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RESUMO

Contextualização: com o avanço da idade, os indivíduos 
estão mais suscetíveis ao declínio físico, comumente atribuído 
ao envelhecimento biológico e ao desuso do corpo. Objetivo: 
verifi car o impacto do envelhecimento nas condições físicas 
de bombeiros. Métodos: trata-se de um estudo retrospectivo 
longitudinal, cuja amostra foi constituída por 38 bombeiros 
militares de Maringá, PR. Foram coletados dados das avaliações 
da aptidão física dos bombeiros realizadas nos anos de 1995, 
2002 e 2012. Na primeira avaliação a idade dos participantes da 
pesquisa variou de 25 a 35 anos; na segunda, de 36 a 42 anos e 
na terceira de 43 a 53 anos. A avaliação incluía o teste de cami-
nhada de 12 minutos; avaliação do VO

2
 Máximo; teste de corrida 

de 40 segundos, bioimpedância e anamnese. Resultados: os 
resultados mostraram diminuição da condição física e aumento 
da composição corporal dos bombeiros. No teste de resistência 
aeróbica a distância percorrida na 1ª, 2ª e 3ª avaliações  foi de 
2754,1m; 2654,1m; e 2274,2m, sendo que o IMC obtido foi de 
24,2; 25,7; e 27,5 respectivamente. Conclusão: a capacidade 
física dos bombeiros militares alterou-se signifi cativamente com 
o passar dos anos, apesar do perfi l antropométrico e funcional 
exigido para a atividade profi ssional.

Palavras-chave: envelhecimento; condicionamento 
físico; bombeiros.

ABSTRACT

Background: with advancing age, individuals are more 
susceptible to physical decline, commonly attributed to biolo-
gical aging and disuse of the body. Objective: To investigate 
the impact of aging on physical conditions of fi re. Methods: 
This was a longitudinal retrospective study, whose sample 
consisted of 38 fi refi ghters in Maringá. They collected data 
from the assessments of the physical fi tness of fi refi ghters 
conducted in 1995, 2002 and 2012. In the fi rst evaluation the 
age of survey participants ranged from 25-35 years; 36-42 in 
the second year and third year 43-53. The evaluation included 
the 12-minute walk test; evaluation of VO

2
 max; test run 40 

seconds, bioimpedance and history. Results: The results showed 
decreased fi tness and increased body composition of fi refi ghters. 
In aerobic endurance test distance traveled in the 1st, 2nd and 
3rd evaluations was 2754,1m, 2654,1m and 2274,2m and BMI 
obtained was 24.2; 25.7; and 27.5 respectively. Conclusion: the 
physical ability of fi refi ghters has changed signifi cantly over the 
years, despite the anthropometric and functional profi le required 
for professional activity.

Keywords: aging; physical conditioning; fi refi ghters.
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INTRODUÇÃO

Com o avanço da idade, os indivíduos estão mais suscetí-
veis ao declínio físico, comumente atribuído ao envelhecimento 
biológico e ao desuso do corpo1, o que leva à redução das diver-
sas capacidades físicas e motoras, aumento da massa adiposa, 
perda da energia física geral e, consequentemente, à difi culdade 
na execução das atividades básicas do dia a dia2. Entre 20 e 90 
anos, há uma diminuição de aproximadamente 50% no tamanho 
das fi bras musculares, acarretando um crescente declínio dos 
componentes relacionados à aptidão física3.

Para a American College of Sports Medicine4, capacidade 
cardiorrespiratória é a capacidade de realizar exercícios de mo-
derada e alta intensidade, utilizando grandes grupos musculares 
e por período longos. Esses exercícios dependem do estado 
funcional, do sistema respiratório, sistema cardiovascular e 
musculoesquelético. Com o envelhecimento há um declínio da 
capacidade cardiorrespiratória, podendo manifestar-se na fase 
de captação, pelo sistema respiratório; transporte, pelo sistema 
cardiovascular; e na fi xação, realizada pelos tecidos metabólicos5.

O envelhecimento está interligado às funções biofi sioló-
gicas que, por sua vez, à medida que as células de cada órgão 
específi co vão envelhecendo, nem sempre manifestam doenças, 
e sim, a perda da função em que a vida celular não consegue ser 
mantida por mais tempo6.  Estas mudanças fi siológicas relacio-
nadas à idade, cumulativamente, podem afetar as atividades da 
vida diária e a preservação da independência funcional7.

