centro de Educação Física e Desportos da 

Universidade Federal do Espírito Santo, como 

requisito parcial para obtenção do grau de 

Licenciado em Educação Física. 

 

 
 

Orientadora: Profª Dra. Luciana Carletti 

 

 

 

 

VITÓRIA 

2017 



DIEGO FERREIRA FIOROTI 

 

 

APLICAÇÃO DO TALK TEST COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE DA 

INTENSIDADE DO EXERCÍCIO EM USUÁRIOS DO SERVIÇO DE 

ORIENTAÇÃO AO EXERCÍCIO – SOE 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado ao Centro de Educação Física e 

Desportos, da Universidade Federal do 

Espírito Santo, como requisito parcial para 

obtenção do grau de Licenciado em 

Educação Física. 

 
 

Aprovado em___ de julho de 2017 

 

 

COMISSÃO EXAMINADORA 
 
 
 
____________________________________ 
Profª. Drª. Luciana Carletti 
Universidade Federal do Espírito Santo 
Orientadora 
 
 
 
____________________________________ 
Prof. Dr. Anselmo José Pérez 
Universidade Federal do Espírito Santo 
 
 
 
____________________________________ 
Prof. Me. Victor Hugo Gasparini Neto 
Prefeitura Municipal da Serra (PROEF) 



SUMÁRIO 

 

1 - INTRODUÇÃO ............................................................................................07 

2 - PROBLEMÁTICA .......................................................................................09  

3 - OBJETIVO ..................................................................................................09 

4 - MATERIAIS E MÉTODOS ..........................................................................09 

4.1 - AMOSTRA ................................................................................................10 

4.2 - PROTOCOLOS UTILIZADOS ..................................................................10 

4.3 - ANTROPOMETRIA ..................................................................................10 

4.4 - QUESTIONÁRIOS ....................................................................................11 

4.5 - TESTE CARDIOPULMONAR DE EXERCÍCIO (TPCE)  ..........................11 

4.6 - IDENTIFICAÇÃO DO LIMIAR ANAERÓBIO VENTILATÓRIO (LAV)  ......11 

4.7 - TESTE DE CONTAGEM DA FALA (TCF) – FAMILIARIZAÇÃO E 

CONTAGEM DURANTE ESFORÇO ................................................................12 

5 - ANÁLISE ESTATÍSTICA ............................................................................13 

6 - RESULTADOS ............................................................................................13 

7 - DISCUSSÃO ...............................................................................................14 

8 - CONCLUSÃO ..............................................................................................16 

REFERÊNCIAS ................................................................................................17 

APÊNDICE A ....................................................................................................19 

 

 

 

 

 

 

 



 

APLICAÇÃO DO TALK TEST COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE DA 

INTENSIDADE DO EXERCÍCIO EM USUÁRIOS DO SERVIÇO DE 

ORIENTAÇÃO AO EXERCÍCIO – SOE 

 

 

RESUMO 

O Talk test (teste da fala) é um método que vem sendo estudado como uma 
possível alternativa para controle da intensidade do exercício. A fala se 
modifica em função do aumento da ventilação (VE), determinada pelo efeito do 
tamponamento ventilatório do exercício, com consequente aumento da 
frequência cardíaca (FC), que acompanha os aumentos do metabolismo. Essas 
mudanças apresentaram correlações positivas com marcadores fisiológicos 
que já são utilizados para controle da intensidade do exercício, o que confere 
confiabilidade ao método. Objetivo: Comparar as intensidades obtidas no teste 
ergométrico pelos percentuais de frequência cardíaca máxima (FCmáx) de 
(60%, 70% e 85%), com os percentuais obtidos pelo teste de contagem da fala 
(TCF) realizado pelos usuários do Serviço de Orientação ao Exercício (SOE), a 
fim de testar a concordância entre essas variáveis. Métodos: Participaram 18 
usuárias do SOE, 61,2 ± 8,7 anos. Realizou-se a aplicação de questionários, 
antropometria e um TCPE, para identificação do LAV. Para analise de 
correlação entre os percentuais obtidos nas intensidades previstas da FCmáx e 
no TCF foi utilizado o coeficiente de correlação de Pearson (r). Resultados: A 
correlação entre TCF vs. %FCmáx apresentou valores entre 0,01 e 0,08 
indicando correlação fraca entre as variáveis. Conclui-se que o TCF não deve 
ser utilizado no SOE como método alternativo para controle da intensidade do 
exercício para a faixa etária descrita na amostra. 
 
Palavras-chave: intensidade, atividade física, prescrição de exercício. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The talk test is a method that has been studied as a possible alternative to 

control exercise intensity. Speech modifies as a result of increased ventilation 

(LV), as determined by the effect of exercise buffering, with a consequent 

increase in heart rate (HR), which accompanies increases in metabolism. These 

changes had positive correlations with physiological markers that are already 

used to control exercise intensity, which confers reliability to the method. 

