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RESUMO  

O termo fatigabilidade diz respeito ao grau de fadiga associada à realização de uma 

atividade de qualquer natureza (física, mental, emocional e/ou social). Nos últimos anos 

foram criadas escalas de avaliação da fatigabilidade na língua inglesa, porém, existem lacunas 

no tocante à validade dessas escalas em relação ao consumo de oxigênio e níveis de fadiga 

percebida. Objetivo: Averiguar a validade da escala de fatigabilidade percebida para 

avaliação da fadiga em idosas frágeis e não frágeis, antes e após um teste de caminhada 

padronizado, por meio da análise cinética dos gases expirados.  Métodos: Trata-se de um 

estudo de validação, onde foram avaliadas 48 idosas. A avaliação foi realizada em dois 

momentos distintos. No primeiro, foram coletados os dados sócios demográficos, além da 

avaliação da função cognitiva, saúde física, e do fenótipo da fragilidade. O segundo momento 

foi composto pelo teste de caminhada de 6 minutos (TC6M) associado a análise cinética dos 

gases expirados e da avaliação da fatigabilidade percebida. Para análise estatística foi 

realizada uma análise descritiva e em seguida foi utilizado o teste de correlação de Pearson 

para avaliar a relação entre a medida de fatigabilidade percebida e com as variáveis: Consumo 

de oxigênio (VO2), Produção de dióxido de carbono (VCO2) e Razão de troca respiratória 

(RER) pré e pós TC6M.  Foi utilizado um modelo regressão linear considerando inicialmente 

as seguintes variáveis explicativas: idade, Índice de Massa Corpórea (IMC), presença de 

fragilidade, número de comorbidades, nível de atividade física habitual, distância percorrida 

no TC6M, custo energético da caminhada e gravidade da fatigabilidade no desempenho. 

Resultados: A amostra final foi composta por 44 idosas, 4 idosas foram excluídas por não 

completarem todas as etapas do estudo. A média de idade obtida foi 75 anos (± 7,2 anos). Não 

foi observada correlação significativa entre as medidas de fatigabilidade com os valores de 

VO2 (r=.09, p=.56), VCO2 (r=.173, p=.26), RER (r=-.121, p=.43).  O modelo final da 

regressão linear demonstrou que o custo energético da caminhada, o nível habitual de 

atividade física e a gravidade da fatigabilidade no desempenho explicaram 83,5% (R
2
=0,835; 

p<0,01) da variação na gravidade da fatigabilidade percebida. Conclusão: Nossos achados 

demonstram uma relação entre a maior gravidade de fatigabilidade percebida e menores 

níveis de atividade física e maior custo energético durante o teste de caminhada. Esses 

achados sugerem que a análise da fatigabilidade usando uma simples escala numérica é válida 

e viável para avaliaçao da fadiga em idosas.  

Palavras-chave: fadiga, idoso, esforço físico. 
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ABSTRACT 

Introduction:  The term fatigability concerns the degree of fatigue associated with 

performing an activity of any type (physical, mental, emotional and / or social). Recently 

scales for assessing fatigue in the English language were created, however, gaps exist 

regarding the validity of these scales in relation to oxygen consumption and levels of 

perceived fatigue. Objective: To investigate the validity of perceived fatigability scale in 

older women frail and non-frail by the expired gases kinetics. Methods: This is a study of 

type validation, where were evaluated 48 elderly. The evaluation was conducted at two 

different sessions. In the first, data were collected demographic partners, as well as 

assessment of cognitive function, physical health, and the phenotype of frailty. The second 

was composed by the test 6-minute walk (6MWT) associated the expired gases kinects and 

assessment of perceived fatigability. Statistical analysis was performed a descriptive analysis 

and then we used the Pearson correlation test to evaluate the relationship between the measure 

of perceived fatigue and variables oxygen consumption (VO2), carbon dioxide production 

(VCO2), respiratory exchange ratio (RER)before and after 6MWT. We used a linear 

regression model initially considering the following explanatory variable: age, Body Mass 

Index (BMI), presence of frailty, comorbidities, level of physical activity, distance covered in 

the 6MWT , the energy cost of walking and severity of fatigability on performance. Results: 

The final sample consisted of 44 elderly women, 4 elderly were excluded because they didn’t 

complete all phases of this study. The mean age obtained was 75 years (± 7.2 years). There 

was no significant correlation between fatigability measures and the values of VO2 ( r = .09 , 

p = .56 ) , VCO2 ( r = .173 , p = .26 ) , RER ( r = - .121 , p = .43 ). The final linear regression 

model showed that the energy cost of walking, the usual level of physical activity and the 

performance severity of fatigability explained 83.5 % (R2 = 0.835, p < 0.01) of the variation 

in the perceived fatigability. Conclusion: Our findings indicate a relationship between greater 

severity of fatigability and lower levels of physical activity and increased energy cost in 

walking, suggesting that the fatigability analyses using a simple numeric scale is valid and 

viable for assessment of fatigue in older women.  

Key words: fatigue; aged; physical exertion. 
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1.1 Fadiga e Fatigabilidade 

 A fadiga é uma queixa comum em idosos, especialmente naqueles com doenças 

crônicas. Uma das definições de fadiga a conceituam como a falta de energia subjetiva física 

e/ou mental, que é percebida pelo indivíduo e que interfere na realização de suas atividades 

cotidianas
(1)

. Por se tratar de uma medida subjetiva, apresenta um caráter multidimensional e 

complexo, além de ser um componente importante na definição da síndrome da fragilidade
(2)

.  

A prevalência da fadiga em idosos varia amplamente na literatura. Um estudo 

populacional de caráter transversal realizado na Inglaterra encontrou que 8% dos indivíduos 

com idade entre 64-75 anos relataram fadiga crônica nos 6 meses antecedentes a pesquisa
(3)

. 

Um levantamento realizado com 705 homens e mulheres dinamarqueses, com 70 anos, 

encontrou que 49% dos homens e 53% das mulheres afirmaram cansaço associado com uma 

ou mais atividades de vida diária
(4)

. Essas disparidades podem dizer respeito a níveis 

habituais de atividade física ou esforço, onde indivíduos mais velhos podem regular seus 

níveis de atividade física (AF) para manter os níveis de fadiga percebida dentro de uma faixa 

suportável
(5)

. 

Existem várias hipóteses relacionadas a presença de fadiga em idosos. Uma delas diz 

respeito à fadiga como consequência de doenças. Alguns estudos transversais apontam que a 

presença de fadiga está relacionada com a presença de comorbidades e também a desordens 

cardiovasculares, musculoesqueléticas e/ou  neurológicas
(2,6)

.  

O desenvolvimento de fadiga pode estar relacionado também às mudanças biológicas 

ou fisiológicas decorrentes do próprio processo de envelhecimento. Dentre as quais se 

destacam as: alterações na função muscular (devido a diminuição no número de unidades 

motoras e perda de força e massa muscular)
(7)

, decréscimo da capacidade aeróbia e aumento 

do custo energético em atividades cotidianas
(8)

 e presença de processo inflamatório 

crônico
(9,10)

.  

Tradicionalmente as pesquisas expressam a fadiga em termos de uma experiência 

subjetiva ou como um decréscimo de desempenho (como fadiga muscular induzida em 

estudos de laboratório), no entanto, essas construções não proporcionam um entendimento 

claro de como a experiência da fadiga afeta as atividades de vida diária
(5)

. 
 
Em uma recente 

conferência da American Geriatric Society (AGS) o conceito de fatigabilidade foi proposto 

no intuito de conciliar essas duas perspectivas, e tem sido definida como grau de fadiga 

associada à atividade de qualquer natureza física, mental, emocional, e/ou social 
(5)

. 
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A fatigabilidade possui dois componentes: fatigabilidade percebida definida como 

uma alteração no sentimento de fadiga autorrelatada, e fatigabilidade no desempenho definida 

como uma queda no desempenho físico (por exemplo, velocidade de caminhada). Ambos os 

componentes devem considerar a soma do gasto energético ou trabalho realizado
(11)

. Uma 

forma de ilustrar este conceito seria pensar em dois indivíduos realizando um teste de 

caminhada. Se uma pessoa relata aumento da fadiga após um teste de caminhada de 6 

minutos, enquanto a segunda pessoa não, após o mesmo teste, a primeira pessoa tem uma 

maior percepção de fatigabilidade do que a segunda pessoa. Já se a velocidade da marcha da 

primeira pessoa diminui em 50% em 6 minutos em comparação com primeiro minuto, 

enquanto que a segunda pessoa tem apenas uma redução de 20% durante o mesmo período de 

tempo, sendo assim, a primeira pessoa tem uma fatigabilidade maior no desempenho do que a 

segunda pessoa
(12)

.  

Essas duas medidas de fatigabilidade baseiam-se em diferentes fontes de dados, uma 

subjetiva, baseada no autorrelato e a outra objetiva, baseada na alteração do desempenho
(12)

. 

Especificamente, é de se esperar que as mudanças na fatigabilidade percebida estejam 

associadas a mudanças simultâneas no desempenho físico, já que ambas refletem menor 

capacidade de AF
(5)

.    

Contudo não existem critérios estabelecidos na literatura para a avaliação da 

fatigabilidade, e poucos estudos pesquisaram mudanças nas medidas de fadiga ou 

desempenho mediante a realização de uma atividade física em qualquer população, incluindo 

idosos
(13)

.  O estudo realizado por Buchowiski et al.
(12)

 mediu as mudanças no desempenho e 

na fatigabilidade percebida através de uma série de tarefas físicas padronizadas e observou a 

relação entre elas com o gasto energético medido através de uma câmara de calorimetria 

indireta. A medida de fatigabilidade percebida utilizada neste estudo foi uma escala numérica 

de sete pontos, onde o participante relatava seu nível de fadiga antes e após a realização de 

cada tarefa
(11)

. Já outro estudo utilizou esta mesma escala para descrever a associação e a 

validade concorrente, das duas medidas de fatigabilidade (autorrelato e desempenho) em um 

teste de caminhada
(14)

.  