Estudos longitudinais mostram que o declínio da capaci-
dade funcional inicia-se após a terceira década de vida e parece 
estar associado com a redução do nível de atividade física, com 
o ganho de peso corporal, fatores genéticos e com a condição de 
saúde/doença8. Além disso, fatores fi siológicos, como a alteração 
na capacidade pulmonar, modifi cações no débito cardíaco e na 
extração periférica de oxigênio (diferença arteriovenosa de oxi-
gênio) também contribuem para o declínio funcional9.

Observando as modifi cações que o ser humano atravessa 
no seu ciclo de vida, infere-se que para os bombeiros militares 
não seria diferente, no entanto, esses profi ssionais necessitam de 
uma condição física superior as encontradas na população em 
geral, em função de suas atividades profi ssionais. Dessa forma, 
o objetivo do estudo foi verifi car o impacto do envelhecimento 
nas condições físicas de bombeiros.

MÉTODOS

Trata-se de um estudo retrospectivo longitudinal, com 
abordagem quantitativa10, cuja amostra foi constituída por 38 
bombeiros militares de Maringá-Paraná.

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da UniCesumar, pelo parecer nº 114.860. Na primeira avaliação, 
em 1995, a faixa etária dos participantes da pesquisa variou de 
25 a 35 anos; na segunda avaliação, em 2002, a idade mínima 
era de 36 e a máxima de 42 anos; e em 2012 a idade variou de 
43 a 53 anos.

Os testes aplicados são parte da rotina de avaliação dos 
bombeiros. A pesquisa apenas teve acesso aos resultados. A amos-
tra foi selecionada de forma aleatória. A jornada de trabalho dos 
bombeiros era da seguinte forma: turma do administrativo com 
dedicação de oito horas por dia e turma de  do operacional com 
turno de 24/48 horas (trabalhavam um dia e folgavam dois), sendo 
que todos atuavam nas duas funções dependendo da demanda 

de serviço. Em um período o bombeiro poderia fazer a função 
administrativa, em outro a rotina operacional.

Quanto à atividade física até 2002, esta era obrigatória para 
todos os bombeiros. Com o término da obrigatoriedade passou-se 
a exigir o Teste de Aptidão Física (TAF) três vezes por ano e os 
bombeiros militares que estivessem inaptos deveriam passar por 
uma reciclagem. Depois de um período de treinamento os bom-
beiros eram revalidados e ao obterem o conceito apto, cessava a 
obrigatoriedade da reciclagem.

Foram coletados dados dos seguintes testes: teste de ava-
liação da resistência aeróbica11 (o indivíduo deveria percorrer o 
máximo de distância possível, correndo e/ou andando, durante 
o tempo de 12 minutos); avaliação do VO

2
 Máximo12 (os resul-

tados obtidos na avaliação da resistência aeróbica permitiram 
diagnosticar o volume de oxigênio máximo em ml/kg/minuto 
gasto em sua execução, por meio da fórmula [VO

2
máx = (m – 

504,9) / 44,73], sendo que “m” equivale a distância em metros 
percorrida); avaliação da velocidade anaeróbica13 (o sujeito 
deveria realizar uma corrida de velocidade durante um tempo 
de 40 segundos); avaliação da composição corporal pela bioim-
pedância14 (o indivíduo é avaliado por meio dos percentuais de 
gordura que estão abaixo da pele entre os órgãos, a massa magra 
e a água corporal). A gordura corporal foi avaliada pelo método 
de bioimpedância tetra polar (Aparelho Biodynamics modelo 
310); foi ainda realizada uma anamnese, na qual constou uma 
série de questões em relação aos problemas físicos e hábitos de 
vida de 1995 até a última avaliação.

Os dados das três coletas foram analisados por meio de 
frequência, percentagens, médias e desvio padrão, sendo tam-
bém utilizada a ANOVA – análise de variância, para verifi car os 
resultados dos testes durante os três períodos de  realização. O 
nível de signifi cância pré-fi xado foi de p <0,05. 

RESULTADOS

Os resultados das avaliações realizadas em 1995 e repetidas 
em 2002 e 2012, encontram-se na Tabela 1. No teste de resistência 
aeróbica, em todas as avaliações realizadas, a amostra apresentou 
resultados satisfatórios quando comparados com a tabela proposta 
por Cooper11, que classifi ca os resultados do presente estudo na ca-
tegoria excelente, nos anos 1995 e 2002 e categoria boa em 2012. 

Na avaliação do VO
2
 máximo observou-se que o resulta-

do obtido nas três avaliações enquadra-se na categoria boa, de 
acordo com os critérios de Cooper12, decresceu nas duas últimas 
avaliações. No teste da velocidade anaeróbica, pode ser observado 
que a distância percorrida diminuiu signifi cativamente com o 
passar dos anos.

