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RESUMO: O presente estudo teve como objetivo analisar a correlação entre o nível de 

atividade física e o consumo máximo de oxigênio (VO2máx) de bombeiros militares 

pertencentes a 1ª companhia do 1° batalhão e 2° companhia independente do Corpo de 

Bombeiros Militares do Espírito Santo (1ªCIA/1°BBM/CBMES e 2ªCIA IND/CBMES). 

Trata-se de uma pesquisa de natureza descritiva e quantitativa cuja população foi constituída 

por 51 participantes, sendo:  44 homens e 7 mulheres. O nível de atividade física foi obtido 

por meio do questionário de atividade física habitual (AFH) do Baecke e o VO2máx mesurado 

de forma indireta através do teste de 12 minutos de Cooper. Para observar a associação entre 

as duas variáveis foi usada a correlação de pearson (quando não foi rejeitado a hipótese de 

normalidade) e spearman (quando foi rejeitado a hipótese de normalidade). Resultados 

indicaram uma correlação de fraca magnitude entre os índices de esportivo, índice de lazer, 

total absoluto e total médio do questionário de AFH e o VO2máx ( rho= 0,3 e p= 0,02; r= 0,3 

e p= 0,03; rho=0,3 e p= 0,04; rho= 0,3 e p=0,04, respectivamente) e uma correlação negativa 

foi encontrada entre o índice ocupacional e o VO2máx (rho= -0,2 e p=0,02). Ressaltamos que 

um bom condicionamento físico e condição cardiorrespiratória são necessários para o 

bombeiro militar enfrentar os mais diversos tipos de ocorrência que muitas vezes acarretam 

em grandes cargas de esforço físico e psicológico, sendo necessário mais estudos científicos 

voltados para o bombeiro militar. Em conclusão, a correlação entre o nível de atividade física 

e o VO2máx foi fraco, ou seja, não foi encontrado relação entre os resultados do questionário 

e o VO2máx da amostra. 

 

 

 



 
 

 

Palavras-chave: Bombeiro; Nível de atividade física; Teste de Cooper; Aptidão física; 

Consumo máximo de oxigênio. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Corpo de Bombeiros do Espírito Santo (CBMES) atua nas mais diversas atividades e a 

sua missão constitucional está inferida nas Constituições Federal e Estadual. Em relação à 

Constituição do Estado do Espírito Santo (Cap. 3 Art. 130) o Corpo de Bombeiros possui as 

seguintes incumbências: “...coordenação e execução de ações de defesa civil, prevenção e 

combate a incêndios, perícias de incêndio e explosões em local de sinistros, busca e 

salvamento, elaboração de normas relativas à segurança de pessoas e de seus bens contra 

incêndio e pânico, e outras prevista em lei”. Dessa forma, as atividades compreendidas 

legalmente são: prevenção e combate a incêndios, busca e salvamento, coordenação de ações 

de Defesa Civil, perícia de incêndio e explosões e elaboração de normas relativas à segurança 

de pessoas e de seus bens contra incêndio e pânico. 

        Com a sua primeira guarnição de serviço fundada em 13 de novembro de 1912 (Lei N° 

920) o Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo funcionava dentro do efetivo da 

Polícia Militar, sendo um órgão de execução da mesma até o dia 25 de agosto de 1997, data 

em que foi publicada a Emenda Constitucional N° 12 permitindo assim, a sua desvinculação 

da Polícia Militar. Desde a data de sua criação até contemporaneidade o Corpo de Bombeiros, 

vem apresentado em sua estrutura de funcionamento, um desenvolvimento e modernização 

cada vez mais eficaz, possuindo um efetivo de aproximadamente 1200 bombeiros. 

1.1 O Desafio do Trabalho e Incumbências de um Bombeiro     

Como consequência desse trabalho perigoso um estudo Americano apontou que, a 

cada ano aproximadamente 80.000 bombeiros são feridos e 100 perdem suas vidas durante 

serviço (SMITH, 2011).  