 O instrumento utilizado nesses dois estudos para avaliação da fatigabilidade percebida 

constituiu-se de uma escala de categorias pareadas entre si, onde para cada categoria existe 

um valor numérico contínuo (1 - extremamente disposto; 2 - razoavelmente disposto; 3 - 

pouco disposto; 4 - nem disposto, nem cansado; 5 - um pouco cansado; 6 - razoavelmente 

cansado; 7 - extremamente cansado). O sujeito devia relatar o quão cansado ele estava antes e 

após a execução das tarefas propostas. A medida de fatigabilidade percebida era considerada 
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aquela após a realização da atividade
(12,14)

. A validade concorrente dessa escala foi descrita 

por Schnelle et al.
(14)

 em um grupo de idosos residentes na comunidade e outro residente em 

instituições de longa permanência, e além de ser uma medida válida apresentou também uma 

forte correlação com a medida de desempenho físico.  Nesse mesmo estudo, a escala de 

fatigabilidade apresentou uma significativa correlação com a diminuição de força muscular, 

velocidade da marcha e presença de fragilidade, o que suporta a ideia da utilização dessa 

medida para investigação clínica
(14)

.   

 

1.2  Capacidade aeróbica e custo energético em idosos 

  Com envelhecimento humano há um decréscimo inerente em vários sistemas 

fisiológicos, entretanto, uma das mudanças mais importantes no que diz respeito à qualidade 

de vida e independência funcional são declínios na força muscular e na capacidade aeróbia, 

sendo esse último avaliado através do consumo máximo de oxigênio
(15)

. Com o declínio 

progressivo na capacidade aeróbica, a quantidade máxima de oxigênio (e, portanto, energia) 

disponível é reduzida o que pode interferir na realização das atividades diárias
(15)

, sendo 

assim, a redução na oferta de energia gera um aumento no custo energético para a execução 

das tarefas da vida diária
(16)

.  

 Muitas atividades da vida diária de idosos envolvem a caminhada, assim o aumento 

do custo energético da caminhada pode afetar a independência funcional dos idosos, já que os 

idosos podem experimentar fadiga precoce, tanto em uma caminhada habitual quanto em uma 

atividade física mais intensa
(17,18)

. A maior intensidade da fatigabilidade ao caminhar pode 

traduzir que a reserva entre a energia disponível e a que está sendo usada pelo corpo é 

pequena. Por isso o aumento do custo energético da caminhada tem uma relevância clínica  

pois pode ser um mecanismo que medeia uma maior sensação de fadiga, além de aumentar o 

risco de acidentes e redução nos níveis de atividade física
(18)

.  

 

1.3  Teste de caminhada de 6 Minutos  

A avaliação dos níveis de fatigabilidade em idosos requer a realização de alguma 

forma de atividade, de preferência atividades que representem a funcionalidade dessa 

população. O teste de caminhada de 6 minutos (TC6M)
(19)

 é um instrumento comumente 

utilizado na avaliação da capacidade funcional, tanto em pacientes com distúrbios 

cardiopulmonares, quanto em idosos.  O TC6M é um teste de esforço submáximo, capaz de 

avaliar a capacidade de exercício em níveis correspondentes aos esforços comumente 
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realizados por idosos durante as atividades da vida diária
(20)

. Além disso, quando comparado 

a testes laboratoriais para avaliação da capacidade de exercício, como esteiras e ciclo 

ergômetros, o TC6M exige menos equipamentos, além de ser um teste seguro e que possui 

baixa complexidade de realização e de custo
(19–21)

.   

Apesar de ser um teste renomado para a avaliação da capacidade funcional o TC6M, 

até o presente momento, ainda não foi empregado para avaliação da fatigabilidade em idosos. 

A utilização do TC6M somado com a caraterização das necessidades metabólicas, como por 

exemplo, o custo energético da caminhada, pode levar a um melhor entendimento sobre o 

desenvolvimento da fadiga em idosos.  

 

1.4  Síndrome da Fragilidade e Fatigabilidade em Idosos  

A fragilidade é cada vez mais reconhecida como uma síndrome geriátrica que 

aumenta a vulnerabilidade de uma série de resultados clinicamente importantes, incluindo o 

declínio funcional, institucionalização e quedas
(22)

. 

Fried et al.  propuseram uma definição operacional de fragilidade com base em cinco 

itens: velocidade de marcha lenta, nível de atividade física, perda de peso não intencional no 

último ano, autorrelato de exaustão e fraqueza muscular. A presença de três ou mais desses 

critérios foi independentemente associada com déficit de mobilidade e incapacidades, 

dificuldades nas realizações de atividades de vida diária (AVD), incidência de queda e de 

hospitalizações e mortalidade ao longo de sete anos 
(23)

.  

Embora o fenótipo de fragilidade proposto por Fried et a.l
(24)

, tenha sido validado e 

modificado para uso em vários estudos, ainda permanecem limitações que desafiam sua 

generalização e utilidade
(22)

. Um dos itens que apresenta resultados contraditórios é o 

autorrelato de exaustão ou fadiga.  O autorrelato de fadiga nas atividades diárias foi 

encontrado como um preditor forte e independente de incapacidade e mortalidade em 705 

idosos sem incapacidades, após 15 anos de seguimento
(4)

. Já em um estudo longitudinal com 

754 idosos a fadiga não foi associada com desfechos clínicos após 8 anos de follow-up
(25)

. 

Provavelmente uma das principais limitações é a subjetividade deste critério, sem uma noção 

exata do que deve ser explorado 
(23)

. 

Uma das principais justificativas dadas para o desenvolvimento de medidas de 

fatigabilidade na conferência da AGS foi que essas medidas podem ser mais sensíveis às 

intervenções que visam aumentar os níveis de atividade física, do que as tradicionais medidas 

de fadiga
(5)

.  
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Alguns estudos publicados têm como alvo a fadiga em idosos, entretanto há uma 

escassez de estudos que tenham examinado a fatigabilidade, especificamente. Estudos 

clínicos em que o foco seja a fatigabilidade conseguem incorporar a fadiga em relação ao 

desempenho de uma atividade o que proporciona uma imagem melhorada da fadiga, na 

medida em que permite identificar quando, no dia-a-dia do idoso, a fadiga é um problema. 

Entretanto, por se tratar de um tema recente, há a necessidade de padronização e de melhor 

avaliação das medidas de fatigabilidade.  

Dessa forma surge a necessidade de instrumentos mais sensíveis que possam avaliar 

com mais precisão essa medida subjetiva que possui importantes implicações na saúde do 

idoso. Diante da necessidade de fundamentar a avaliação da fatigabilidade através de medidas 

objetivas, assim como, da sua utilização na avaliação da síndrome de fragilidade em idosos, 

este estudo se propõe a analisar da validade da escala de fatigabilidade em uma amostra de 

idosas frágeis e não frágeis. 
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2 OBJETIVOS  
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2.1 Objetivo geral 

Averiguar a validade da escala de fatigabilidade percebida para avaliação da fadiga 

em idosas frágeis e não frágeis, antes e após um teste de caminhada padronizado, por meio da 

análise cinética dos gases respiratórios.  

 

2.2 Objetivos específicos 

o Observar se há correlação entre a medida de fatigabilidade percebida com as taxas de 

Consumo de Oxigênio (VO2), Produção de Dióxido de Carbono (VCO2) e Razão de 

troca respiratória (R) obtidos pela análise cinética dos gases, antes e após o teste de 

esforço submáximo;  

o Investigar a relação e os níveis de atividade física obtidos por meio de acelerometria 

com o nível de fatigabilidade alcançado durante o teste de caminhada; 

o Analisar se há correlação entre o custo energético da caminhada com a medida de 

fatigabilidade percebida.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 
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3.1 Caracterização da Pesquisa  

Trata-se de um estudo do tipo metodológico, visando analisar a validade da escala de 

fatigabilidade percebida para avaliação da fadiga em idosas.   

 

3.2 População, Amostra e Local 

A população do presente estudo foi composta por idosas residentes na comunidade do 

município de Natal-RN. A seleção da amostra foi por conveniência, na qual idosas com 65 

anos ou mais foram convidadas a participar da pesquisa por meio de busca ativa, bem como 

através de anúncios em associações e em grupos de idosos.  

As idosas foram esclarecidas quanto à natureza e objetivo da pesquisa, e aquelas que 

concordaram participar e atenderam a todos os critérios de inclusão assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido (APÊNDICE A) e adentraram no universo da pesquisa.  

As avaliações para análise do nível de fatigabilidade foram realizadas no 

Departamento de Fisioterapia da UFRN. 

 

3.2.1 Critérios de inclusão 

  Foram eletivos os indivíduos do sexo feminino, com idade igual ou superior a 65 

anos; ter boa função cognitiva avaliada pela Prova cognitiva de Leganes
(26)

, apresentando 

pontuação final maior que 22; ser capaz de assinar o termo de consentimento livre e 

esclarecido; não possuir insuficiência cardíaca congestiva; não ter sofrido infarto do 

miocárdio recente; ausência de angina instável; não ter tido arritmia grave nos últimos seis 

meses e ausência de distúrbios osteomioarticulares que impedissem a deambulação 

independente. 

 

3.2.2 Critérios de exclusão  

Foram excluídas do estudo as idosas que apresentaram frequência cardíaca de repouso 

maior que 120 bpm; pressão arterial sistólica maior que 180 mmHg; pressão arterial 

diastólica maior que 100 mmHg ,previamente ao teste de caminhada; aquelas que não 

completaram a  realização dos testes laboratoriais ou que não aceitaram utilizar o 

acelerômetro por 7 dias consecutivos.  

 

 



11 
 

 
 

 

3.3 Procedimentos Éticos 

O presente projeto atendeu as normas da resolução 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde para pesquisas com seres humanos. O estudo obteve aprovação pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa (ANEXO A), com o parecer de número 223.952. Antes de iniciar a coleta de 

dados, a pesquisadora responsável explicou os objetivos do estudo aos coordenadores dos 

centros para idosos e pediu permissão para o recrutamento de idosos para a coleta dos dados. 

As participantes foram informados acerca dos procedimentos e objetivos da pesquisa e para 

aquelas que aceitaram participar do estudo foi solicitada a assinatura de um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE A).  

 

3.4 Instrumentação e Procedimentos da Coleta de Dados 

 Para a coleta de dados foi utilizado um formulário de avaliação e os seguintes 

instrumentos:  

 Cronômetro Kadio; 

 Fita métrica; 

 Balança digital G-Tech ;  

 Dinamômetro de preensão palmar do tipo Jamar; 

 Esfigmomanômetro BD®; 

 Estetoscópio Littman®; 

 Oxímetro de pulso Nvametrix 513; 

 Analisador de gases Cortex Metalyzer 3B ; 

 Acelerômetro Actigraph, modelo GT3X (Actigraph LLC, USA). 