Objective: To compare the intensities obtained in the treadmill test by the 

percentages of maximum heart rate (HRmáx) of (60%, 70% and 85%), with the 

percentage obtained by the test of speech counting (TCF) performed by users 

of the Guidance Service To Exercise (SOE), in order to test the concordance 

between these variables. Methods: 18 SOE users participated, 61.2 ± 8.7 years. 

Questionnaires, anthropometry and a cardiopulmonary exercise test (TCPE) 

were used to identify the ventilatory anaerobic threshold (LAV). The Pearson 

correlation coefficient (r) was used to analyze the correlation between the 

percentages obtained in the predicted HRmáx and TCF intensities. Results: The 

correlation between TCF vs. % HRmáx presented values between 0.01 and 0.08 

indicating a weak correlation between the variables. It is concluded that TCF 

should not be used in SOE as an alternative method to control exercise 

intensity for the age group described in the sample. 

Keywords: intensity, physical activity, exercise prescription. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

O exercício físico, praticado de maneira regular e com acompanhamento 

profissional, é considerado um importante aliado no que diz respeito à manutenção e 

promoção da saúde das pessoas de modo geral. Dentre os inúmeros benefícios 

advindos da prática de exercícios, é importante destacar principalmente a melhoria 

da capacidade cardiorrespiratória, a força e resistência muscular e a flexibilidade. 

(FRANCHI; MONTENEGRO, 2005) 

A Prefeitura Municipal de Vitória/ES, visando oferecer à população, maior 

acesso à prática de atividade física de maneira regular, combater o sedentarismo e 

auxiliar a prevenção e tratamento de doenças crônico-degenerativas não 

transmissíveis, criou o Serviço de Orientação ao Exercício (SOE), no ano de 1990. 

O SOE consta de exercícios físicos orientados por professores de Educação 

Física, e inclui aulas regulares e monitoramento da intensidade da atividade física, 

juntamente com variáveis de saúde (pressão arterial, circunferência abdominal e 

índice de massa corporal). As aulas acontecem em parques, praças e outros 

espaços públicos nos diversos módulos do programa espalhados no município de 

Vitória/ES. 

No SOE ou em qualquer outro programa de treinamento, antes de qualquer 

prescrição de exercícios, seja para indivíduos saudáveis ou com algum tipo de 

patologia é necessário que se verifique as condições de saúde, para definir o 

treinamento mais adequado para cada pessoa, especialmente no que tange a sua 

intensidade. 

A determinação da intensidade do exercício é importante tanto para a 

prevenção de lesões e de eventos cardiovasculares, quanto para um aumento da 

aptidão física do praticante. Dessa forma o Colégio Americano de Medicina do 

Esporte (American College of Sports Medicine – ACSM, 2007), recomenda 

intensidades entre 55 a 90% da frequência cardíaca máxima (FCmáx) ou 40 a 85% da 

frequência cardíaca de reserva (FCR), para que o estímulo fique dentro de zonas de 

treinamento sensíveis a melhoria na aptidão cardiorrespiratória. Norman et al. (2008) 

expõem as variáveis necessárias a prescrição de um exercício da seguinte maneira: 

“Em geral, a base para a determinação das intensidades de exercício são 
oriundas de faixas, com percentuais fixos do consumo máximo de oxigênio 
(%VO2máx), da frequência cardíaca máxima (%FCmáx), da frequência 
cardíaca de reserva (%FCR) e do consumo de oxigênio de reserva 
(%VO2R), dos limiares metabólicos e da intensidade correspondente ao 
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VO2máx (iVO2máx). Neste contexto, a frequência cardíaca (FC) é muito 
aplicada na estimativa da intensidade do exercício, baseado na sua relação 
linear, em faixas intermediárias, com o consumo de oxigênio (VO2)

2
.” 

 
Apesar de a frequência cardíaca (FC) ser uma variável relativamente simples 

de ser mensurada para o acompanhamento da intensidade do exercício, seja por 

meio de palpação do pulso ou monitores de frequência cardíaca, alguns fatores 

dificultam esse processo. De acordo com Borg (1998, apud De LUCCA et al., 2011, 

p. 115) os sujeitos que utilizam a FC para monitorar a intensidade do exercício 

podem ter uma preocupação excessiva de se manterem dentro da zona de 

intensidade desejada e com isso o aproveitamento e aderência a atividade física fica 

comprometida. 

Um meio alternativo para substituir o uso da palpação do pulso, que é um 

método que demanda técnica do usuário para identificação da FC, seria a utilização 

de monitor cardíaco, porém, a necessidade de utilizar o dispositivo durante a 

atividade pode ser um fator de incomodo/desconforto. Outra barreira ao uso do 

dispositivo seria custo financeiro do mesmo ao praticante. 