Um bombeiro pode enfrentar as mais diversas ocorrências, mas dentre as coisas em 

comum que essas demandas trazem é a certeza de um trabalho extenuante em condições 

hostis, caóticas e imprevisíveis. De acordo com Smith (2011), “os bombeiros são um grupo 

ocupacional singular, enfrentando múltiplos perigos no curso de seu trabalho, pois enfrentam 

fumaça tóxica, produtos perigosos, e o perigo de produtos em combustão, altas cargas de 

calor e um ambiente de trabalho caótico. Juntamente com o perigo encontrado em um 

incêndio, também executam resgates, salvamentos e atendimentos pré-hospitalar e respondem 

a desastres naturais, espaços confinados, estruturas colapsadas e desabamentos”.   
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1.2 Demandas físicas e o risco de lesões 

De entre as várias atividades profissionais consideradas estressantes, salienta-se a 

atividade do combate ao fogo. Em consequência disso, os bombeiros têm um estresse 

adicional, que lhes afetará inevitavelmente a sua aptidão física. Daí que, qualquer bombeiro 

corre mais riscos que a população em geral (CADY et al., 1985). 

O trabalho do bombeiro envolve um extenuante trabalho muscular, considerando uma série de 

agentes estressores, pois os mesmos trabalham com ferramentas pesadas, usando-as em 

diferentes posições (o que aumenta o risco de lesões súbitas), sobem escadas e ladeiras, tudo 

isso em operações de resgate que envolve riscos e perigos, além da possibilidade haver vítima 

e dependendo da condição da mesma, há a necessidade de urgência e rapidez, pois o tempo é 

um fator determinante se o agravo à saúde da vítima for grave (SMITH, 2011). Também há 

possibilidade de encontrar altas temperaturas (de até 100ºC é considerado rotina), inalação de 

fumaça tóxica, e condições caóticas que incluem baixa visibilidade e barulho alto (SMITH, 

2011). Por conta disso, é preciso que o bombeiro use equipamento de proteção individual 

(EPI), para sua proteção. No entanto, essa proteção é acompanhada de um grande fardo, pois 

geralmente a indumentária completa (o que inclui dispositivo de respiração autônoma) pode 

chegar a mais de 25 kg (SMITH, 2011). Na tabela 1 abaixo são apresentados os tipos de 

equipamentos de proteção individual (EPIs) utilizados pelos bombeiros e na tabela 2 são 

apresentados os tipos de equipamentos operacionais utilizados pelos bombeiros. 

 

Tabela 1. Equipamento de proteção individual (EPIs) utilizado por bombeiros e seus 

respectivos pesos (kg). 

(EPIs) MARCA / MODELO  PESO (kg) 

Capacete Sicor VFR 2009 1,3 

Conjunto máscara de respiração 

autônoma e cilindro de aço. 
 

PA Drager 300 bar 
 

8 

Conjunto de aproximação 

(botas, balaclava, calça e 

japona). 

Hercules meta aramida 

Botas de borracha e 

biqueira de aço. 

 

12 

Conjunto uniforme operacional 

(calça, gandola e cinto). 
 

Calça e gandola de  

Terbrin 

 

2 
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Total aproximado em kg.  23,3 

 

Tabela 2. Equipamentos operacionais (EO) utilizados por bombeiros e seus respectivos pesos 

(kg). 

EO MARCA/MODELO PESO (kg) 

Expansor hidráulico Holmatro/SP4260C 25 

Tesoura hidráulica Holmatro/CU4050C NTC 

II   
19,2 

Cilindro hidráulico Holmatro/TR 4350C 18,5 

Motor hidráulico Holmatro/ SR 20PC2 22,7 

Suporte/base de cilindro 

hidráulico 
Holmatro/RAM Support 7,7 

Motosserra 660 Still ms 660 10 

Motosserra 380 Still ms 380 9 

Tifor  31 

Extintor CO2 6kg  18,5 

1.3 Nível de Atividade Física 

Diversos estudos apontam a atividade física como um fator benéfico para a saúde e/ou 

prevenção de doenças e lesões (HASKELL et al., 2007; HILL; WYATT, 2005; PAPINI et al., 

2010; YUNG et al., 2005). Haskell et al. (2007) encontraram uma relação inversa entre 

atividade física e doenças como dislipidemias, doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes, 

câncer, osteoporose e transtornos mentais. 