 

O formulário de avaliação (APÊNDICE B) teve por finalidade apurar o estado 

cognitivo das participantes, as características sócio-demográficas, estado de saúde física 

percebida e presença de sintomatologia depressiva.  Também foram realizadas avaliações das 

medidas antropométricas, força de preensão palmar, velocidade da marcha e dados clínicos 

(pressão arterial, frequência respiratória, frequência cardíaca e saturação periférica de 

oxigênio). 

A avaliação foi realizada em dois momentos distintos, no primeiro momento foram 

coletados os dados sócio-demográficos, além da avaliação da função cognitiva e 

sintomatologia depressiva, saúde física, e do fenótipo da fragilidade. Posteriormente a essa 
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avaliação, foi entregue para a participante o acelerômetro, que era utilizado para monitorar o 

nível de atividade física, a voluntária utilizava esse aparelho por 7 dias.  

Após esse período aconteceu o segundo momento do estudo, realizado em ambiente 

laboratorial, onde as voluntárias foram submetidas à avaliação dos dados clínicos, teste de 

caminhada de 6 minutos e  da fatigabilidade percebida.  

 

3.4.1 Características sócio-demográficas  

 Como dados demográficos foram coletados as variáveis relacionadas à idade, estado 

civil e endereço. Os dados sociais coletados foram: grau de escolaridade, renda mensal e 

ocupação.  

 

3.4.2 Nível cognitivo  

A prova cognitiva de Leganés foi utilizada para avaliar a função cognitiva, como 

critério de inclusão da idosa no estudo
(26,27)

. É um teste desenvolvido e validado para o 

rastreio de demência em populações com baixa escolaridade que avalia os domínios 

orientação e memória. Foi originalmente desenvolvido por pesquisadores espanhóis em um 

estudo longitudinal Envejecer em Leganés
(27,28)

. Está disponível a versão em português para a 

população brasileira
(26)

. As pontuações deste instrumento variam de 0-32 e pontuações mais 

altas significam uma boa função cognitiva. Foi utilizado o ponto de corte menor ou igual a 

22
(28)

.  

 

3.4.3 Dados antropométricos  

Para análise da composição corporal, utilizou-se a medida do peso corporal das 

voluntárias por meio de uma balança digital portátil; a estatura foi medida por meio de uma 

fita métrica, com a idosa descalça na posição ereta e olhando para o horizonte, a partir desses 

dados foi calculado o Índice de Massa Corporal (IMC). A circunferência da cintura foi 

medida estando a voluntária em ortostatismo com o entrevistador posicionado à frente dela e 

colocando a fita métrica horizontalmente ao redor da menor curvatura localizada entre as 

costelas e a crista ilíaca; a circunferência do quadril também em ortostatismo, sendo medida 

com fita métrica ao nível de trocânter maior do fêmur.  
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3.4.4 Estado de saúde física  

 A avaliação do estado de saúde física foi baseado no autorrelato, com a investigação 

da presença ou ausência de doenças crônicas diagnosticadas pelo médico no ultimo ano, por 

 meio de questões tais como: “Algum médico ou enfermeiro já disse que você tem pressão 

alta ou hipertensão?”.  Através desse tipo de questão o indivíduo foi indagado sobre presença 

de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellito, câncer, doença pulmonar crônica, doenças 

cardíacas, acidente vascular encefálico, artropatias e osteoporose
(29)

. Neste item ainda esteve 

presente uma questão sobre perda não intencional de peso no último ano
(24)

. 

 A saúde auto percebida foi avaliada pela questão: "Você diria que a sua saúde é 

muito boa, boa, razoável, ruim ou muito ruim?". 

 

3.4.5 Sintomatologia depressiva  

A presença de sintomatologia depressiva foi avaliada através do questionário Center 

for Epidemiological Studies –Depression (CES-D), trata-se de um instrumento validado para 

a população idosa brasileira
(30)

. Esta escala tem ênfase no humor depressivo durante a semana 

passada e é composta por 20 itens de uma escala de autorrelato que mede o nível de 

sintomatologia depressiva.  As respostas são em escala Likert (nunca ou raramente, às vezes, 

frequentemente, sempre). Os escores variam de 0 a 60, com escores mais altos indicando 

mais sintomas de depressão. O ponto de corte geralmente utilizado para a presença de 

sintomatologia depressiva é 16, o mesmo que adotado neste estudo
(31)

.  

 

3.4.6 Variáveis indicadoras da Síndrome da Fragilidade 

 Para determinar o fenótipo da fragilidade, foram avaliados os cinco critérios propostos 

por Fried e colaboradores
(24)

, sendo esses: perda de peso não intencional no último ano, 

fraqueza muscular, autorrelato de exaustão, lentidão na marcha e baixo nível de atividade 

física.  

 A perda de peso não intencional (≥4,5 kg ou ≥5% do peso corporal no ano anterior) 

foi avaliada através de autorrelato;  

 A exaustão foi avaliada através de duas questões da CES-D. As participantes são 

interrogadas a respeito de como se sentiram na ultima semana, a partir das perguntas: 

“Senti que tive que fazer esforço para dar conta de suas tarefas habituais?” e “Não 

consegui levar adiante as coisas?”; 
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 Diminuição da força de preensão palmar com dinamômetro manual do tipo Jamar, na 

mão dominante e ajustado ao sexo e IMC. Para a realização do teste a participante 

permanece posicionada confortavelmente em uma cadeira normal sem apoio para os 

braços, com os pés apoiados no chão, ombro aduzido, cotovelo flexionado a 90º, 

antebraço em posição neutra, com polegar apontando para o teto, posição do punho 

confortável. Foram realizadas 3 mensurações consecutivas em quilogramas força 

(Kgf) e depois foi obtida a média entre elas. Foram considerados indicativo de 

fragilidade resultados menores ou iguais a 17 e 21 Kgf para mulheres
(24)

; 

 O questionário IPAQ versão 8 forma longa, foi utilizado para avaliar o nível de 

atividade física, como critério de rastreamento da fragilidade. Trata-se de um 

questionário que avalia o autorrelato da realização de três atividades diferentes na 

última semana que são: caminhar, atividades de moderada intensidade e atividades de 

intensidade vigorosa. Para cada atividade é feito o cálculo de gasto energético da 

atividade, tomando como base o equivalente metabólico em repouso (MET) e 

considerando quantos dias da semana e minutos esta atividade foi desempenhada, 

promovendo os resultados em MET-minutos/semana
(32)

.  

 O tempo de marcha foi avaliado a partir do desempenho ao andar uma distância de 

4,6m, ajustado segundo sexo e idade. Foi dado comando verbal para a voluntária 

caminhar com a sua velocidade habitual de marcha. Foram realizadas 2 testes 

consecutivos e depois foi obtido a média entre eles. Pontuam como indicadores de 

fragilidade os resultados maiores ou iguais a 7 e 6 segundos
(24)

.  

Ao final da avaliação foram consideradas frágeis as idosas que apresentarem 3 itens 

positivos ou mais desses critérios
(24)

, as que obtiveram pontuações menores que 3 foram 

consideradas não-frágeis, para este estudo.  

 

3.4.7 Níveis de atividade física  

Os dados de atividade física foram coletados através do acelerômetro Actigraph, 

modelos GT3X (Actigraph LLC, USA). O Actigraph é um acelerômetro tridimensional 

alojado em uma caixa de plástico medindo 8,5 × 3,8 × 1,5 cm com um peso de 48g. O 

Actigraph registra a magnitude e intensidade do movimento pela aceleração e desaceleração 

do corpo em três planos (vertical, horizontal antero-posterior e e horizontal médio-lateral). As 

acelerações são convertidas em um sinal digital para produzir counts (unidades de 

movimento), que são a represeantação quantitativa da atividade física.  O número de counts / 
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minuto é normalmente usado para fornecer uma estimativa da intensidade que corresponde 

aproximadamente a taxa de gasto energético. Os dados foram transferidos para um 

computador para análise posterior, utilizando o software Actilife Lifestyle- Dekstop.  

O período de monitoramento foi composto por sete dias
(33)

, para isso os participantes 

foram instruídos a colocar o monitor a cada manhã e remover o monitor um pouco antes para 

ir para a cama à noite. O monitor também era  removido para tomar banho, ou qualquer outra 

atividade que resultasse em exposição à água. Além disso, os participantes foram solicitados 

a registrar o tempo (s) do dia em que o monitor foi colocado e removido em um diário que foi 

entregue juntamente com a entrega do aparelho (APÊNDICE C).  As participantes eram   

informadas a contactar os pesquisadores por telefone se houvesse qualquer dúvida sobre a 

utilização do aparelho.  

Os dados que foram incluídos na análise deveriam conter no mínimo 4 dias de dados 

válidos. Foram considerados dias válidos aqueles com mais de 10 horas de uso do 

aparelho
(34)

.  Do total de 44 idosas que utilizaram aparelho, onze  participantes  não  

apresentaram 4 dias válidos de uso, tendo seus dados excluídos da amostra para avaliação dos 

níveis de atividade física habitual (AFH). O número total de counts dividido pelo tempo total 

de utilização do aparelho foi considerado a medida de AFH
(14)

.  

 

3.4.8 Fatigabilidade percebida 

A medida de fatigabilidade percebida foi mensurada a partir da mudança do 

autorrelato do nível de fadiga após o teste de caminhada de 6 minutos.  

Antes da realização do teste de caminhada as participantes foram questionadas sobre 

seu nível de energia naquele momento, através de uma escala numérica que indicava o nível 

de cansaço do individuo. Esta escala variava de 1 “Extremamente disposto” à 7 

“Extremamente cansado” e foi proposta por Buchowski et al.
(12) 

(ANEXO B).  

 Após o teste de caminhada as participantes foram questionadas sobre mudança no seu 

nível de cansaço em uma mesma escala. Se as participantes reportassem menor ou maior 

nível de energia, elas foram questionadas quão mais ou menos cansadas estavam de acordo 

com a escala supracitada.  
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3.4.9 Gravidade das medidas de fatigabilidade 

Verificar a gravidade da fatigabilidade permite colocar a fadiga no contexto da 

atividade física realizada, além de diferenciar o individuo que é capaz de caminhar uma 

distância maior, antes de ter decréscimo de desempenho ou de relatar fadiga
(14)

.  

