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IAHNKE, Vinícius Jacondino. Correlação e concordância entre o volume de oxigênio máximo e 

o Kasari Fit Index. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física). Escola de 

Educação Física do Exército. Rio de Janeiro – RJ, 2019. 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: o Kasari Fit Index (KFI) é uma avaliação do condicionamento físico aeróbico, 

baseada no produto da frequência, intensidade, duração autorreportados do exercício. OBJE-

TIVO: verificar a correlação e concordância do KFI com o VO2max, obtido através do teste de 

Cooper 12 min e do protocolo em rampa. MÉTODOS: a amostra foi composta por 24 alunos do 

curso de Instrutores de Educação Física (26,5 ± 2,39 anos) e 35 membros da família militar (45,28 

± 10,79 anos). Com os dados de VO2max obtidos com o teste de Cooper e o KFI dos participantes 

do Curso de Instrutores da EsEFEx, assim como VO2max obtidos no protocolo Rampa e o KFI 

dos membros da família militar, verificamos a correlação dos pares de variáveis (KFI x VO2maxCo-

oper e KFI x VO2maxRampa) através do teste de correlação de Pearson. O coeficiente de concordância 

(ρc) e a análise gráfica de Bland e Altman, foram utilizados para avaliação da concordância. O 

software SPSS 15 e MedCalc foram usados. RESULTADOS: O teste de correlação de Pearson 

indicou haver correlação e moderada entre KFI x VO2maxCooper (r = 0, 45; p = 0,02) e correlação 

não significante entre KFI x VO2maxRampa (r = 0,11, p = 0,55). Quanto à concordancia entre Kasari 

x VO2maxCooper, foi encontrado um coeficiente de concordancia (ρc) pobre (ρc= 0,13; sendo Cb = 

0,31), enquanto para  KFI x VO2maxRampa o mesmo foi deprezível (ρc= 0,04; sendo Cb = 0,41). No 

gráfico Bland-Altman, para os dois pares de dados testados, verificou-se viés de diferença consi-

derável, o que constitui margens amplas de sub e superestimação do VO2max pelo KFI, sendo que 

apenas para KFI x VO2maxRampa 5,71% dos dados estavam fora da margem indicativa de boa con-

cordância. CONCLUSÃO: a utilização do  Kasari Fit Index deve-se restringir à descrição da 

intensidade, duração e frequência do exercício praticado. 

 

Palavras-Chave:Aptidão física, condicionamento físico aeróbio, informações autorreportadas.  
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IAHNKE, Vinícius Jacondino. Correlation and agreement between maximum oxygen intake and 

Kasari Fit Index. Course Conclusion Paper (BS in Physical Education). Physical Education Col-

lege of Brazilian Army. Rio de Janeiro – RJ, 2019. 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: The Kasari Fit Index (KFI) is an assessment of aerobic fitness based on the 

product of self-reported exercise frequency, intensity, duration. OBJECTIVE: To verify the cor-

relation and agreement between KFI and VO2max, obtained through the Cooper 12 min test and 

the ramp protocol. METHODS: The sample consisted of 24 Physical Education Instructor stu-

dents (26.5 ± 2.39 years) and 35 military family members (45.28 ± 10.79 years). With the VO2max 

data obtained with the Cooper test and the KFI of the EsEFEx Instructor Course participants, as 

well as the VO2max obtained from the Ramp protocol and the KFI of the military family members, 

we verified the correlation of the pairs of variables (KFI x VO2maxCooper and KFI x 

VO2maxRampa) by Pearson's correlation test. Agreement coefficient (ρc) and Bland and Altman 

graphical analysis were used to evaluate agreement. The software SPSS 15 and MedCalc were 

used. RESULTS: Pearson's correlation test indicated a moderate correlation between KFI x 

VO2maxCooper (r=0.45, p = 0.02) and non-significant correlation between KFI x VO2maxCampa 

(r = 0.11, p = 0.55). Concerning the agreement between Kasari x VO2maxCooper, a poor agree-

ment coefficient (ρc) was found (ρc = 0.13; Cb = 0.31), while for KFI x VO2maxRampa it was 

negligible (ρc = 0.04; Cb = 0.41). In the Bland-Altman graph, for the two data pairs tested, there 

was a considerable difference bias, which constitutes wide margins of VO2max underestimation 

and overestimation by KFI, and only for KFI x VO2maxRamp 5.71%. data were outside the in-

dicative margin of good agreement. CONCLUSION: The use of the Kasari Fit Index should be 

restricted to describing the intensity, duration and frequency of the exercise performed. 

 

 

Key words: Physical Fitness, aerobic fitness, self-reported informations.  
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INTRODUÇÃO 

A capacidade cardiorrespiratória é um componente da aptidão física, e está associada à 

realização de exercícios de alta intensidade muscular, dinâmicos, de intensidade moderada a vigo-

rosa por períodos prolongados. Desta forma, a integração dos sistemas respiratório, cardiovascular 

e muscular é fundamental para realização de atividades que envolvam tal capacidade(1). 