Questionários são a forma mais prática e acessível do ponto de vista do custo e 

facilidade de aplicação, para avaliar o nível de atividade física habitual (AFH) (AADAHL et 

al., 2006). O questionário do Baecke de AFH foi usado por este estudo. Este questionário se 

caracteriza como um instrumento recordatório dos últimos 12 meses, de fácil aplicação e 

entendimento, sendo proposto em escala qualiquantitativa e abordando magnitudes como 

atividade física ocupacional, exercícios físicos no lazer e atividades de lazer (FLORINDO et 

al., 2003).    

1.4 Teste de Aptidão Física (TAF) 

Com o intuito de avaliar o condicionamento físico dos Militares do CBMES, o Teste 

de Aptidão Física (TAF) foi criado e instituído no ano de 2007, através de um estudo 
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realizado pelos próprios militares da Sessão de Educação Física da Corporação. Esse TAF 

institucional é constituído de 5 provas: corrida de 12 min. (Teste de Cooper), barra fixa ou 

estática, abdominal remador, apoio sobre o solo e subida na corda. Nesse sentido, as tabelas 

de índices (metros ou repetições) e notas (0-10) a serem alcançadas são divididas por faixa 

etária e por gênero. Todo o efetivo deve realizar o TAF institucional duas vezes ao ano, sendo 

o primeiro teste realizado no mês de abril e o último no mês de outubro, o militar não pode 

obter nota menor que 5 em um exercício e deve obter uma média geral entre os exercícios 

superior a 7. O TAF está presente nos cursos habilitação, aperfeiçoamento e formação e 

também é uma etapa do concurso para o ingresso às fileiras do CBMES, sendo este acrescida 

de mais uma modalidade a natação aplicada. 

1.5 Teste de Cooper 

Um dos testes mais aplicados para avaliação da capacidade de resistência aeróbia e 

estimativa do consumo máximo de oxigênio (VO2máx) é o teste de 12 minutos de Cooper. O 

mesmo consiste em uma corrida que varia de acordo com a idade, sexo e desempenho 

(profissional ou amador). Este método é adequado para atletas, pois exige 100% da 

velocidade sendo considerado um teste máximo de campo indireto de avaliação. Para um 

atleta masculino profissional exige-se no mínimo um desempenho de 3200 metros em 12 

minutos. A popularização e generalização do teste fizeram com que o teste de Cooper se 

amplia-se para diferentes grupos de idade e sexo. Uma de suas vantagens é a facilidade de 

administração. Por outro lado, apresenta algumas limitações substanciais, como nível 

individual de motivação e capacidade de desenvolvimento de ritmo adequado no decorrer do 

teste (ACSM, 2000). Visando essa facilidade de administração aliando ao fato de o teste ser 

um dos componentes do TAF, vimos a oportunidade de realizar a avaliação e estimativa do 

VO2máx.  

1.6 Consumo Máximo de Oxigênio  (VO2máx) 

 Em linhas gerais, o bombeiro têm em sua atividade fim uma grande demanda 

fisiológica e física. Essa demanda deveria se refletir num bom nível de condicionamento 

físico e cardiovascular (capacidade e potência aeróbia) para sua segurança e da possível 

vítima que irá socorrer. O VO2máx é um dos indicativos que pode determinar a capacidade 

cardiovascular sendo índice de aptidão física relacionado à saúde e desempenho físico 

(DOLEZAL et al. 2015) Um bom nível de VO2máx está relacionada a uma alta capacidade 

física para executar atividades anaeróbias. Por exemplo, o combate a incêndios é uma tarefa 
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extenuante e depende energeticamente tanto de fontes aeróbias como anaeróbias. Altos 

valores de lactato sanguíneo foram relatados após simulações de combate a incêndios (BARR 

et al., 2010; LEMON; HERMISTON, 1977). Além disso, força e resistência musculares (por 

exemplo, entrada forçada, avanço da mangueira de incêndio e resgate de vítimas) também são 

importantes para atender as demandas do árduo trabalho imposto rotineiramente aos 

bombeiros (SMITH, 2011). No que se refere à potência aeróbia o VO2máx se apresenta como 

um parâmetro tanto para o desempenho relacionado à saúde cardiovascular quanto do nível de 

condicionamento físico. O VO2máx representa a capacidade de o organismos captar, 

transportar e utilizar o oxigênio para a produção de energia, sendo expresso em mililitros, 

forma relativa, ou de forma absoluta, em litros por minuto (POLLOCK; WILMORE, 1993). 