Em meio a essas dificuldades o Talk test apresenta-se como um método de 

simples utilização e baixo custo financeiro para uma mensuração subjetiva da 

intensidade do esforço. O teste se justifica pelo pressuposto que em determinadas 

intensidades do exercício o indivíduo apresenta dificuldade na fala e essa dificuldade 

está associada ao aumento da ventilação (VE), determinada pelo efeito do 

tamponamento ventilatório do exercício, com consequente aumento da frequência 

cardíaca (FC), que acompanha os aumentos do metabolismo. 

Alguns autores defendem o uso do Talk test, classificado em três níveis de 

acordo com o conforto da fala, para identificar zonas de treinamento acima e abaixo 

do limiar ventilatório (PERSINGER et al., 2004; CONDELO et al., 2014) e também 

para faixas de frequência cardíaca nas intensidades leve moderada e intensa 

(REFFERS et al., 2016) 

Por outro lado, considerando as variações que o método do Talk test pode 

apresentar, de acordo a metodologia utilizada (escala e níveis de dificuldade), 

(Norman et al., 2002 e Norman et al., 2008), utilizam uma variação do teste 

denominada Teste de Contagem da Fala (TCF). Nesse teste, o sujeito realiza uma 

inspiração normal e inicia uma contagem na expiração a partir do numeral 1001, e 
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segue contando o máximo de números subsequentes até que seja necessária uma 

nova inspiração para retomada de novo ciclo respiratório. 

Quando comparado ao volume de oxigênio relativo (VO2R), frequência 

cardíaca de reserva (FCR), percepção subjetiva de esforço (PSE) e equivalente 

metabólico (MET), O TCF apresentou alterações semelhantes no exercício e fortes 

correlações com essas variáveis r= 0,83 a 0,93. (NORMAN et al., 2002; NORMAN et 

al., 2008) 

Considerando a eficiência do método comprovado pelos trabalhos descritos, 

este poderia ser de grande utilidade tanto para os profissionais que atuam na 

prescrição de exercícios no SOE, quanto para os usuários do serviço que poderiam 

ter um controle da intensidade desejada a partir das orientações dadas pelo 

professor. 

O presente estudo, portanto, teve por objetivo comparar as intensidades 

obtidas no teste ergométrico pelos percentuais de frequência cardíaca máxima 

(60%, 70% e 85%) com os percentuais obtidos pelo teste de contagem da fala 

durante o teste ergométrico, a fim de testar a real concordância entre essas 

variáveis e a possibilidade de aplicação do Talk test no controle da intensidade do 

exercício praticado pelos usuários do SOE. 

 

2 - PROBLEMÁTICA 

  

Este estudo teve como problemática a seguinte questão: 

- É possível aplicar o talk test para monitorar a intensidade do exercício de usuários 

do SOE? 

 

3 - OBJETIVO 

  

Comparar as intensidades obtidas no teste ergométrico pelos percentuais de 

frequência cardíaca máxima (60%, 70% e 85%) com os percentuais obtidos pelo 

teste de contagem da fala durante o teste ergométrico, a fim de testar a real 

concordância entre essas variáveis e a possibilidade de aplicação do Talk test no 

controle da intensidade do exercício praticado pelos usuários do SOE. 
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4 - MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 - Amostra 

 

Foram sujeitos de estudo do presente trabalho 18 mulheres com 61,2 ± 8,7 

anos de idade, 60,8 ± 10,1 de peso (kg), 1,56 ± 0,1 de estatura (m), usuárias do 

SOE (unidade parque Pedra da Cebola) praticantes de atividades físicas não 

competitivas (ginástica localizada, alongamento, yoga e circuito funcional).  O 

recrutamento das usuárias do SOE Pedra da Cebola aconteceu de maneira 

voluntária, após convite feito durante as aulas.  

Todas as voluntárias assinaram termo de consentimento livre e esclarecido, 

para participarem do estudo (APÊNDICE A).  Esse trabalho de conclusão de curso 

foi parte de uma pesquisa maior, submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Espírito Santo com nº de registro CAAE 

67077917600005542. 

Não foram incluídas na pesquisa voluntárias que relataram algum problema 

na fala, ou que apresentaram alguma dificuldade que tenha impossibilitado a 

aplicação do protocolo do teste de contagem de fala. 

4.2 - Protocolos utilizados 

Todos os procedimentos metodológicos foram realizados no Laboratório de 

Fisiologia do Exercício (LAFEX/CEFD/UFES), em duas visitas previamente 

agendadas. 

Visita 1: antropometria, aplicação dos questionários de saúde, teste cardiopulmonar 

de exercício e familiarização do teste de contagem da fala (TCF). 

Visita 2: TCF durante o esforço. 

4.3 - Antropometria 

Foi realizada avaliação antropométrica constituída de peso, estatura (balança 

e estadiômetro da marca Marte LTDA com precisão de 100g, modelo LC 200, 2009, 

Santa Rita do Sapucaí), em que foi possível obter o índice de massa corporal (IMC – 

Kg/altura²). Foram realizadas medidas de dobras cutâneas (adipômetro Cescorf, 

Mitutoyo com precisão de 0,1mm). O cálculo do percentual de gordura foi realizado 
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através do protocolo de 7 dobras de Jackson e Pollock (1980) - tríceps, 

subescapular, peito, sub-axilar, abdominal, supra-ilíaca e coxa a partir do programa 

de avaliação física (AVASPORT). 