Na avaliação da composição corporal pelo método da 
bioimpedância, os resultados das três avaliações indicaram um 
aumento signifi cativo no peso corporal dos indivíduos avaliados 
em 1995, pois a amostra pesquisada se encontrava na categoria 
“faixa recomendável” (24,5 Kg/m2) segundo o padrão do teste, 
enquanto as duas seguintes (25,7Kg/m2 e 27.5 Kg/m2) situaram-
-se na categoria “sobrepeso”15. 

    No decorrer da avaliação de 2012, foi realizada uma 
anamnese para verifi car se as mudanças fi siológicas e anatômicas 
dos seus corpos durante o tempo entre as avaliações possam ter 
infl uenciado negativamente nos resultados dos testes, uma vez 
que os bombeiros possuíam uma média de 47,2 anos de idade e 
de 26,6±2,3 anos de trabalho naquela função. 
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Os resultados, descritos na Tabela 2, revelaram que 13,16% 
da amostra apresentaram alguma patologia considerada grave. 
Apesar da maioria dos indivíduos se considerarem saudáveis, 
eles afi rmam que com o passar dos anos todas as atividades 
tornam-se mais difíceis de executar.
Sobre o uso de medicamento contínuo, 21,1% afirmaram 
consumir tais produtos e 34,2% tiveram algum tipo de lesão 
que contribuiu para a queda no rendimento. Dessas, as mais 
freqüentes ocorreram nos membros inferiores e na cintura pél-
vica. Dos entrevistados, 31,6% realizaram cirurgia, a maioria 

nos joelhos, ligamentos anteriores cruzados e meniscos mediais. 
65,8% afi rmaram que faziam uso de bebidas alcoólicas, porém 
de forma social, tornando-se de pouca infl uência nos resultados, 
enquanto que 5,3% relataram ser fumantes e que esta variável 
poderia ter contribuído para a queda dos resultados. Todos os 
bombeiros afi rmaram praticar atividades físicas regularmente, e 
que estas duravam de 30 a 40 minutos, com baixa intensidade, 
sendo, na maioria, constituída por caminhadas. 
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No presente estudo, 42,1% da amostra citou um tempo de oito 
horas ou mais de sono diário, 36,8% afi rmou consumir quatro 
ou mais refeições diárias. Em relação à postura, 42,1% relataram 
possuir algum desvio postural e 57,9% dos pesquisados apre-
sentaram queixas de dores. A maioria (76,3%) dos indivíduos 
afi rmou possuir problemas de visão, tanto para longe como para 
perto e ainda, 78,9% informaram que realizam exames perió-
dicos regularmente, fator importante para se diagnosticar com 
antecedência algumas doenças adquiridas no envelhecimento.

DISCUSSÃO

A queda no rendimento físico verifi cada de uma avaliação para 
outra, talvez possa ser atribuída a um envelhecimento natural da 
amostra acompanhada ao estilo de vida. Com o envelhecimento 
ocorre um declínio das capacidades funcionais. A aptidão física 
é afetada e em pessoas idosas é possível observar diminuição de 
força, resistência muscular, potência e velocidade de movimen-
to. A força muscular alcança seu pico máximo entre a segunda 
e terceira década de vida e a partir dos 50 anos começa a de-
clinar em uma proporção de 12 a 15% por década. Em relação 
a composição corporal, o envelhecimento traz um aumento da 
massa de gordura de 1,5% por década e diminuição da massa 
muscular de 1,5 kg por década de vida16.
Sendo assim, a presença de doenças devido ao envelhecimento 
e ao medicamento de uso contínuo, fratura, lesão, cirurgia e 
tabagismo, dentre outras causas apontadas na anamnese, podem 

ter contribuído para a queda dos resultados.
 No presente estudo, a amostra apresentou resultados 
satisfatórios na sua condição física, porém, tais valores consti-
tuem um mínimo aceitável, para a exigência das suas funções. 
Os dados mostraram que os mais aptos fi sicamente, foram os 
mais resistentes às doenças e se recuperaram mais rapidamente 
das lesões e apresentaram maiores níveis de autoconfi ança e 
motivação. E que a avaliação da resistência aeróbica demons-
trou que em 1995, 52,63% da amostra apresentavam um nível 
superior, vindo a decrescer nas outras duas avaliações. 
Verifi cou-se uma queda dos resultados na terceira avaliação, 
provavelmente infl uenciada pelo envelhecimento natural e pela 
ausência de um programa regular de condicionamento físico nos 
batalhões17. Apesar dos sujeitos afi rmarem a prática regular de 
atividade física, estas são de baixa intensidade, na qual o gasto 
calórico é considerado mínimo, uma vez que a OMS15 preco-
niza como boa, uma atividade física com 40 a 60 minutos de 
duração, realizada no mínimo três a quatro vezes por semana, 
fato, reforçado pela American College of Sports Medicine3, 
que recomenda atividades aeróbicas com freqüência de três a 
cinco dias/semana, intensidade de 60% a 90% do VO