Segundo McARDLE et al. (2011) o VO2máx também nos dá valores quantitativos acerca da 

potência máxima de uma pessoa de realizar a ressíntese de ATP, proporcionando um 

importante indicador da capacidade funcional fisiológica global e da possibilidade de realizar 

um exercício de alta intensidade.  

Dados de pesquisas da Agência Nacional de Proteção contra Incêndios dos EUA 

sugerem que para a segurança (saúde) e um bom desempenho laboral, os bombeiros deveriam 

ter valores de VO2máx de no mínimo 42,0 ml/kg/min (ADAMS et al., 2009; STORER et al., 

2014). Bombeiros militares representam uma classe de trabalhadores diferenciados, por conta 

de inúmeros fatores que influenciam no exercício da profissão, é exigido desse profissional 

um bom nível de condicionamento físico apresentando-se aptos fisicamente para desempenhar 

as atividades mais desgastantes e enfrentar os desafios físicos esperados e inesperados. Além 

disso, um bom nível de atividade física e VO2máx vem sendo relacionado como fatores 

positivo na saúde, contribuindo essencialmente na prevenção de lesões, redução e/ou controle 

de dislipidemias, doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes, osteoporose, transtornos 

mentais e taxas de mortalidade (HASKELL et al., 2007; HILL; WYATT, 2005). Na tabela 3 

abaixo apresentamos valores de classificação do VO2máx para diferentes faixas etárias. 

 

Tabela 3: Valores padrões de VO2máx (ml/kg/min) para diferentes faixas etárias 

(WILMORE & COSTILL, 2001). 

 
Idade (anos) 

 
20-29 30-39 40-49 50-59 60 ou +  
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Homens 
     

Excelente >51 >48 >46 >42 >40 

Boa 49-51 46-48 44-46 40-42 38-40 

Moderada 42-48 39-45 37-43 33-39 31-37 

Normal 39-41 36-38 34-36 30-32 28-30 

Pobre <39 <36 <34 <30 <28 

Mulheres 
     

Excelente >42 >39 >37 >33 >33 

Boa 40-42 37-39 35-37 31-33 31-33 

Moderada 33-39 31-36 29-34 25-30 25-30 

Normal 30-32 28-30 26-28 22-24 22-24 

Pobre <30 <28 <26 <22 <22 

 

2. OBJETIVO GERAL 

Avaliar o nível de Atividade Física Habitual (AFH) através do questionário de Baecke 

e mensurar o VO2máx (de forma estimada) dos militares, obtido através da fórmula já 

predefinida pelo teste de 12 minutos de Cooper realizado no TAF semestral do CBMES. 

Correlacionar os dados colhidos no questionário com os obtidos no teste de campo. Verificar 

e fazer um diagnóstico do condicionamento físico dos bombeiros e se estão ou não de acordo 

com o recomendado pela Agência Nacional de Proteção contra Incêndios dos EUA. 

3. MÉTODO 

3.1 Casuística 

Foi realizada uma pesquisa de natureza descritiva e quantitativa, onde a amostra foi 

selecionada por conveniência e envolveu voluntários de dois quartéis de bombeiros militares, 

situados nos municípios de Vitória e Aracruz com um total de 51 participantes, sendo 44 

homens (33±7 anos; Peso 81,4±9,2 kg; Altura 1,77±0,05 m) e 7 mulheres (29±4 anos; peso 
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65,4±5,2 kg; Altura 1,7±0,07 m). A participação foi voluntária, isenta de qualquer 

recompensa e procedida após o preenchimento do termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE). 

3.2 Critérios de inclusão 

Os voluntários deveriam ser saudáveis e sem qualquer histórico de doença neurológica 

e limitações cognitivas e presença de doenças cardiovasculares, metabólicas, ortopédicas, 

endócrinas e/ou respiratórias. Foram excluídos da pesquisa os dados dos candidatos que não 

atenderam os pré-requisitos estabelecidos. 