4.4 - Questionários 

Foram aplicados questionários próprios do estudo, a fim de identificar as 

informações sobre o estado de saúde dos participantes e sobre sua adesão ao SOE. 

 

4.5 - Teste Cardiopulmonar de Exercício (TCPE) 

 

O TCPE foi realizado em esteira rolante motorizada (Inbra Sport Super ATL, 

Porto Alegre, Brasil) com inclinação de 1% seguindo protocolo de rampa e duração 

de 10 a 12 minutos. A velocidade foi incrementada gradativamente até a exaustão. 

Iniciava-se o teste com uma velocidade de 3 km.h-1 a 4 km.h-1 com um incremento de 

0,6 km.h-1 a cada minuto. Utilizou-se o analisador de gases metabólicos (Cortex 

Metalyzer 3B, Alemanha), com coleta respiração a respiração e calibração com gás 

conhecido (11,97%O2 e 4,95%CO2) antes de cada teste e analisados com médias 

de 10 segundos. O volume foi calibrado com seringa de 3L. A temperatura ambiente 

foi controlada entre 22 e 25ºC e o teste foi acompanhado por um médico 

cardiologista. Foram considerados pelo menos três dos seguintes critérios para 

reconhecer como teste máximo: a) exaustão voluntária; b) atingir FC≥ 90% da 

prevista; c) razão de troca respiratória (RTR) igual ou acima de 1,05; d) platô do 

VO2máx. (HOWLEY et al 1995; BILLAT et al, 2004). 

 

4.6 - Identificação do Limiar Anaeróbico Ventilatório 

 

 O Limiar anaeróbico ventilatório (LAV) foi identificado no momento do ponto 

mais baixo seguido de um aumento sustentado no equivalente ventilatório de 

oxigênio (VE/VO2), sem aumento do equivalente ventilatório de dióxido de carbono 

(VE/VCO2); pelo v-Slope, indicando o ponto de interseção com perda de linearidade 

do VCO2/VO2 e aumento abrupto na VE e PetO2. (BALLADY et al 2010; BEAVER et 

al., 1986). No método visual, três avaliadores experientes analisaram de maneira 

independente e foram considerados os pontos de concordância de pelo menos dois 
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avaliadores. 

 

4.7 - Teste de contagem da fala (TCF) - familiarização e contagem durante 

esforço 

 

Foi utilizado o Teste de contagem da fala proposto por Norman et al. (2002). 

O teste consiste na realização de uma contagem em voz alta no início da expiração: 

0, 1001, 1002, 1003,..., e assim por diante de maneira contínua até a máxima 

contagem possível antes do início de um novo ciclo respiratório. O teste deve ser 

repetido sempre em voz alta, e a contagem deve manter o mesmo ritmo.  

O teste foi realizado pelos participantes na posição em pé para estipular a 

capacidade máxima da falando repouso e posteriormente no exercício em esteira 

ergométrica nas intensidades de 60%, 70% e 85% da FCmáx.  

A FCmáx foi estipulada a partir dos dados de teste cardiopulmonar de exercício 

(TCPE) realizado dois dias anteriores a realização do teste de contagem fala. A 

partir do TCPE também foi identificado a frequência cardíaca (FC) pretendida para 

as intensidades de 60%, 70% e 85% da FCmáx, assim como a velocidade estimada 

da esteira na FC desejada. Esses valores de corte foram considerados uma vez que, 

são os utilizados no projeto do SOE. 

Para definir uma boa qualidade da contagem da fala, era feito um treino na 

primeira visita ao laboratório, e novamente no dia da aplicação do TCF. Após corrigir 

os erros mais comuns (contar em voz baixa, não reproduzir o ritmo, respirar ao longo 

da contagem), era aplicado o teste em repouso, por duas vezes consecutivas, com 

um intervalo de pelo menos 1 min entre os testes, para retomar o ritmo respiratório. 

Para controle da FC durante o teste foi utilizado um monitor cardíaco da marca Polar 

(FT1), esteira ergométrica (Inbrasport, Super ATL), 

Após a contagem no repouso os participantes iniciaram o teste na esteira com 

uma inclinação de 1% em uma velocidade de 3,0 km.h-1 para aquecimento durante 3 

minutos. Após o tempo de aquecimento a velocidade da esteira foi sendo 

aumentada de maneira gradual, com incremento de 0,2 a 0,4 km.h-1 a cada 30 

segundos até que a velocidade estipulada fosse atingida, ou até a que a frequência 

cardíaca desejada para cada intensidade fosse atingida. No momento em que a 

frequência pretendida era atingida havia um tempo de 2 minutos para a estabilização 

da frequência e após esse tempo era realizado o teste de contagem. Foram aceitas 
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como válidas para a tabulação dos dados FC de até 10bpm para mais ou para 

menos da FC pretendida para determinada intensidade. 