A gravidade da fatigabilidade percebida foi avaliada pela razão do escore alcançado 

do autorrelato da fadiga, imediatamente após o TC6M, de cada participante com a distancia 

total percorrida. O cálculo para a gravidade da fatigabilidade no desempenho foi realizado 

através da razão entre a velocidade de caminhada no 6º minuto com a velocidade da 

caminhada no 1º minuto, esse número foi então dividido pela distância total caminhada, o que 

possibilita colocar a mudança na performance no contexto da atividade realizada. Essa 

metodologia para o cálculo da gravidade da fatigabilidade foi proposto por Schenelle
(14)

. Os 

escores obtidos para a gravidade da fatigabilidade percebida e de desempenho foram 

multiplicados por 1000,  para melhor processamento dos dados no programa estatístico.  

 

3.4.10 Calorimetria Indireta 

  A calorimetria indireta permite estimar a capacidade aeróbica e pode prover um elo 

importante para estimar a fatigabilidade baseada no consumo de oxigênio
1
. Durante todo o 

teste de caminhada as voluntárias têm o VO2 e o VCO2 constantemente monitorados para 

determinação do gasto energético. Análise de gases expirada é realizada respiração a 

respiração no analisador de gases Cortex Metalyzer 3B (Leipzig, Alemanha), com a utilização 

de máscara (Hans Rudolph Linc, EUA). Antes de cada teste o equipamento foi calibrado 

utilizando-se de amostras com concentrações conhecidas de O2 e CO2, e para calibração de 

fluxo foi utilizada seringa de 3L. São obtidos dados do consumo de O2 (VO2), produção de 

dióxido de carbono (VCO2) e razão de troca respiratória (R).  

A análise de gases expirada, iniciou 2 minutos antes e foi finalizada 2 minutos após o 

término do teste de caminhada de 6 minutos. Os dados do VO2 foram subsequentemente 

normalizados com a respectiva velocidade da caminhada durante os 6 minutos de teste, no 

intuito de obter o custo energético da caminhada, o que reflete a demanda aeróbica por 

unidade de distância caminhada – ml.kg
-1

.m
-1

 
(35)

. 

 

3.4.11 Teste de caminhada de 6 minutos  

O teste de caminhada de seis minutos é um teste de esforço, de caráter submáximo, 

capaz de avaliar as resposta global e integrada de todos os sistemas envolvidos durante o 



17 
 

 
 

exercício. Este teste reflete o nível de capacidade funcional do individuo pela mensuração da 

distância percorrida durante seis minutos
(20,36).

 

Para realização do teste, o individuo foi  instruído, oralmente e através da entrega de 

um folheto (APÊNDICE – D), a usar vestimentas e calçados adequados, não realizar 

atividade vigorosas até 2 horas antes do teste, não deixar de utilizar seus medicamentos e 

ingerir refeições leves no dia da realização do teste.  

Antes da realização do teste, os pacientes permaneceram em um período de repouso 

de no mínimo 10 minutos. Durante esse período, foram avaliados os dados de pressão 

arterial, oximetria de pulso, nível de dispneia (Escala de Borg – ANEXO C), nível de fadiga 

(Escala de fatigabilidade – ANEXO B) frequências cardíaca e respiratória.  

Ainda neste momento a voluntária foi instruída, para a realização do teste, a caminhar 

o mais rápido que conseguisse em um corredor de 30 metros durante seis minutos, o paciente 

era avisado a cada minuto o tempo restante para o término do teste. O voluntário foi 

informado ainda que estaria livre para interromper o teste caso apresentasse dor torácica, 

dispneia intolerável, sudorese, palidez, tontura e/ou câimbras. Ao término do teste, os dados 

vitais foram novamente avaliados
(37)

. 

 

3.5 Análise Estatística 

Inicialmente, foi feita a análise descritiva das variáveis do estudo por meio de 

medidas de tendência central e dispersão. A distribuição de normalidade dos dados foi 

realizado pelo teste Kolmogorov-Smirnov.  

 Para avaliar a relação entre a medida de fatigabilidade percebida e as medidas de 

gravidade de fatigabilidade (percebida e de desempenho) com as variáveis VO2, VCO2 e RER 

pré e pós TC6M realizou-se o teste de correlação de Pearson. Foi utilizado um modelo 

regressão linear pelo método Backward, considerando inicialmente as seguintes variáveis 

explicativas: idade, IMC, presença de fragilidade, número de comorbidades, nível de 

atividade física habitual, distância percorrida no TC6M, custo energético da caminhada e 

gravidade da fatigabilidade no desempenho. Foram incluídas no modelo de regressão apenas 

as variáveis independentes que se correlacionaram significativamente (p<,05) com a variável 

desfecho (gravidade da fatigabilidade percebida). O pacote estatístico utilizado para 

armazenamento e processamento dos dados foi o SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences) versão 17.0.  
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO  
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Os resultados e discussão estão apresentados na lingua inglesa, em virtude de estarem 

descritos no manuscrito entitulado Perceived Fatigability in older women and its relation to 

expired gases kinetics and energy cost of walking, o qual será submetido para publicação no 

Journal of American Geriatric Society (ANEXO D).  
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ABSTRACT  

OBJECTIVES: To verify the correlation between perceived fatigability with the rates of 

oxygen consumption (VO2), carbon dioxide production (VCO2), respiratory exchange ratio 

(RER) and the energy cost walking (O2cost) in older women.  

DESIGN: descriptive, cross-sectional.  

SETTING: Senior Centers.  

PARTICIPANTS: Older women aged 65 to 96.  

MEASUREMENTS: Participants were evaluated in 2 separate sessions, and in different days.  

In the first one it was collected data about socio-demographic, clinical factors and was 

delivered the accelerometer for assessment of usual levels of physical activity. The second 

session consisted of a 6-minute walking test (6MWT) with the analysis of expired gases. 

Self-reported of fatigue was evaluated on a seven-point scale before and after the 6MWT. 

Perceived and performance fatigability severity scores were calculated as a ratio of change in 

performance and fatigue, respectively, with walking distance. O2cost of walking was obtained 

by ratio of VO2 with walking speed in the 6MWT. 

RESULTS: There was no correlation between the seven-point scale with the rates of VO2, 

VCO2 and RER. Perceived fatigability severity was significantly correlated with O2cost 

(r=0.579, p<.01), physical activity (r=-0.654, p<.01), walking distance (r=-0.712, p<.01) and 

performance fatigability severity (r=0.690, p<.01).   

CONCLUSION: Our findings suggest that perceived fatigability do not have a direct 

relationship with cardiorespiratory fitness. The results also indicate important associations 

between greater perceived fatigability severity and poor functional fitness, high level of 

energy expenditure, lower levels of physical activity.  

Key words: fatigue; energy metabolism; ageing; physical activity  
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INTRODUCTION 

Fatigue is defined as lack of subjective physical and/or mental perceived energy 

which interferes on functionality
1
. However, fatigue also has been expressed as a decrease in 

performance originated by excessive muscle activity
2
. Conversely, these terms do not provide 

a clear understanding about how the fatigue experience may affect the daily life activities on 

ageing. Recently, The American Geriatric Society proposed fatigability as a concept to 

describe the fatigue levels associated with physical, mental, emotional and social aspects
3
. 

Fatigability has two components: perceived fatigue defined as a change in the feeling of self-

reported fatigue, and fatigue performance defined as a decline in physical performance (e.g., 

walking speed)
4
. Both components must consider the sum of energy expenditure or work 

done
5
. 

In two recent studies that evaluate perceived fatigability in older adults a simple 

numeric scale was used, participants reported their level of tiredness before and after the 

activity performed
5,6

. Nonetheless, fatigability is still no established criteria in the literature 

for the evaluation of fatigue, in addition to it is necessary to clarify the relationship between 

physiologic aspects linked to fatigues such as aerobic capacity and oxygen consumption. We 

aim to verify the correlation between the measure of perceived fatigue with the rates of 

oxygen consumption (VO2), carbon dioxide production (VCO2), respiratory exchange ratio 

(RER) and the energy cost of walking in older women.  
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METHODS 

Sample and Study design  

It is a descriptive, cross-sectional study. Study participants were recruited from senior 

centers. Forty-eight older adults participated in the study after being informed of the nature 

and purpose of this study. Eligibility criteria included being female, who were 65 years old or 

more, having good cognitive function assessed by the Prueba Cognitiva de Leganés (PCL), 

with the final score ≥ 22
7
; being able to sign the term of consent and to walk independently. 

Exclusion criteria were: refusing to use the accelerometer for 7 consecutive days, not 

completing the testing laboratory or hemodynamic instability (resting heart rate greater than 

120 bpm, having a systolic blood pressure greater than 180 mmHg or a diastolic blood 

pressure greater than 100 mmHg) before to testing. 

Procedures 

The subjects were evaluated in 2 separate sessions held on different days (15 after the 

first evaluation). In the first, it was collected data about socio-demographic and clinical 

factors such as age, marital status, education level, co morbidity, health self-perceived, 

assessment of cognitive function by PCL
7
 , anthropometric measurements and evaluation of 

the frailty syndrome by 5 criteria proposed by the Fried et al.
8
. Subsequent to this, it was 

delivered to the participants the accelerometer to determine their level of physical activity. 

The second session was conducted in the laboratory, and consisted of a 6-minute 

walking test (6MWT). The 6MWT was always performed in the afternoon shift. The 6MWT 

was performed following the standardization proposed by American Thoracic Society
9
. 

Together with the practice of the 6MWT it was performed the analysis of expired gases, 

beginning 2 minutes before the test and finishing two minutes after the test. The analysis was 

performed on a breath-by-breath gas analyzer Cortex Metalyzer 3B (Leipzig, Germany). The 

Cortex Metalyzer 3B device was calibrated at the beginning of each evaluation day, and after 



24 
 

 
 

3 tests performed the device was recalibrated.  Data were obtained from O2 consumption 

(VO2), carbon dioxide production (VCO2) and respiratory exchange ratio (RER). The data 

were subsequently normalized regarding the walking speed to obtain the energy cost of 

walking, which reflects the aerobic demand per unit distance walked (ml.kg 
-1

.m 
-1

)
10

 . 