3.3 Desenho experimental do estudo 

O Teste de Corrida de 12 minutos (Cooper), empregado pelo Corpo de Bombeiros 

Militar do Estado do Espírito Santo, faz parte do TAF institucional semestral e tem como 

propósito a aferição do desempenho aeróbio máximo do Bombeiro Militar em situação de 

serviço ativo (operacional ou administrativo). Para tanto, o Bombeiro que se submeteu a este 

teste correu ou caminhou, a fim de percorrer a maior distância possível, em uma pista 

previamente estabelecida, durante um lapso temporal de 12 minutos. A pista de aplicação 

tinha a sua metragem conhecida, possibilitando, ao final do tempo, aferir a distância 

percorrida. O resultado foi comparado em uma tabela de idade, possibilitando a atribuição de 

uma pontuação que varia de 0 à 10 pontos, conforme o resultado obtido. O teste foi aplicado 

nos dias 05, 06, 31 de outubro e 01 de novembro de 2016, tendo início sempre às 08h30min, 

na pista de corrida de 465 metros do Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros 

Militar do Estado do Espírito Santo para os militares lotados na cidade de Vitória e na 2ª Cia 

Independente de Bombeiros Militares do Estado do Espírito Santo para os militares lotados na 

cidade de Aracruz. Foram utilizados apitos e cronômetros para a indicação e controle de 

início e término da prova, após o apito indicativo do final da prova cada participante parou 

exatamente no local em que se encontrava até que fosse feita a medição da distância 

percorrida. 

 Para avaliar o nível de atividade física habitual foi aplicado o questionário 

desenvolvido por BAECKE et al. (1982). Tal instrumento é dividido em seções e, por meio de 

perguntas fechadas (total de 16 questões), avalia a atividade física habitual em diferentes 

domínios [Trabalho; Lazer; Esportes; Total (somatória dos três domínios)]. Durante a 
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avaliação da prática de atividades físicas, para cada opção de resposta é atribuído um valor 

fixo e de escala adimensional (presente nos apêndices do instrumento) pelo qual, após o 

somatório de todos os valores, é possível calcular um escore final para cada um dos domínios 

da atividade física analisados. Os procedimentos foram submetidos ao CEP/UFES. 

3.4 Análise estatística  

A análise estatística foi iniciada pela caracterização dos dados avaliados através da 

mediana, média, desvio padrão, frequência observada e porcentagem. Para verificação da 

distribuição de normalidade dos dados, foi requerido o teste de Shapiro-Wilk. Quando o teste 

de Shapiro-Wilk rejeitou a hipótese nula de normalidade, utilizamos a correlação de 

Spearman para observar as quantitativas entre variáveis. No entanto, quando o teste não 

rejeitou a hipótese de normalidade, foi utilizada a correlação de Pearson. O nível de 

significância adotado em todas as análises foi de 5% com o intervalo de confiança de 95%. O 

software IBM SPSS Statisticsversion 21 foi utilizado nas análises acima descritas. 

4. RESULTADOS 

A tabela 4 a seguir representa o teste de normalidade de Shapiro-Wilk dos dados 

relacionados ao IMC, VO2máx e o nível de atividade física habitual (questionário de Baecke). 

O teste rejeitou a normalidade para os componentes relacionados ao índice ocupacional, 

índice de atividade esportiva, total absoluto e o total médio. 

Tabela 4. Teste de normalidade para todas variáveis coletadas. 

 Variáveis 

Shapiro-Wilk 

Estatística Valor p 

IMC 0,974 0,322 

VO2máx 0,981 0,573 

Índice Ocupacional  0,906 0,001 

Índice Esportivo 0,860 0,000 

Índice Lazer 0,960 0,082 

Total Absoluto  0,908 0,001 

Total Médio 0,908 0,001 
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Ao todo sete mulheres (29±4 anos; 65,4±5,2 kg; Altura 1,7±0,07 m) e 44 homens 

(33±7 anos; 81,4±9,2 kg; 1,77±0,05 m) bombeiros Militares do Estado do Espírito Santo, 

participaram do estudo. A média para o índice de massa corporal (IMC) observada foi de 

25,5±2,6 kg/m², a média do VO2máx estimado foi de 45±7 ml/kg/min, a distância média 

percorrida durante os 12 minutos do teste de Cooper foi 2519±314 m. A tabela 5 a seguir 

representa a característica geral do grupo. 