 

5 - ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Foi utilizada estatística descritiva de média, desvio padrão, valores máximos e 

mínimos, e valores percentuais, para apresentação dos resultados. Para relacionar 

os valores de %FC com o TCF foi utilizado o teste de correlação de Pearson. Os 

valores de coeficiente de correlação (r) foram considerados fortes, maiores ou iguais 

a 0,8; moderados, maiores ou iguais a 0,5 e menores que 0,8 e fracos, menores que 

0,5.  Para aceitar a significância estatística foram considerados valores de p < 0,05. 

 

6 - RESULTADOS 

 

O público alvo da pesquisa apresenta em média 10 anos (117,2 meses) 

aproximadamente de utilização do SOE e média de idade de aproximadamente 61 

anos. A Tabela 1 apresenta as características completas da amostra. 

 

Tabela 1 – Características da amostra  

Variável Média ± DP Mínimo Máximo 

Peso (kg) 60,8 ± 10,1 44,9 87 

Estatura (m) 1,56 ± 0,1 1,47 1,69 

Gordura (%) 28,4 ± 5,8 19,82 39,15 

Idade (anos) 61,2 ± 8,7 41 78 

Tempo de SOE (meses) 117,2 ± 85,8 1 324 

VO2máx (mL.kg-1.min-1) 22,5 ± 3,1 14,41 27,50 

VO2LAV (mL.kg-1.min-1) 13,9 ± 3 10,47 21,40 

Velocidade LAV (km.h-1) 4,6 ± 0,1 3,6 6,5 

 

 

Os valores nas intensidades do exercício de (60%, 70% e 85% FCmáx) durante 

a realização do TCF em esteira estão apresentados na Tabela 2.  

 

 



14 
 

Tabela 2 – Resultados do teste de contagem da fala em esteira. 

Int.(%FC) Cont. %CFmáx. FC.C(bpm) %FC.C Vel.(km.h-1) %FC LAV. 

60% 16 ± 4 87 ± 11 101 ± 6 60 ± 2 4,0 ± 1,3 93 ± 16 

70% 15 ± 3 80 ± 14 116 ± 9 69 ± 3 5,1 ± 1,4 107 ± 21 

85% 12 ± 3 66 ± 17 139 ± 9 83 ± 3 6,4 ± 1,0 127 ± 24 

Int.(%FC)= intensidade, Cont.= Contagem da fala, %CFmáx.= percentagem da capacidade 

da fala máxima, FC.C= Frequência cardíaca atingida na contagem, %FC.C= Percentagem 

da frequência cardíaca atingida na contagem, Vel.(km.h-1)= Velocidade na esteira 

ergométrica, %FC LAV.= percentual da frequência cardíaca no limiar anaeróbio ventilatório. 

 

A Tabela 3 apresenta relação de valores obtidos por meio de correlação de 

Pearson entre as variáveis %CF e %FCmáx nas intensidades de 60%, 70% e 85%. 

Os valores descritos nas três intensidades mencionadas apresentaram uma 

correlação fraca entre as variáveis em questão, com valores entre r= 0,01 e r=0,08. 

 

Tabela 3 – Correlação entre %CF e %FCmáx. 

Intensidade r  P 

60% FCmáx 0,01 0,968 

70% FCmáx 0,03 0,906 

85% FCmáx 0,08 0,735 

%CF= percentual da capacidade da fala, %FCmáx = percentual da frequência cardíaca 
máxima. 

 

7 - DISCUSSÃO 

 

Este estudo teve por objetivo avaliar a relação entre a diminuição na %CF em 

relação ao aumento da %FCmáx. A variável %CF, com base nos dados 

apresentados, não apresentou relação com os %FCmáx em todas as três 

intensidades previstas, o que inviabiliza a utilização do teste para a determinação e 

controle da intensidade em mulheres idosas e de meia idade. 

Apesar de não terem sido encontrados resultados positivos em relação a uma 

boa eficiência do método no presente estudo, este pode dar subsídios a estudos 

futuros com diferentes grupos amostrais, tendo em vista que o TCF é um método de 

baixo custo financeiro, fácil utilização e que ainda é muito pouco explorado em 

estudos da área no Brasil.  
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A eficácia do TCF pode ser identificada em estudos internacionais como os de 

Norman et al. (2002) e Norman et al. (2008) onde foram realizadas comparações 

semelhantes em adultos saudáveis destreinados, entre as alterações sofridas na fala 

em função do aumento da intensidade do exercício e consequente aumento da FC. 

Nesses estudos foram encontradas boas correlações de equivalência da %CF em 

relação a %FCR para estimar uma determinada faixa de intensidade do exercício. 