Physical Activity (PA) 

Usual levels of physical activity were assessed by using a triaxial accelerometer 

(Actigraph GT3X, Pensacola , FL), worn on the waist, over 7 consecutive days
11

. Data were 

included in the analyses if participants had at least 10h of wear time on any 4 days of the 

week
12

. Within the total of 44 individuals selected to use the accelerometer, 11 subjects did 

not use the accelerometer for at least 4 consecutive days, and their data were excluded from 

the sample for evaluation of PA. The total number of activity counts divided by the total time 

that the participant wore the device was considered as the measure of physical activity
6
. 

Measures of fatigability 

Before performing the 6MWT, participants were asked to rate their current level of 

tiredness on a numerical scale that ranges from 1 " extremely energetic" to 7 " extremely 

tired" as it was proposed by Buchowski et al.
5
. After the test, the participants were asked 

about changes in their level of tiredness on the same scale. Those who reported higher or 

lower energy level were questioned about how tired they were. 

Fatigability Severity 

Perceived fatigability severity was measured by the ratio of change in self-reported 

fatigue (immediately after the 6MWT) with the walking distance. Performance fatigability 

severity was defined as the ratio of walking speed in the 6th minute with walking speed in the 

1st minute; this number was then divided by the total distance walked to place the change in 

performance in context of the activity performed. The methodology for calculating the 

fatigability severity was proposed by Schenelle et al
6
. The scores for the severity of fatigue 
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and perceived performance were multiplied by 1000 to improve handling of data in the 

statistical program. 

Statistical Analysis 

Initially, a descriptive analysis was made of the variables using measures of central 

tendency and dispersion. The normal distribution of the data was performed by the 

Kolmogorov-Smirnov test. The correlations between the measure of perceived fatigue and 

measures of fatigability severity (perceived performance) with the variables VO2, VCO2 and 

RER pre and post 6MWT was performed  by the Pearson correlation test. We used a linear 

regression model by backward method, initially considering the following explanatory 

variables: age, BMI, presence of frailty, co morbidity, physical activity, walking distance, the 

energy cost of walking and performance fatigability severity. It was included in the 

regression model only the independent variables that correlated significantly (p <.05) with the 

outcome variable (perceived fatigability severity). We used the statistical package SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences) version 17.0 for storage and processing of data.  



26 
 

 
 

RESULTS 

Out of the forty-eight participants who agreed to participate, only forty-four 

completed all phases of the study, four participants dropped out due to sudden changes in 

health status. 

The sample consisted of old women with an average age of 75 years (± 7.2 years), and 

only 10 of the participants had 3 or more criteria of the phenotype of frailty, and the usual 

level of physical activity was on average 507 counts/minutes. The other descriptive 

characteristics of the sample are presented in Table 1. 

Table 2 presents the values of the correlations between the numerical scale fatigue 

applied before and immediately after the 6MWT with the values of VO2, VCO2 and RER. 

There was no significant correlation observed between the values of the rates of exhaled 

gases before and after the 6MWT with the scale of fatigue or with measures of the severity of 

fatigue. 

There was a moderate correlation between the perceived fatigability severity with the 

performance measure (r =.690, p<.01) and the energy cost of walking (r = .579, p < .01), and 

a moderate inverse correlation between the perceived fatigability severity with the usual level 

of physical activity (r =- .654, p<.01). Furthermore, the measure of perceived fatigability 

strongly correlated with the walking distance in 6MWT (r =-.712; p <.01) (Table 3). 

The variables BMI (r=0.086, p=0.57), co morbidity (r = 0.056, p=0.71), and presence 

of frailty (r=0.402, p=0.51) were not significantly correlated with the perceived fatigability 

severity and were not included in the regression model. The final model showed that the 

energy cost of walking, the usual level of physical activity and the severity of fatigue on 

performance represented 83.5 % (R
2
 = 0.835, p <.01, β=2,08) of the variation in the severity 

of perceived fatigue. The regression model showed a F ratio of 55.130 with statistical 

significance (p<.01) (Table 3).  
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DISCUSSION 

In this study it was hypothesized that there is a vicious cycle of fatigue, in which the 

presence of fatigue would lead to inactivity, leading to aerobic deconditioning, and leading to 

fatigue. The experience of fatigue may have a negative impact on physical activity and 

exercise because there is less energy to expend
4
. The decrease in PA could be associated with 

lower cardiorespiratory fitness, and may lead to higher levels of exertion when conducting 

ADLs, resulting in fatigue
13

. 

Our results indicate that it was not possible to observe this relationship in older 

women.  A probable explanation for this lies on the fact that the scale used in its absolute 

form cannot reflect the physiological parameters of aerobic capacity and effort, unlike other 

scales, such as the perceived exertion scale that has a direct relationship with the VO2 and 

heart rate, and other physiological parameters
14

. The same happened with the variables 

perceived severity of fatigue and performance. These results may indicate that these measures 

cannot directly reflect the aerobic and anaerobic capacity assessed by VO2, VCO2 and RER 

before and after exercise. 

The correlation observed between the perceived fatigability with the energy cost of 

walking can be explained by the  aging process,  where the decline in aerobic capacity, lead 

to a reduction in the supply of energy to perform daily activities, thus increasing the demand 

for energy that the body needs to perform them
15,16

, so the older adults may experience 

fatigue in lighter activities like walking, even in more intense activities. Therefore, greater 

fatigability in conducting a walk that reflects the ratio of the energy reserve available and 

being used by the body is low
15,17

. 

Our results also demonstrate a strong association between greater perceived 

fatigability severity as age increases, low levels of physical activity, the less distance and 

greater severity on fatigue performance. These findings corroborate with the results from 
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previous studies in which the proportion of the experience of fatigue is greater with 

advancing age 
2,18

 . 

The inverse relationship between fatigue and physical activity levels suggests that 

fatigue can lead to decreased levels of physical activity; our findings also indicate that the 

severity of fatigue has predictive value for the subsequent decline in physical activity levels, 

which could lead to a cycle of frailty, disability and death
19

. Studies evaluating fatigue or 

fatigability in older adults already demonstrate this association between low level of activity 

and presence of fatigue
6,20,21

. 

There is still a lack of studies that evaluate the fatigue in older adults and there is no 

standardization in the assessment. Our study evaluated perceived and performance 

fatigability severity through the 6 minute walk test which allows to assess functional exercise 

capacity in the older adults
22

. The 6MWT is technically simple, inexpensive, safe and 

corresponds to more activities of daily life than the tests on treadmills or cycle ergometers
23

. 

The severity of perceived fatigue showed a strong but inverse correlation with the walking 

distance the 6MWT, which shows the interference of fatigue in daily activities, where most 

fatigability is strongly aggregate with reduction in functional capacity
3
 . 

Our findings demonstrate a correlation between the two measures of fatigability as 

reported in previous studies
5,6

. This interrelationship indicates that the change in reporting 

fatigue is associated with a simultaneous drop in performance and it may be related to the low 

level of physical activity. 

In the final model of multivariate regression, the variables PA, energy cost of walking, 

and performance fatigability severity remained significantly correlated with the perceived 

fatigability severity. These findings may relate to a vicious cycle, where the older adults, due 

to the reduction in cardiorespiratory fitness, have the need for additional energy to maintain 

homeostasis coupled with reduced biomechanical efficiency, increasing energy expenditure 
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to accomplish the same task. Thus, the performance of basic daily activities can consume as 

much energy as available. This condition is perceived by the brain as an ''alarm'' and 

generates fatigue. The adaptation to fatigue experience is a reduction in physical activity, 

leading to a reduction in cardiorespiratory fitness, further reducing the total energy available 

and then generating greater fatigue severity
3
. 

The present study has its limitations, like did not perform the characterization of 

metabolic profiles at rest. The resting metabolic rate could be increased in the elderly, and 

could be another explanatory factor for the fatigue’s mechanism. To quantify the 

performance fatigability severity it was used the ratio between the final velocity with initial 

velocity in the walking distance; this method may not have considered the variability of speed 

during every minute of the 6MWT. However using alternative methods with controlled 

speed, it does not seem to be so suitable for the older adults population that has a high risk of 

falls and large variability in normal gait speed
24

. 

In summary, our findings indicate that measures of fatigability do not have a direct 

relationship with cardiorespiratory fitness, but it was correlated in terms of the energy cost of 

walking. Moreover, it was possible to establish a relationship between greater severity of 

fatigability and  lower levels of physical activity and increased energy cost in walking, which 

may relate to a possible mechanism for the experience of fatigue.  
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GRAPHICS  

Table 1 – Participant Characteristics (n=44). 

Characteristics Values 

Age (years) 75.06±7.29 

Weight (kg) 58.78 ±13.8 

Height (cm) 151±6.2 

BMI (Kg/m
2
) 25.50±5.65 

Frailty
 a
 10  

Depressive Sintoms  17  

Number of diseases, (range)  2.59±1.18 (0-5)  

Self reported health  

Good  16  

Moderate 25  

Poor  3 

Physical activity (cpm)
b
 507.00 (±223.18) 

Walking distance in 6MWT (m) 355.75±79.91 

Perceived Fatigability Severity
 c
 13.97±6.44 

Performance Fatigability Severity
 c
 2.84±0.86 

Rate expired gases  

Rest 

VO2(ml/min/kg) 4.27±1.31 

VCO2 (l/min) 0.231±0.06 

RER 0.954±0.20 

Immediately after 6MWT 

VO2(ml/min/kg) 10.20±3.15 

VCO2(l/min) 0.612±0.17 

RER 1±0.14 
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Values represent the mean ± SD or number of subjects. BMI: Body Mass Index; 6MWT: 6 

Minute Walk Test; VO2: Oxygen Consumption; VCO2: Production of Dioxide Carbon; RER: 

Respiratory Exchange Ratio; cpm: counts per minute  

a 
Frailty = presence of 3 or more criteria of Frailty Phenotype.   

b
 N=33, differences in  N primary reflect the incorrect use of accelerometer.   

c 
Multiplied by 1,000. 
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Table 2 – Correlations between Measures of Fatigability and Rate of Expired Gases, Before 

and After Performing the 6MWT 

 VO2 (ml/min/kg) VCO2 (l/min) RER 

R p-value R p-value R p-value 

Preperformance Fatigue -.266 .08 -.243 .10 -.047 .76 

Fatigability Scale .090 .56 .173 .26 -.121 .43 

Perceveid Fatigability 

Severity 

.000 1 .064 .60 -.020 .89 

Performance Fatigability 

Severity 

-.162 ,29 -.208 .17 .019 .90 

R: Pearson Coefficient; 6MWT: 6 Minute Walk Test; VO2: Oxygen Consumption; VCO2: 

Production of Dioxide Carbon; RER: Respiratory Exchange Ratio.  