 

Tabela 5. Características da amostra. 

 Mediana Média ± DP Mínimo -

Máximo 

Idade (anos) 30 32,1±6,4 23- 48 

Altura (m) 1,73 1,73±0,1 1,64 – 1,92 

Massa (kg) 77 77±22,6 60 – 102 

IMC (kg/cm2) 25 25,5±2,6 19,9 - 31,4 

VO2máx (ml/kg/min) 44,6 45±7 31,2 – 59,8 

Distância percorrida (m 2500 2519,51± 314,12 1,900 – 3,180 

IMC=índice de massa corporal VO2máx= volume máximo de oxigênio  

No Questionário Baecke (Nível de Atividade Física) a média do Índice Ocupacional 

foi de 3,2 ±0,5; do Índice Atividade Esportiva foi de 4,3 ±2,3; do Índice Atividade Lazer foi 

de 2,9 ±0,7; o Total Absoluto foi de 10,4 ±3,5; e o Total Médio foi de 3,5 ±1,2. (Tabela 6) 

 

Tabela 6. Avaliação do nível de atividade física. 

 Mediana Média ± DP Mínimo - Máximo 

Índice Atividade Ocupacional 3,3 3,2±0,5 2–4,1 

Índice Atividade Esportiva 3,9 4,3±2,3 1,5 – 12,6 

Índice Atividade de Lazer 2,8 2,9±0,7 1,5 – 4,2 

Total Absoluto 9,9 10,4±3,5 5,3 – 18,5 

Total Médio 3,3 3,5±1,2 1,7 – 6,2 
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Na figura 1 abaixo são apresentados os escores para cada domínio do questionário de Baecke. 

 
Figura 1. Escores para cada domínio do questionário de Baecke. 

 

 

  Acerca do grau de correlação entre os escores do questionário de AFH e o VO2máx, 

realizada por meio da correlação de Spearman e correlação de Pearson (apenas no índice de 

lazer) podemos observar na tabela 7 uma correlação de fraca magnitude em todas as variáveis. 

 

Tabela 7. Correlação o entre o VO2máx (ml/kg/min) estimado e os domínios do nível de 

atividade física habitual (Questionário de Baecke). 

 

 
VO2máx (ml/kg/min) 

 Coeficiente de 

correlação 
Valor de P 

Índice Ocupacional -0,2a 0,2 

Índice Esportivo 0,3a 0,02 

Índice de Lazer 0,3b 0,03 

Total Absoluto 0,3a 0,04 

Total Médio 0,3a 0,04 

aCorrelação de Spearman (rho); b Correlação de Pearson (r). 
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A tabela 8 representa o nível de aptidão física de Cooper onde os resultado se baseiam 

no VO2máx (ml/kg/min) e variam de acordo com a idade e gênero. Os participantes que 

obtiveram nível SUPERIOR equivalem a 71,42% (5 pessoas) do feminino e  29,54% (13 

pessoas) do masculino no total  foram 35,29% (18 pessoas) que alcançaram esse nível, os que 

obtiveram nível EXCELENTE foram 22,72% (10 pessoas) do masculino e nenhum feminino 

com um total de 19,60% (10 pessoas), os que obtiveram nível BOM compreendem 14,28% (1 

pessoa) do feminino e 18,18% (8 pessoas) do masculino com um total de 17, 64% (9 pessoas), 

os que obtiveram nível REGULAR compreendem 4,54% (2 pessoas) do masculino e nenhum 

feminino com um total de 3,92% (2 pessoas), o nível FRACO foi alcançado por 4,54% (2 

pessoas) do masculino e nenhum do feminino com um total de 2 pessoas (3,92%), e o nível 

MUITO FRACO compreende apenas 2,27% (1 pessoa) do masculino com um total de 1,96% 

(1 uma pessoa).  

 

Tabela 8. Nível de aptidão física pelo teste de Cooper. 

