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Resumo 
 

 

O objetivo geral desta pesquisa é estabelecer valores de referência do consumo de 

oxigênio de pico através do teste de esforço máximo em crianças entre seis a 10 anos. 

Especificamente, objetiva-se avaliar a reprodutibilidade do teste através de duas coletas com 

intervalo de uma semana. Trata-se de estudo transversal e prospectivo, tendo como amostra 

crianças entre seis e dez anos de idade, matriculadas no Projeto Show de Bola da PUCRS. As 

medidas antropométricas serão aferidas por técnicas padronizadas. A medida de captação de 

gases será realizada através de um sistema de ergoespirometria, por meio do analisador de 

gases VO2000, que fornecerá informações sobre o comportamento ventilatório a cada 20 

segundos. Os parâmetros a serem avaliados serão: consumo máximo de oxigênio (VO2max), 

expresso em (ml/Kg-1.min -1 ou l/min), dióxido de carbono (VCO2), em (ml.min-1), 

ventilação pulmonar (VE), em (l.min-1), equivalentes ventilatórios de oxigênio (VE/VO2) e 

dióxido de carbono (VE/CVO2) e a razão de troca respiratória entre a produção de dióxido de 

carbono e o consumo de oxigênio (VCO2/VO2). Em repouso e a cada 60 segundos após o 

teste será medida a freqüência cardíaca (FC); a saturação periférica de oxigênio (Spo2), com 

oxímetro de pulso portátil (Nonin®); a pressão arterial, com esfigmomanômetro (Tycos®), e 

a pontuação da escala de Borg modificada. O protocolo em rampa será individualizado, para 

que a velocidade e a inclinação da esteira sejam aplicadas conforme a capacidade da criança. 

O tratamento estatístico ocorrerá pelos Testes de Kolmogorov-Smirnov e de Levene. A 
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análise de correlação entre as variáveis preditoras e o consumo de VO2 máximo será pela 

Correlação de Pearson; a diferença entre o início e o final do teste será analisada pelo Teste de 

Student para amostras pareadas; a reprodutibilidade do teste será analisada pelo cálculo do 

coeficiente de correlação intraclasse (ICC). A análise e o processamento dos dados serão 

realizados pelo programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 18.0 

(SPSS Inc, Chicago, EUA) considerados significativos quando p<0.05. Este estudo está em 

andamento, não havendo, por ora, resultado definitivo para ser apresentado e discutido. 

 

 

 

 