 
 

 

Table 3 – Relationship between Functional, Clinical Factors and Performance and Perceived Fatigability Severity. 

Variable 

Perceived Fatigability Severity 

Correlations 
Multivariate Linear Regression  

R
2
=0.836 

R p-valor β  Standard- Error p-value 

Age 0.630 <.01 - - - 

BMI 0.086 .57 - - - 

Frailty 0.402 .051 - - - 

Comorbidity 0.056 .71 - - - 

Physical Activity 
a
 -0.654 <.01 -0.009 0.003 <.01 

Walking Distance 
b
 -0.712 <.01 - - - 

Energetic Cost of Walking 
c
 0.579 <.01 25.60 10.655 .02 

Performance Fatigability Severity 0.690 <.01 4.37 0.778 <.01 

R: Pearson Coefficient; BMI: Body Mass Index; 6MWT: 6 Minute Walk Test;  

a
counts per minute; 

b
meters;  

c
 mlO2 .kg

-1
.m

-1
;  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 CONCLUSÃO  
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Nossos achados indicam que as medidas de fatigabilidade não possuem uma relação 

direta com o condicionamento cardiorrespiratório, porém quando analisados em função do 

gasto energético da caminhada as medidas apresentaram boa correlação, além disso, foi 

possível estabelecer uma relação entre a maior gravidade de fatigabilidade e menores níveis 

de atividade física e maior custo energético na caminhada, o que pode dizer respeito a um 

possível mecanismo para a experiência de fadiga. Dessa forma, a análise da fatigabilidade 

usando uma simples escala numérica é válida e viável para avaliaçao da fadiga em idosas. 
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7 ANEXOS



 
 

 

7.1 ANEXO A- Parecer com a aprovação do Comitê de Ética.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

7.2 ANEXO B- Escala de Fadiga e Fatigabilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Extremamente cansado 

6 Razoavelmente cansado 

5 Um pouco cansado 

4 Nem disposto, nem cansado 

3 Um pouco disposto 

2 Razoavelmente disposto 

1 Extremamente disposto 



 

 
 

7.3 ANEXO C – Escala de Esforço Percebido de Borg  
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APÊNDICES  

 



 

 
 

APÊNDICE A – TCLE 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa com o nome: VALIDADE E 

CONFIABILIDADE DA ESCALA DE FATIGABILIDADE PERCEBIDA EM 

IDOSAS, cuja pesquisadora responsável é a Fisioterapeuta Juliana Fernandes de Souza sob a 

orientação da Prof. Dr. Ricardo Oliveira Guerra.    

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 

momento, retirando sua aceitação, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo. 

Essa pesquisa procura avaliar se a escala de fatigabilidade percebida é uma medida 

válida para avaliar fadiga em idosas.  Os resultados desta pesquisa poderão colaborar com a 

prática clínica, já que possibilita avaliar com mais precisão a fadiga, e saber quando essa  

medida é um problema.   

Caso aceite o convite, você passará pelo(s) seguinte(s) procedimentos: Avaliação das 

características sócio-demográficas, do estado cognitivo e presença de sintomatologia 

depressiva, medidas antropométricas e a avaliação da fragilidade. Após essa avaliação você 

será solicitada a portar durante uma semana um acelerômetro, um pequeno instrumento que 

têm sido usado como método de avaliação do nível de atividade física, do tempo gasto nas 

atividades e do gasto energético para cada indivíduo. 

Após o período de 7 dias utilizando o acelerômetro, será realizado a avaliação da 

fatigabilidade percebida por meio de um teste de caminhada de 6 minutos, com a avaliação 

simultânea respiratória por meio de um aparelho que avalia a troca respiratória durante o 

exercício.  

Os riscos envolvidos com sua participação são mínimos e relacionam-se a riscos 

próprios da atividade física geral como cansaço.  Tais riscos serão diminuídos através das 

seguintes providências: a realização dos testes físicos ocorrerá seguindo protocolos 

encontrados na literatura, quanto ao esforço, será estabelecido períodos de repouso para 

recuperação do cansaço. Além disso, os testes físicos ocorrerão em ambiente laboratorial, com 



 

 
 

monitoração cardiorrespiratória constante e com acompanhamento por parte do pesquisador 

responsável .  Haverá interrupção do tratamento em caso de qualquer desconforto por parte do 

sujeito.  

Você terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: maior conhecimento sobre 

o seu estado geral de saúde e de sua capacidade funcional, bem como orientações sobre este 

tema que contribuirão para sua melhoria.  

Todas as informações obtidas serão secretas e seu nome não será identificado em 

nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados 

será feita de forma a não identificar os voluntários. 

Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será 

ressarcido, caso solicite. Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente 

decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito 

desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para Juliana Fernandes de Souza, no 

endereço: Rodovia BR-101/Campus Universitário/UFRN – Lagoa Nova – Departamento de 

Fisioterapia, CEP: 59078970 – NATAL/RN, ou pelo telefone (84)8832-9740.  

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de 

Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, na av. Nilo Peçanha, 620, 

Petrópolis, em Natal ou pelo telefone (84) 3342-5003. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa VALIDADE E 

CONFIABILIDADE DA ESCALA DE FATIGABILIDADE PERCEBIDA EM 

IDOSAS.  

_______________________________________________ 

Participante da pesquisa 

_______________________________________________ 

Pesquisador responsável: Juliana Fernandes de Souza  



 

 
 

Fisioterapeuta  

Crefito: 154437-F 

 

Pesquisador responsável: Departamento de Fisioterapia do Centro de Ciências da Saúde da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN no endereço: Rodovia BR-

101/Campus Universitário/UFRN – Lagoa Nova – Departamento de Fisioterapia, CEP: 

59078970 – NATAL/RN, ou pelo telefone (84)8832-9740. 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes da UFRN: Av. 

Nilo Peçanha, 620, Petrópolis, Natal, telefone (84) 3342-5003. 

 

 

  



 

 
 

APENDICE B – Formulário de Avaliação 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 

FICHA DE AVALIAÇÃO - PROJETO FATIGABILIDADE EM IDOSAS 

 

I. IDENTIFICAÇÃO 

ENTREVISTADOR: DATA DA 

ENTREVISTA: 
  2013 

 

 

 

NOME 

COMPLETO: 

 

ID DO 

PARTICIPANTE: 

 
TELEFONE:  

ENDEREÇO 

COMPLETO: 

 

IDADE:  DATA DE NASC.:    

 

 

QUAL SEU ESTADO CIVIL? 

a) Solteiro (nunca casou) (  ) 

b) Casado/relação estável (  ) 

a) Viúvo(a) (  ) 

b) Separado/divorciado (  ) 

c) Outro (  ) 

QUAL O MAIOR NÍVEL DE 

ESCOLARIDADE VOCÊ TEM? 

a) Analfabeto (  ) 

b) Primário incompleto(  ) 

c) Primário completo(  ) 

d) Secundário incompleto (  ) 

e) Secundário completo(  ) 

f) Nível técnico(  ) 

g) Nível superior incompleto(  ) 

h) Especialista(  ) 

i) Mestrado/doutorado(  ) 

j) Sem resposta (  ) 

 

QUAL SUA RENDA MENSAL?  



 

 
 

 

II. PROVA COGNITIVA DE LEGANES  

“Por favor as questões a seguir devem ser respondidas por você sem ajuda de nenhuma 

outra pessoa.” 

QUAL A DATA DE HOJE?  

(O dia, mês e ano devem estar corretos. O participante 

pode ver o calendário.) 

(1) Certo (   ) 

(0) Errado(   ) 

QUE HORAS SÃO? (HH:MM) 

(O participante pode olhar o relógio. A resposta correta 

pode ser entre 1,5 horas) 

(1) Certo (   ) 

(0) Errado(   ) 

QUE DIA DA SEMANA É HOJE? 
(1) Certo (   ) 

(0) Errado(   ) 

QUAL SEU ENDEREÇO COMPLETO? 
(1) Certo (   ) 

(0) Errado(   ) 

EM QUE CIDADE ESTAMOS? 
(1) Certo (   ) 

(0) Errado(   ) 

QUAL A SUA IDADE? 
(1) Certo (   ) 

(0) Errado(   ) 

QUAL SUA DATA DE NASCIMENTO? 
(1) Certo (   ) 

(0) Errado(   ) 

QUAL O NOME DE SOLTEIRA DA SUA MÃE? 
(1) Certo (   ) 

(0) Errado(   ) 

  

 “Agora vou lhe mostrar algumas figuras e você vai me dizer o que são.” 

(Mostre ao paciente cada figura e marque se ele respondeu certo ou errado.) 

 

VACA 
(1) Certo (   ) 

(0) Errado(   ) 
AVIÃO  

(1) Certo (   ) 

(0) Errado(   ) 

NAVIO  
(1) Certo (   ) 

(0) Errado(   ) 
GARRAFA 

(1) Certo (   ) 

(0) Errado(   ) 

COLHER  
(1) Certo (   ) 

(0) Errado(   ) 
CAMINHÃO 

(1) Certo (   ) 

(0) Errado(   ) 

 



 

 
 

“Por favor, repita os objetos que você viu e tente memorizá-lo, pois vou pedir que você 

repita mais tarde. Repita-os por favor.” 

VACA 
(1) Certo (   ) 

(0) Errado(   ) 
AVIÃO  

(1) Certo (   ) 

(0) Errado(   ) 

NAVIO  
(1) Certo (   ) 

(0) Errado(   ) 
GARRAFA 

(1) Certo (   ) 

(0) Errado(   ) 

COLHER  
(1) Certo (   ) 

(0) Errado(   ) 
CAMINHÃO 

(1) Certo (   ) 

(0) Errado(   ) 

  

“Vou contar uma historia curta. Por favor, fique atento(a) porque só poderei ler uma vez. 