 FEMININO 

N - % 

MASCULINO 

N - % 

TOTAL 

N - % 

Superior 5 – 71,42% 13 – 29,54% 18 – 35,29% 

Excelente 0 – 0% 10 – 22,72% 10 –19,60% 

Boa 1 – 14,28% 8 – 18,18% 9 –17,64% 

Regular 1 – 14,28% 10 – 22,72% 11 – 21,56% 

Fraca 0 – 0% 2 – 4,54% 2 – 3,92% 

  Muito fraca 0 – 0% 1 – 2,27% 1 – 1,96% 

 

 

Na figura 2, temos apresentado a relação do VO2máx (ml/kg/min) e o índice 

ocupacional. O coeficiente de determinação (r²) é igual a 0,0127. Pela análise estatística, 

testada pelo coeficiente de correlação de Spearman (rho), foi calculada a correlação entre o 

VO2máx estimado pelo teste de Cooper e o índice ocupacional, apresentando como resultado 

r= -0,2, 
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R²= coeficiente de determinação  

 

No figura 3, temos a relação do VO2máx e o índice de atividade de lazer. O coeficiente 

de determinação (r²) é igual a 0,0895.  Pela análise estatística, testada pelo coeficiente de 

correlação de Pearson (r), foi calculada a correlação entre o VO2máx obtido no teste de 

Cooper e a atividade de lazer, apresentando como resultado r = 0,3, valor considerado fraco 

segundo DANCEY e REIDY, 2006. 

 

 

R²= coeficiente de determinação  

 

No figura 4, temos a relação do VO2máx e o índice de atividade de esportiva. O 

coeficiente de determinação (r²) é igual a 0,0401. Pela análise estatística, de acordo com 
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coeficiente de correlação de Spearman (r), foi calculada a correlação entre o VO2máx 

estimado no teste de Cooper e a atividade esportiva, apresentando como resultado r=0,3, valor 

considerado  fraco segundo Dancey e Reidy (2006). 

 

 

R²= coeficiente de determinação  

 

Na figura 5, temos a relação do VO2máx e o Total médio do Nível de atividade Física. 

O coeficiente de determinação (r²) é igual a 0,0527. Pela análise estatística, testada pelo 

coeficiente de correlação de Pearson (r), foi calculada a correlação entre o VO2máx estimado 

no teste de Cooper e o Total médio do Nível de atividade Física, apresentando como resultado 

r = 0,3, considerado como fraco segundo Dancey e Reidy (2006). 

 

R²= coeficiente de determinação  
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5. DISCUSSÃO 

O presente estudo teve como objetivo analisar a correlação do VO2máx com os dados 

obtidos através do Questionário de Atividade Física Habitual (AFH) de Baecke. Com base 

nos resultados foi encontrado uma correlação de fraca magnitude nos escores esportivo 

(rho=0,3), lazer (r=0,3), total absoluto (rho=0,3) e total médio (rho=0,3) do questionário de 

AFH entre o VO2máx, uma correlação negativa foi encontrada no escore índice ocupacional 

do questionário de AFH e o VO2máx (rho=-0,2). Resultados com correlações significativas 

foram encontrados nos trabalhos de OTTEVAERE et al. (2011) que comparou o questionário 

que avalia o nível de atividade física (IPAQ) com o nível de condicionamento físico, VO2máx 

medido de forma indireta, em adolescentes europeus e concluíram que os adolescentes mais 

ativos fisicamente de acordo com o questionário eram também os que tinham maiores níveis 

de aptidão cardiorrespiratória. MYNARSKY et al. (2009) investigou jovens estudantes de 

idade entre 19 e 24 anos e aqueles que, através de questionário IPAQ, relataram um alto nível 

de atividade física obtiveram valores de VO2máx 13% (masculino) e 21% (feminino) maiores 

dos que relataram um nível médio e baixo de atividade física. Correlações relevantes com o 

VO2máx também foram encontradas com o questionário de AFH de Baecke, um estudo de 

JACOBS JR et al. (1993) em mulheres e homens adultos norte-americanos encontrou 

correlações com o escore total (r = 0,51) e com o escore de exercício físico (r = 0,57). Na 

análise do questionário de Baecke modificado, foram obtidos valores de correlação de 0,45 

para mulheres e 0,67 para homens norte-americanos (RICHARDSON et al. 1995). 