A %CF nestes estudos também apresentou uma correlação satisfatória com 

outras variáveis já utilizadas para controle da intensidade do exercício como, a 

percepção subjetiva do esforço (PSE), a frequência cardíaca (FC) e o equivalente 

metabólico (MET), para estimar a intensidade do exercício dentro das intensidades 

previstas pelo ACSM para a faixa de exercícios moderados a vigorosos. 

No estudo desenvolvido por Persinger et al. (2004) a metodologia utilizada 

para aplicação do Talk test, funciona por meio da leitura em voz alta de um 

parágrafo com texto popular de conhecimento dos participantes. Após a leitura deste 

o participante deve dizer se consegue falar confortavelmente, se consegue falar com 

dificuldade ou se não consegue falar. 

Persinger et al. (2004) realizaram o Talk test com adultos saudáveis que se 

exercitaram em esteira e cicloergômetro. Os valores percentuais de volume de 

oxigênio relativo (VO2R), VO2máx, FCmáx e FCR no LAV não foram diferentes dos 

valores obtidos na fase em que os participantes relataram conseguir falar com 

dificuldade. 

Também utilizando desta metodologia em estudos com adultos jovens 

Recalde et al. (2002) e Dehart-Beverly et al. (2002) encontraram boa correlação 

entre os valores percentuais do VO2, %VO2pico, FC, %FCmáx no LAV e na fase em 

que os participantes relataram fala com dificuldade.  

 

Tendo em vista a boa consistência dos estudos apresentados comprovando a 

eficiência do Talk test, serão apresentadas algumas limitações deste estudo que 

podem ter dificultado encontrar correlações positivas com este grupo. 

Os participantes tomaram conhecimento do procedimento do TCF dois dias 

antes de sua realização, e se tratando de um teste que requer aprendizado para 

coordenar a fala com a respiração, interpretação e domínio da técnica são fatores 

fundamentais para se obterem bons resultados. Além disso, o fato de os 

participantes terem que realizar a contagem durante o exercício, pode ter 
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influenciado negativamente no teste, pois, geralmente, o ritmo imprimido das 

passadas em cada intensidade era diferente do ritmo em que a contagem deveria 

ser realizada gerando um conflito entre o controle motor e o ritmo automático do 

padrão respiratório modulado por fatores da química sanguínea. (MCARDLE et al., 

2011) 

Outro fator limitante deste estudo que pode ter influenciado diretamente no 

resultado diz respeito à heterogeneidade do grupo participante, levando em 

consideração os aspectos físico/condicionantes de idade, peso, %VO2máx, %gordura. 

Nos estudos citados em que foram encontradas boas correlações quanto ao uso do 

talk test, além de os participantes possuírem características similares quanto ao 

nível de condicionamento ou tipo de exercício que realizavam estes também 

possuíam idades, peso, %Vo2máx e %gordura, muito similares entre si.  

Contudo, apesar de o TCF ter sido aplicado com rigor necessário, sendo 

repetido todas as vezes em que se tinha alguma dúvida sobre a contagem realizada 

pelo participante, não foi suficiente para uma boa correlação dos valores 

apresentados. 

 

8 - CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que o teste de contagem da fala (TCF) não apresentou 

correlações positivas que justifique o seu uso como método alternativo para controle 

da intensidade do exercício em mulheres idosas e de meia idade fisicamente ativas, 

quando comparado com a frequência cardíaca. 

Este estudo, entretanto, pode servir de base para trabalhos futuros que 

voltem a investigar a eficiência e possibilidade de uso do TCF para a população 

estudada, investindo na interpretação do teste em relação aos limiares ventilatórios. 
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APÊNDICE A 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – UFES 

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 

LABORATÓRIO DE FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO - LAFEX 

 

                      TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado a participar do estudo intitulado "Efeitos das 

práticas corporais desenvolvidas pelo serviço de orientação ao exercício na 

saúde cardiovascular e na qualidade de vida de adultos em processo de 

envelhecimento" que será desenvolvido no Laboratório de Fisiologia do Exercício 

(LAFEX/CEFD/UFES) localizado no campus de Goiabeiras da Universidade Federal 

do Espírito Santo (UFES), com duração máxima de 1 hora, sob a responsabilidade 

da mestranda MORGHANA FERREIRA AMBROSIM e da prof. Orientadora 

LUCIANA CARLETTI. 

JUSTIFICATIVA 

É importante o desenvolvimento de estudos que mostrem a eficácia dos programas 

de exercício oferecidos pelos órgãos públicos, como o SOE, e o quanto influenciam 

no processo do envelhecimento fisiológico e na qualidade de vida, sendo este um 

conhecimento importante, tanto para os profissionais de saúde quanto para as 

políticas públicas, para que se possam intervir de forma mais efetiva e eficaz nos 

programas oferecidos a população, desenvolvendo e melhorando as estratégias de 

atenção à saúde. 

OBJETIVOS DA PESQUISA 

O objetivo geral da pesquisa será estudar a condição cardiorrespiratória, pressão 
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arterial, nível de atividade física e a qualidade de vida de adultos em processo de 

envelhecimento vinculados as práticas corporais do Serviço de Orientação ao 

Exercício (SOE). 