Quando eu terminar, vou esperar alguns segundos e então vou pedir que você me conte o 

que lembra. A história é assim (leia devagar)”: 

 

“Três crianças estavam sozinhas em uma casa,e a casa começou a incendiar. Um 

bravo bombeiro foi capaz de entrar pela janela e levar as crianças para um lugar 

seguro. Exceto por alguns cortes e arranhões, as crianças ficaram bem.” 

 

TRÊS CRIANÇAS?  

 

(1) Certo (   ) 

(0) Errado(   ) 

CRIANÇAS FORAM  

RESGATADAS?  

(1) Certo (   ) 

(0) Errado(   ) 

O INCÊNDIO NA 

CASA?  

(1) Certo (   ) 

(0) Errado(   ) 

ALGUNS CORTES E 

ARRANHÕES? 

(1) Certo (   ) 

(0) Errado(   ) 

O BOMBEIRO 

ENTROU? 

(1) Certo (   ) 

(0) Errado(   ) 
FICARAM BEM?  

(1) Certo (   ) 

(0) Errado(   ) 

 

III. AUTORRELATO DE SAÚDE 

Você diria que sua saúde está muito boa, boa, razoável, 

ruim ou muito ruim? 

Muito boa (  ) 

Boa (  ) 

Razoável (  ) 

Ruim (  ) 

Muito ruim (  ) 



 

 
 

Algum médico ou enfermeiro já disse que você tem 

pressão alta ou hipertensão? 

 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Não sabe (  ) 

Sem resposta (  ) 

Algum médico ou enfermeiro já disse que você tem 

diabetes, ou seja, nível elevado de açúcar no sangue? 

 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Não sabe (  ) 

Sem resposta (  ) 

Algum médico ou enfermeiro já disse que você tem 

câncer ou tumor maligno (exceto pequenos cânceres de 

pele)? 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Não sabe (  ) 

Sem resposta (  ) 

Algum médico ou enfermeiro já disse que você tem 

alguma doença pulmonar crônica, tais como: bronquite 

crônica, enfisema ou asma? 

 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Não sabe (  ) 

Sem resposta (  ) 

Algum médico ou enfermeiro já disse que você teve um 

ataque do coração, doenças coronárias, angina ou outros 

problemas cardíacos? 

 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Não sabe (  ) 

Sem resposta (  ) 

Algum médico ou enfermeiro já disse que você teve 

embolia cerebral, derrame, ataque ou trombose? 

 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Não sabe (  ) 

Sem resposta (  ) 

Algum médico ou enfermeiro já disse que você tem 

artrite, reumatismo ou alguma inflamação crônicas nas 

articulações? 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Não sabe (  ) 

Sem resposta (  ) 

Algum médico ou enfermeiro já disse que você tem 

osteoporose? 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Não sabe (  ) 

Sem resposta (  ) 

 



 

 
 

IV. PROVA COGNITIVA DE LEGANES (2º PARTE) 

Cinco minutos após mostrar as figuras (durante este tempo você mensurar a pressão 

arterial) 

“Você pode me dizer quais as figuras que mostrei há alguns minutos?” 

VACA 
(1) Certo (   ) 

(0) Errado(   ) 
AVIÃO  

(1) Certo (   ) 

(0) Errado(   ) 

NAVIO  
(1) Certo (   ) 

(0) Errado(   ) 
GARRAFA 

(1) Certo (   ) 

(0) Errado(   ) 

COLHER  
(1) Certo (   ) 

(0) Errado(   ) 
CAMINHÃO 

(1) Certo (   ) 

(0) Errado(   ) 

 

PONTUAÇÃO TOTAL PCL __________ 

V. CES-D 

“Eu vou ler uma relação de situações de como você pode ter se sentido ou se 

coportado na semana passada. Para cada uma dessas situações, perguntarei com que 

frequência você sentiu ou se comportou de tal maneira.” 

 

Durante a semana passada... 

 

01. Me senti incomodado 

(a) com coisas que 

habitualmente não me 

incomodam.  

Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia)  -  (  )  

Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) -  (  )  

Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - (  )  

Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - (  ) 

02. Não tive vontade de 

comer, tive pouco apetite. 

Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia)  -  (  )  

Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) -  (  )  

Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - (  )  

Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - (  )    

   

03. Senti como se não 

pudesse sair da tristeza 

mesmo com a ajuda de 

familiares e amigos.  

Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia)  -  (  )  

Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) -  (  )  

Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - (  )  

Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - (  ) 

               Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia)  -  (  )  



 

 
 

04. Senti que era tão 

bom/boa quanto qualquer 

outra pessoa.        

Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) -  (  )  

Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - (  )  

Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - (  ) 

05. Senti dificuldade em 

me concentrar no que 

estava fazendo.         

Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia)  -  (  )  

Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) -  (  )  

Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - (  )  

Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - (  ) 

06. Me senti deprimido 

(a). 

Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia)  -  (  )  

Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) -  (  )  

Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - (  )  

Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - (  ) 

07. Senti que tudo que 

fazia era um esforço. 

Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia)  -  (  )  

Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) -  (  )  

Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - (  )  

Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - (  ) 

             

08. Me senti esperançoso 

(a)/ otimista com relação 

ao futuro.    

Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia)  -  (  )  

Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) -  (  )  

Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - (  )  

Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - (  ) 

         

09. Senti que a minha 

vida é  um fracasso.         

  

 

Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia)  -  (  )  

Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) -  (  )  

Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - (  )  

Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - (  ) 

10. Senti medo.   

         

 

Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia)  -  (  )  

Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) -  (  )  

Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - (  )  

Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - (  ) 

11. Meu sono foi agitado. 

   

         

 

Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia)  -  (  )  

Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) -  (  )  

Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - (  )  

Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - (  ) 

12. Eu estava feliz.   Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia)  -  (  )  



 

 
 

       

 

Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) -  (  )  

Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - (  )  

Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - (  ) 

13. Conversei menos que 

o normal.  

     

Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia)  -  (  )  

Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) -  (  )  

Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - (  )  

Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - (  ) 

14. Me senti sozinho (a).  

        

 

Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia)  -  (  )  

Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) -  (  )  

Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - (  )  

Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - (  ) 

15. As pessoas foram 

hostis comigo.  

 

Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia)  -  (  )  

Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) -  (  )  

Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - (  )  

Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - (  ) 

        

16. Eu gostava da vida.  

         

 

Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia)  -  (  )  

Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) -  (  )  

Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - (  )  

Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - (  ) 

17. Tive crises de choro.        

 

 

Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia)  -  (  )  

Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) -  (  )  

Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - (  )  

Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - (  ) 

18. Me senti triste.  

         

 

Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia)  -  (  )  

Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) -  (  )  

Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - (  )  

Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - (  ) 

19. Senti que as pessoas 

não gostavam de mim.  

        

 

Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia)  -  (  )  

Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) -  (  )  

Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - (  )  

Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - (  ) 

20. Eu não conseguia ir a 

lugar algum. 

Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia)  -  (  )  

Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) -  (  )  



 

 
 

Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - (  )  

Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - (  ) 

 

VI. FENÓTIPO DA FRAGILIDADE 

1. Alterações no peso 

Nos últimos 12 meses, você perdeu 5 kg ou 

mais sem querer? 

 

(1) Sim (  ) 

(0) Não (  ) 

(0) Não sabe (  ) 

(0) Sem resposta (  ) 

 

Pontuação ______ 

2. Fadiga (Avaliada por autorrelato, itens 7 e 20 da CESD) 

07. Senti que tudo que 

fazia era um esforço. 

(0) Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia)  -  (  )   

(1) Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) -  (  )  

(2) Ocasionalmente ou por tempo moderado (3-4 dias)-(  )  

(3) Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - (  ) 

20. Eu não conseguia ir a 

lugar algum. 

(0) Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia)  -  (  )   

(1) Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) -  (  )  

(2) Ocasionalmente ou por tempo moderado (3-4 dias)-(  )  

(3) Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - (  ) 

 

(Marcar um ponto com respostas acima de 3 dias)                                Pontuação ______ 

3.  Força de preensão (Medidas deverão ser feitas no membro dominante) 

1ª MEDIDA 
 

 
2º MEDIDA  3º MEDIDA  

 

(Pontua valores < 17 kgf)                                                                                                         

Pontuação ______ 

4. Velocidade da marcha  

1ª MEDIDA 

(SS: MS) 
 

2ª MEDIDA 

(SS:MS) 
 

 

(Pontua valores < 6s)                                                                                                                



 

 
 

Pontuação ______ 

 

PONTUAÇÃO TOTAL  ______ 

 

5. Nível de atividade física - IPAQ  

As perguntas estão relacionadas ao tempo que você gasta fazendo atividade física em uma 

semana normal/habitual. Para responder às questões lembre que: 

ATIVIDADES FÍSICAS VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande esforço 

físico e que fazem respirar muito mais forte que o normal. 

ATIVIDADES FÍSICAS MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço 

físico e que fazem respirar um pouco mais forte que o normal. 

ATIVIDADES FÍSICAS LEVES são aquelas em que o esforço físico é normal, fazendo 

com que a respiração seja normal. 

 

 

DOMÍNIO 1 – ATIVIDADE FÍSICA NO TRABALHO 

Este domínio inclui as atividades que você faz no seu trabalho remunerado ou voluntário, e 

as atividades na universidade, faculdade ou escola (trabalho intelectual). Não incluir as 

tarefas domésticas, cuidar do jardim e da casa ou tomar conta da sua família. Estas serão 

incluídas no Domínio 3. 

 

1a. Atualmente você tem ocupação 

remunerada ou faz trabalho voluntário 

fora de sua casa? 

 

( ) Sim  

( ) Não – Caso você responda não, Vá para o 

Domínio 2: Transporte 

 

 As próximas questões relacionam-se com toda a atividade física que você faz em uma 

semana normal/habitual, como parte do seu trabalho remunerado ou voluntário. Não inclua 

o transporte para o trabalho. Pense apenas naquelas atividades que durem pelo menos 10 

minutos contínuos dentro de seu trabalho: 

1b. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal você realiza 

atividades VIGOROSAS como: trabalho de construção pesada, levantar e transportar 

objetos pesados, cortar lenha, serrar madeira, cortar grama, pintar casa, cavar valas ou 

buracos, subir escadas como parte do seu trabalho remunerado ou voluntário, por pelo 



 

 
 

menos 10 MINUTOS CONTÍNUOS? 