PHILLIPPAERTS et al. (2001), encontrou correlação de 0,47 entre o escore de exercício com 

o VO2 de pico analisando homens adultos belgas. 

Em relação aos escores de AFH, parece que o índice esportivo é o que melhor se 

relaciona com o VO2máx de acordo com os estudos de PHILLIPPAERTS et al. (2001) e 

JACOBS JR et al. (1993). AADAL et al. (2007) fez um estudo com 100 indivíduos (53 

homens e 47 mulheres) aplicando um questionário que avalia a atividade física em 24 horas 

com escores de esporte, trabalho e lazer em uma média semanal, sendo que seus resultados se 

definem através da intensidade de metabólicos equivalentes (MET),  e encontrou fortes 

correlações entre o escore de esporte e VO2máx, enquanto o total absoluto mostrou um 

correlação não significante com o VO2máx. BONNEFOY et al. (2001) validou 10 

diferentes questionários de nível de atividade física correlacionando-os com o VO2máx  de 

idosos (teste em esteira) e encontrou uma correlação baixa entre o total absoluto e uma 

correlação alta entre o escore de esportes.   
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Resultados que corroboram com o presente estudo foram encontrados com 

FOGELHOLM, M. et al. (2006), que investigou a validação do IPAQ e aptidão 

cardiorrespiratória, e constatou que o grupo mais ativo, de acordo com IPAQ, não tinha os 

valores mais altos de VO2máx estimado.  DYRSTARD et al. (2015) avaliaram uma larga 

população (759 participantes dos quais 366 eram femininos) aplicando o questionário IPAQ, 

acelerômetro e medindo diretamente o VO2máx, uma correlação de fraca magnitude foi 

encontra entre o IPAQ e VO2máx ( r = 0,30) tanto para os participantes masculinos quanto 

para os femininos. Florindo et al. (2003), verificou a validade dos escores de exercícios 

físicos no lazer (EFL), atividades de lazer e locomoção (ALL) e escore total (ET) do 

questionário de AFH de Baecke e mensurou indiretamente (teste de 12 minutos de Cooper) o 

VO2máx, foram avaliados 21 participantes, sendo que nenhum escore foi significativamente 

correlacionado com o VO2máx ( r = 0,04; r= 0,24 e r= 0,17, respectivamente). Uma 

correlação baixa entre os escores do nível de atividade de atividade e o VO2máx podem 

indicar que os participantes subestimaram a intensidade de seu nível de atividade física. 

 

6. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Como limitações do estudo podemos citar o fato de VO2máx ser avaliado 

indiretamente, através do teste de Cooper. Avaliações diretas requerem habilidade técnica, 

equipamentos caros e participantes motivados, o que se tornou impraticável. Além disso, o 

questionário de Baecke é estruturado por questões de comparação e de autoanálise, essas 

questões podem gerar algumas dificuldades nas respostas. O uso de métodos subjetivos como 

questionários podem gerar uma classificação errada dos resultados. 

7. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa foi realizada com 51 Bombeiros Militares e apesar desse número 

representar atualmente aproximadamente somente 5% de toda a Corporação, menos de 4% da 

amostra apresentaram um fraco ou muito fraco índice de aptidão física (tabela 8), o que é um 

excelente resultado para toda a Corporação. A correlação encontrada entre o VO2máx e o 

nível de atividade física foi fraca. Ou seja, não foi encontrado relação entre os resultados do 

questionário e o VO2máx da amostra. Ainda hoje, há pouca disponibilidade de estudos e 

dados publicados na literatura envolvendo Bombeiros Militares no Brasil. Isto faz com que a 

experiência de realizar essa pesquisa adquirida por nós, ao longo desses meses, possa 
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colaborar e/ou incentivar outros pesquisadores a estudar mais sobre o assunto e trazer novos 

dados e informações a respeito. Quanto maior o conhecimento sobre este assunto, mais 

barreiras vão sendo vencidas, além de servir de orientação e incentivo para o surgimento de 

várias alternativas de programas específicos, visando o diagnóstico da tropa e assim podendo 

propor a melhora da saúde e da qualidade de vida dos Bombeiros, refletindo assim no 

aumento da qualidade do serviço prestados à população por eles atendidos. 
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