 
 PROCEDIMENTOS  

 

Ao aceitar o convite e assinar ou rubricar todas as páginas deste TERMO DE 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) uma série de fatores ligados à vida e 

a saúde serão investigados através da aplicação de questionários, Sociodemográfico 

(Contendo dados referentes à idade, sexo, raça, tabagismo, complicações 

cardiorrespiratórias e alterações físicas, como por exemplo lesões ortopédicas ou 

neurológicas), nível de atividade física através da escala chama IPAQ que contém 27 

questões relacionadas a prática de atividade física e o questionário WHOQOL-8 que está 

relacionado com a Qualidade de vida, contendo 8 itens registrados em uma escala em que o 

participante marcará entre as opções a que mais se aproximar do que ele pensa/acha: muito 

insatisfeito (1 ponto), insatisfeito (2 pontos), nem satisfeito nem insatisfeito (3 pontos), 

satisfeito (4 pontos) e muito satisfeito (5 pontos), que resultará em uma pontuação que 

poderá variar de 8 a 40 pontos. Em seguida serão realizadas as avaliações seguintes:  

- Avaliação do peso, altura e de tecido adiposo (gordura), utilizando uma régua para 

mensurar a altura, e em seguida pesados em uma balança, com os resultados será 

calculado o índice de massa corporal (IMC).  

- Teste de ergoespirometria, realizado em esteira rolante com duração entre 10 e 12 

minutos, a velocidade da esteira será aumentada gradativamente até que o participante 

fique cansado. Os participantes serão orientados antes de iniciar os testes, sobre os 

procedimentos de realização do teste.  

- Avaliação das variações de pressão arterial, será realizada de forma digital contínua não 

invasiva, a avaliação ocorrerá com aproximadamente 10 minutos com o participante 

sentado.  

- Perfil bioquímico, serão realizados exames laboratoriais após a coleta de sangue venoso 

em jejum de 12 horas. Portanto será retirado uma pequena amostra de sangue do 

participante que em seguida será analisada, a glicemia de jejum (GJ), CT, TG, LDL e HDL. 

- Lactacidemia, será feita punção do lobo da orelha, utilizando luvas de 

procedimento, e após assepsia local com álcool. A primeira gota de sangue será 

desprezada para evitar contaminação. O sangue coletado será depositado em 

tubos. 
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RISCOS E DESCONFORTOS  

 

A pesquisa apresenta o risco da coleta de sangue (em jejum e após ingerir a solução 

adocicada de glicose no teste de tolerância à glicose). A retirada de sangue é feita 

por punção em uma veia do braço. Os riscos de uma punção venosa são infecção e 

sangramento. Para evitar este risco, o profissional que colhe o sangue irá perguntar 

se você está tomando remédios que alteram a coagulação do sangue ou se os 

sangramentos usuais que você sofre demoram muito para estancar (parar de sair 

sangue). Nesses casos, não será feita a coleta de sangue e se você quiser poderá 

fazer todos os outros exames previstos. A retirada de sangue pode trazer algum 

desconforto e estresse para alguns indivíduos. Entretanto, este estresse ou 

desconforto são, em geral, bem tolerados. Os demais exames são todos não 

invasivos, e para eles não se usa raios X nem radioação. Não há risco de choque 

elétrico, mesmo no registro da bioimpedância porque neste caso a corrente elétrica 

que passa pelo corpo é muito pequena e nem é sentida. Para evitar riscos de 

infecção, o sangue é coletado dentro de rígidos critérios assepsia. Apenas materiais 

descartáveis e estéreis serão usados neste procedimento.  

O teste ergoespirométrico máximo apresenta nível de risco muito pequeno, 

principalmente quando realizado em pessoas sadias, ou seja, que não sejam 

portadoras de cardiopatia. Sendo assim, só encaminharemos para este exame os 

participantes que nos exames iniciais tiverem pressão arterial normal (menor que 

140/90mmHg) e eletrocardiograma de repouso normal. O teste ergoespirométrico 

será feito por médico cardiologista. Para minimizar os riscos, o eletrocardiograma é 

continuadamente monitorado no paciente. O médico pedirá ao participante para 

interromper o teste caso necessário e explicará ao participante o motivo da 

interrupção. A sala onde o teste será feito dispõe de equipamentos para assistência 

ventilatória de emergência, além de cardioversão, para atender a eventuais 

ocorrências graves. O médico assistente também poderá decidir não fazer o teste se 

o participante estiver tomando certos medicamentos que facilitam o aparecimento de 

arritmias cardíacas, como medicamentos para melhorar a respiração ou melhorar o 

desempenho físico. Por isso você deverá informar, antes do teste, os medicamentos 

que estiver usando.  
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BENEFÍCIOS  

 

Os benefícios em relação à sua participação no projeto é a oportunidade de fazer 

uma série de exames clínicos e laboratoriais que dará a você informações bastante 

completas do seu estado atual de saúde e também estará contribuindo com estudos 

para a geração do conhecimento, por parte dos profissionais da área da saúde e 

também para as políticas públicas, para se possam intervir de forma mais efetiva e 

eficaz na saúde e nos programas a população de Vitória.  