 

DIAS POR SEMANA 

                 

NÃO FAZ AF VIGOROSAS  

Vá para questão 1c 

T
em

p
o
 e

m
 

ca
d

a
  
d

ia
?
  

(h
h

/m
m

) 

Segunda Terça Quarta Quinta  Sexta Sábado Domingo 

       

1c. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal você realiza 

atividades MODERADAS, como: levantar e transportar pequenos objetos, lavar roupas 

com as mãos, limpar vidros, varrer ou limpar o chão, carregar crianças no colo, como parte 

do seu trabalho remunerado ou voluntário, por pelo menos 10 MINUTOS CONTÍNUOS? 

DIAS POR SEMANA                 
NÃO FAZ AF MODERADAS 

Vá para questão 1d 

T
em

p
o
 e

m
 

ca
d

a
  
d

ia
?
  

(h
h

/m
m

) 

Segunda Terça Quarta Quinta  Sexta Sábado Domingo 

       

1d. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal você 

CAMINHA, NO SEU TRABALHO remunerado ou voluntário por pelo menos 10 

MINUTOS CONTÍNUOS?  

Por favor, não inclua o caminhar como forma de transporte para ir ou voltar do trabalho ou 

do local que você é voluntário. 

DIAS POR SEMANA                 
NÃO FAZ AF MODERADAS 

Vá para questão 1d 

T
em

p
o
 e

m
 

ca
d

a
  
d

ia
?
  

(h
h

/m
m

) 

Segunda Terça Quarta Quinta  Sexta Sábado Domingo 

       

DOMÍNIO 2 – ATIVIDADE FÍSICA COMO MEIO DE TRANSPORTE 

Estas questões se referem à forma normal como você se desloca de um lugar para outro, 

incluindo seu grupo de convivência para idosos, igreja, supermercado, trabalho, cinema, 

lojas e outros. 

2a. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal você 



 

 
 

ANDA DE ÔNIBUS E CARRO/MOTO? 

DIAS POR SEMANA                 
NÃO UTILIZA VEICULOS A MOTOR 

Vá para questão 2b.  

T
em

p
o
 e

m
 

ca
d

a
  
d

ia
?
  

(h
h

/m
m

) 

Segunda Terça Quarta Quinta  Sexta Sábado Domingo 

       

Agora pense somente em relação a caminhar ou pedalar para ir de um lugar a outro em 

uma semana normal. 

2b. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal você 

ANDA DE BICICLETA para ir de um lugar para outro por pelo menos 10 minutos 

contínuos? (Não inclua o pedalar por lazer ou exercício) 

DIAS POR SEMANA                 
NÃO ANDA DE BICICLETA 

Vá para questão 2c.  

T
em

p
o
 e

m
 

ca
d

a
  
d

ia
?
  

(h
h

/m
m

) 

Segunda Terça Quarta Quinta  Sexta Sábado Domingo 

       

2c. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal você 

CAMINHA para ir de um lugar para outro, como: ir ao grupo de convivência para idosos, 

igreja, supermercado, médico, banco, visita a amigo, vizinho e parentes por pelo menos 10 

minutos contínuos?  

(NÃO INCLUA as Caminhadas por Lazer ou Exercício Físico) 

DIAS POR SEMANA                 
NÃO CAMINHA 

Vá para a seção 3.  

T
em

p
o
 e

m
 

ca
d

a
  
d

ia
?
  

(h
h

/m
m

) 

Segunda Terça Quarta Quinta  Sexta Sábado Domingo 

       

DOMÍNIO 3 – ATIVIDADE FÍSICA EM CASA OU APARTAMENTO: 

TRABALHO, TAREFAS DOMÉSTICAS E CUIDAR DA FAMÍLIA 

Esta parte inclui as atividades físicas que você faz em uma semana normal/habitual dentro e 

ao redor da sua casa ou apartamento. Por exemplo: trabalho doméstico, cuidar do jardim, 

cuidar do quintal, trabalho de manutenção da casa e para cuidar da sua família. Novamente 

pense somente naquelas atividades físicas com duração por pelo menos 10 minutos 



 

 
 

contínuos. 

3a. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal você faz 

Atividades Físicas VIGOROSAS AO REDOR DE SUA CASA OU APARTAMENTO 

(QUINTAL OU JARDIM) como: carpir, cortar lenha, serrar madeira, pintar casa, levantar 

e transportar objetos pesados, cortar grama, por pelo menos 10 MINUTOS 

CONTÍNUOS? 

DIAS POR SEMANA                 
NÃO FAZ AF VIGOROSAS EM CASA 

Vá para a questão 3b.  

T
em

p
o
 e

m
 

ca
d

a
  
d

ia
?
  

(h
h

/m
m

) 

Segunda Terça Quarta Quinta  Sexta Sábado Domingo 

       

3b. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal você faz 

atividades MODERADAS AO REDOR de sua casa ou apartamento (jardim ou quintal) 

como: levantar e carregar pequenos objetos, limpar a garagem, serviço de jardinagem em 

geral, por pelo menos 10 minutos contínuos? 

DIAS POR SEMANA                 
NÃO FAZ AF MODERADAS EM CASA 

Vá para a questão 3c. 

T
em

p
o
 e

m
 

ca
d

a
  
d

ia
?
  

(h
h

/m
m

) 

Segunda Terça Quarta Quinta  Sexta Sábado Domingo 

       

3c. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal você faz 

atividades MODERADAS DENTRO da sua casa ou apartamento como: carregar pesos 

leves, limpar vidros e/ou janelas, lavar roupas a mão, limpar banheiro e o chão, por pelo 

menos 10 minutos contínuos? 

DIAS POR SEMANA                 
NÃO FAZ AF MODERADAS EM CASA 

Vá para a seção 4. 

T
em

p
o

 e
m

 

ca
d

a
  
d

ia
?
  

(h
h

/m
m

) 

Segunda Terça Quarta Quinta  Sexta Sábado Domingo 

       

DOMÍNIO 4 – ATIVIDADES FÍSICAS DE RECREAÇÃO, ESPORTE, EXERCÍCIO 

E DE LAZER 



 

 
 

Este domínio se refere às atividades físicas que você faz em uma semana normal/habitual 

unicamente por recreação, esporte, exercício ou lazer. Novamente pense somente nas 

atividades físicas que você faz por pelo menos 10 minutos contínuos. Por favor não inclua 

atividades que você já tenha citado. 

 

4a. Sem contar qualquer caminhada que você tenha citado anteriormente, quantos dias e 

qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal, você CAMINHA (exercício 

físico) no seu tempo livre por PELO MENOS 10 MINUTOS CONTÍNUOS? 

DIAS POR SEMANA                 
NÃO CAMINHA 

Vá para a questão 4b. 
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4b. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal,você faz 

atividades VIGOROSAS no seu tempo livre como: correr, nadar rápido,musculação, 

canoagem, remo, enfim, esportes em geral por pelo menos 10 minutos contínuos? 

DIAS POR SEMANA                 
NÃO FAZ AF VIGOROSAS 

Vá para a questão 4c. 
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4c. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal, você faz 

atividades MODERADAS no seu tempo livre como: pedalar em ritmo moderado, jogar 

voleibol recreativo, fazer hidroginástica, ginástica para a terceira idade, dançar... pelo 

menos 10 minutos contínuos? 

DIAS POR SEMANA                 
NÃO FAZ AF MODERADAS 

Vá para a seção 5. 
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DOMÍNIO 5 – TEMPO GASTO SENTADO 

Estas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado em diferentes locais 



 

 
 

como exemplo: em casa, no grupo de convivência para idosos, no consultório médico e 

outros. Isso inclui o tempo sentado, enquanto descansa, assiste a televisão, faz trabalhos 

manuais, visita amigos e parentes, faz leituras, telefonemas e realiza as refeições. Não 

inclua o tempo gasto sentando durante o transporte em ônibus, carro, trem e metrô. 

 

5a. Quanto tempo, no total, você gasta sentado durante UM DIA de semana normal? 
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II. AVALIAÇÃO FÍSICA  

DATA:  AVALIADOR: 

PARTICIPANTE:                                                                                                       ID: IDADE:  

1. Dados antropométricos  

PESO: 
ALTURA:  

CIRCUNFERÊNCIA 

CINTURA:  

CIRCUNFERÊNCIA 

QUADRIL: 

2. Avaliação Cardiorrespiratória em repouso (INICIAR A AVALIAÇÃO APÓS A 

IDOSA TER FICADO 10 MINUTOS EM REPOUSO) 

PAS (mmHg) 
PAD 

(mmHg) 
FC (bpm) 

FR 

(irpm) 
SpO2 

FCmax (208 – 0,7 x 

idade): 

      

3. TESTE DE ESFORÇO FÍSICO SUBMÁXIMO – TC6M 

 T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 TR 

FC         

SATO2            

PA  ------ -------- -------- ------- --------   

FR  ------- ------- ------- ------- -------   

BORG         

FATIGABILIDADE         

DIST. (m)         

         

0--------30--------60--------90--------120--------150--------180-------210--------240--------270----

----300--------330-------360--------390--------420--------450-------480--------510--------540------

--570-------600--------630--------660--------690--------720-------750------780-------810-------

840--------870-------900------930--------960--------990------1010---------1040-------1070.                             

 

Distância TOTAL:  

OBS: 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

APÊNDICE C – Diário de uso do acelerômetro 

 

 

 



 

 
 

APÊNDICE D – Folheto com orientações para realização do TC6M.  

 

 

PREPARO PARA O EXAME TESTE DE CAMINHADA DE 6 MINUTOS  

O objetivo deste teste é caminhar em ritmo próprio sozinho o mais longe possível durante os 

seis minutos.  

Entretanto é necessária a observância das orientações abaixo para a obtenção de ótima 

qualidade final do exame: 

 Preservar o horário de sono na véspera do exame; 

 Vir vestido com roupas confortáveis roupas confortáveis, calçados apropriados para 

caminhada; 

 Faça uma alimentação leve previamente ao teste; 

 Evite realizar exercícios vigorosos e/ou caminhadas longas duas horas antes do início 

do teste;  

  Só suspender medicamentos se houver orientação de seu médico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