2
 máximo 

e duração de 15 a 60 minutos. 
Os desvios posturais relatados por grande parte da amostra po-
dem ser decorrentes da má postura que os bombeiros militares 
vão adquirindo devido às inúmeras ocorrências atendidas, seja 
num atendimento pré-hospitalar ou durante a retirada de vítimas 
de buracos, trabalho em altura ou mergulho. Tais ocupações, 
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realizadas de maneira incorreta, podem apresentar conseqüên-
cias, desde as dores localizadas até generalizadas. Essas dores, 
presentes na maioria dos indivíduos, podem ter contribuído para 
uma queda no desempenho dos testes de corrida.
Em relação às dores, 57,9% dos pesquisados apresentaram quei-
xas, que podem ter contribuído para uma queda no desempenho 
dos testes de corrida. Na avaliação do VO

2
 Máximo, foi obser-

vada uma queda de rendimento da primeira à última avaliação, 
que também pode ser atribuída ao envelhecimento natural e às 
outras variáveis citadas na anamnese. Há uma diminuição do 
VO2 máximo do indivíduo em cerca de 5 ml.kg/min por década, 
dos 25 aos 65 anos de idade16. Para Oliveira18, durante uma ocor-
rência atendida pelos bombeiros militares existem vários fatores 
que interferem no VO

2
 máximo do profi ssional, destacando-se 

a tensão ocasionada pelo perigo iminente no instante de ajudar 
a salvar a vida de uma pessoa. Quanto maior o grau de tensão, 
maior será o défi cit de VO

2
 máximo. 

No presente estudo, 52,7% dos sujeitos obtiveram uma média 
igual ou superior ao desejado enquanto 47,3% dos mesmos 
não se apresentavam condições adequadas de resistência car-
diorrespiratória para o desempenho das suas funções.  Embora 
tenha sido observada uma diminuição dos resultados entre as 
avaliações devido ao envelhecimento, na comparação com os 
níveis propostos por Cooper12, os bombeiros militares pesqui-
sados se encontravam na categoria boa em relação ao consumo 
máximo de oxigênio. 
   Em relação à velocidade anaeróbica, as avaliações 
realizadas demonstraram uma diminuição de rendimento de 
uma para outra. Os resultados da presente amostra podem ser 
considerados abaixo da média quando comparados com os 
resultados obtidos por Ronchetti19, num estudo com atletas 
profi ssionais de futebol por posição de jogo, com média de 
idade de 18 anos. Neste caso, é provável que a variável idade 
tenha contribuído signifi cativamente para esta diferença, uma 
vez que os bombeiros militares apresentaram uma média de 
idade superior. 
     No teste da composição corporal, a primeira avalia-
ção revelou índices dentro da faixa recomendável, conforme 
a Organização Mundial da Saúde15, na segunda e terceira, o 
sobrepeso encontrado pode ser atribuído à possíveis fatores 
comportamentais, como dieta inadequada20,21. Tal variável, além 
de outras não controladas, podem ter contribuído para a dimi-
nuição da prática de atividade física contínua em sua jornada 
de trabalho e uma conseqüente queda nos índices encontrados.
 O nível de atividade física está associado aos parâme-
tros de composição corporal. A prática regular de exercícios con-
tribui para a diminuição da perda de massa muscular e mantém 
menos massa de gordura16. Os indivíduos adultos trabalhadores 
podem ter o rendimento das suas atividades alterado, devido à 
quantidade de gordura, em especial trabalhadores que necessi-
tam dos componentes da aptidão física para o desempenho das 
suas funções, como é o caso dos bombeiros militares. 
    O estudo de Lazzaretti22, realizado com bombeiros 
militares, revelou sobrepeso em 53,57% e obesidade nível I em 
17,86% dos sujeitos, dados que corroboram com os encontrados 
no presente estudo, que apresentou sobrepeso nas avaliações de 
2002 e 2012. O excesso de gordura corporal pode levar à morte 
prematura, hipertensão, diabetes, maior incidência de doenças 
cardiovasculares e uma piora na qualidade de vida4. Levando em 
consideração esta premissa, neste estudo, os índices de 2002 e 
2012 dos bombeiros militares demonstraram risco para a saúde.

CONCLUSÃO
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