 

ACOMPANHAMENTO E ASSISTÊNCIA  

 

Um médico ficará responsável por rever todos os seus exames e lhe informar 

pessoalmente sobre todas as alterações que forem encontradas e que tiverem 

significado clínico. O encaminhamento para serviços públicos de saúde será feito em 

função deste contato e de sua opinião.  

 

GARANTIA DE RECUSA EM PARTICIPAR DA PESQUISA E/OU RETIRADA DE 

CONSENTIMENTO  

 

Esclarecemos que você não é obrigado a participar da pesquisa, podendo deixar de 

participar dela em qualquer momento de sua execução, sem que haja penalidades 

ou prejuízos decorrentes de sua recusa. Caso decida retirar seu consentimento, 

você não mais será contatado pelos pesquisadores.  

 

GARANTIA DE MANUTEÇÃO DO SIGILO E PRIVACIDADE  

 

Os pesquisadores se comprometem a resguardar sua identidade durante todas as 

fases da pesquisa, inclusive após publicação. Assim que você for incluído no estudo 

receberá um número de código. A associação deste código ao seu nome fica restrito 

a um número mínimo necessário de pesquisadores. Uma vez constituído o banco de 

dados seu nome é excluído e todas as análises são feitas apenas com 

conhecimento de código não havendo assim possibilidade de que alguém venha a 

levantar sua identidade ao examinar os dados da pesquisa.  
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RESSARCIMENTO FINANCEIRO 

 

A sua participação no projeto é voluntária, ou seja, você não irá receber nenhuma 

compensação financeira e não financeira (notas, abono de faltas, etc) em função de 

você ser incluído nesta pesquisa. Também o seu comparecimento aos locais dos 

exames nos dias agendados será de sua responsabilidade. Haverá ressarcimento 

das despesas provenientes da participação na pesquisa, todos os exames serão 

gratuitos, sendo os custos cobertos por recursos concedidos por órgãos públicos 

para financiamento da pesquisa.  

 

GARANTIA DE INDENIZAÇÃO  

 

Trata-se de uma pesquisa com previsão de realização de exames para avaliação 

cardiopulmonar para a realização de atividade física, na eventualidade de ocorrer 

algum dano decorrente da pesquisa é garantida indenização conforme resolução 

IV.4.c da Res. CNS 466/12.  

 

ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS  

 

Em caso de dúvidas sobre a pesquisa ou para relatar algum problema, você poderá 

contatar o pesquisador responsável pelo projeto (MORGHANA FERREIRA 

AMBROSIM) nos telefones, (27) 996949447 ou no endereço Av. Fernando Ferrari, 

514, Goiabeiras -| Vitória - ES - CEP 29075-910 - Universidade Federal do Espírito 

Santo.  

Em caso de denúncias e/ou intercorrências na pesquisa, você também poderá 

contatar o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, UFES/Campus 

Goiabeiras Prédio Administrativo do Centro de Ciências Humanas e Naturais 

Campus Universitário de Goiabeiras, Av. Fernando Ferrari, s/n, Vitória - ES, através 

do telefone (27) 3145-9820, e-mail: cep.goiabeiras@gmail.com ou pelo correio ou 

pessoalmente no endereço: Comitê de Ética em Pesquisa Goiabeiras da 

Universidade Federal do Espírito Santo (CEP/UFES - Goiabeiras), Av. Fernando 

Ferrari, 514, Campus de Goiabeiras, sala 7 do prédio administrativo do CCHN, 
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Vitória/ES, CEP 29060-970, Vitória - ES, Brasil. O CEP/UFES - Goiabeiras tem a 

função de analisar projetos de pesquisa visando à proteção dos participantes dentro 

de padrões éticos nacionais e internacionais.  

Declaro que fui verbalmente informado e esclarecido sobre o presente documento, 

entendendo todos os termos acima expostos e que, voluntariamente, aceito 

participar deste estudo. Também declaro ter recebido uma via deste Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, de igual teor, assinada pelo (a) pesquisador(a) 

principal ou seu representante, e rubricada em todas as páginas.  

Vitória, _______ de _________________de 201___  

Na qualidade de pesquisador responsável pela pesquisa "Efeitos das práticas 

corporais desenvolvidas pelo serviço de orientação ao exercício na saúde 

cardiovascular e na qualidade de vida de adultos em processo de 

envelhecimento", eu, MORGHANA FERREIRA AMBROSIM, declaro ter cumprido 

as exigências do(s) item(s) IV.3 e IV.4 (se pertinente), da Resolução CNS 466/12, a 

qual estabelece diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo 

seres humanos.  

_________________________________________________________Pesquisador  

_________________________________________________________Participante 