O volume máximo de oxigênio consumido por unidade de tempo, representado por 

VO2max, é um parâmetro utilizado para mensuração e classificação da capacidade cardiorrespira-

tória. Essa variável é expressa em razão do consumo de oxigênio em mililitros por quilo de peso 

corporal a cada minuto (mL. kg-1. min-1) estando associada à capacidade funcional e a integração 

dos sistemas do corpo humano com influência no fornecimento, transporte, distribuição e utiliza-

ção do oxigênio(1); é utilizada ainda como parâmetro para classificação da aptidão cardiorrespi-

ratória na população(2,3). 

A avaliação do VO2max pode ser feita de forma direta ou indireta (estimada), em protoco-

los máximos ou submáximos (4). A variável pode ser mensurada através de testes realizados em 

esteiras, bicicletas ergométricas, subida em degraus ou testes de campo. Dentre os métodos de 

mensuração, o VO2max pode ser aferido de forma direta através do teste ergoespirométrico, sendo 

este procedimento reconhecido pelo seu nível elevado de precisão, denominado como padrão ouro, 

por meio do qual é possível avaliar as respostas fisiológicas dos sistemas cardiovascular e pulmo-

nar por meio das frações de gases expiradas(5,6). A viabilidade de aplicação do teste ergoespiro-

métrico para a avaliação da capacidade cardiorrespiratória de um grupo de pessoas é reduzida pois 

o teste é aplicado individualmente e requer utilização de aparelhagem instrumental de alto custo e 

pessoal especializado(1). Os testes que estimam o VO2max de forma indireta são mais simples, de 

baixo custo, podem ser aplicados a um maior número de indivíduos e possuem correlação mode-

radamente alta com o consumo máximo de oxigênio dos indivíduos(7). 

Desta forma, podem ser utilizados os testes para estimar o VO2max de maneira indireta por 

meio de equações baseadas no resultado de testes físicos submáximos e máximos (8).Estes testes 

aferem por meio de cálculos da taxa metabólica a quantidade de oxigênio necessária para a reali-

zação de movimentos do corpo como caminhar, o movimento de pedalar e a corrida; dentre os 

fatores que influenciam no resultado estão o tempo e a distância percorrida, frequência cardíaca, 

idade, sexo, nível de treinamento físico dentre outros(7). No âmbito dos métodos que utilizam 

ergômetros para esta mensuração, a bicicleta e a esteira são as mais utilizadas em laboratório(9). 

Dentre os testes de laboratório que utilizam esteiras e ciclo ergômetros com a finalidade de 

estimar indiretamente a capacidade cardiorrespiratória podemos mencionar os testes ergométricos 

com protocolo de Balke, Astrand, Rhytming – Cureton, Faukner, PWC-170 e o protocolo em 
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rampa que podem ser utilizados no desenvolvimento de prescrições de exercício e acompanha-

mento de efetividade de intervenções(10). 

Dentre os testes de campo, os mais utilizados para a mensuração da capacidade cardiorres-

piratória são o teste de 1,5 milhas e o Teste do Cooper de 12 minutos(1). O Teste de Cooper de 12 

minutos apresenta correlação moderadamente alta com o VO2max, sendo bastante utilizado pelo 

baixo custo, facilidade de aplicação e possibilidade de aplicação em grande número de pessoas ao 

mesmo tempo(7,11,12). 

O Teste de Aptidão Física do Exército Brasileiro é constituído por flexão de braços, abdo-

minal supra, flexão na barra, pista de pentatlo militar e uma etapa de corrida por meio da qual é 

averiguada a maior distância percorrida por um indivíduo no período de 12 minutos, de forma que 

os padrões de desempenho físico são estabelecidos de acordo com as necessidades peculiares da 

profissão e com conveniências da força(13,14). 

Manter o acompanhamento da aptidão física do militar, incluindo sua capacidade cardior-

respiratória é essencial para a avaliação da capacidade operativa, além de sua saúde. Ressalta-se 

que nos exércitos modernos, pretende-se a formação de um soldado de qualidade, que desenvolva 

seu trabalho em cenários muito diversificados e, às vezes, em condições extremas, o que exige 

grande versatilidade além da aptidão física(14). O Exército Brasileiro ressalta em seu manual de 

treinamento físico que o militar deve estar constantemente preparado para suportar diferentes 

agentes estressores que podem surgir durante o combate, sejam eles físicos, psicológicos, ambien-

tais e nutricionais; além da importância do treinamento físico e dos benefícios para a saúde pro-

porcionados pela adaptação ao treinamento, e da maior eficiência no desempenho profissional 

(14).  

As características extremas de trabalho podem inviabilizar a execução do treinamento vi-

sando a manutenção da aptidão física, bem como a avaliação da capacidade física e cardiorrespi-

ratória dos militares que estão desenvolvendo as atividades(14). Tendo isso em vista, outras formas 

de avaliação e acompanhamento, além dos testes supracitados, devem ser investigadas.  

A família militar, constituída pelos dependentes de militares e inativos, utiliza a estrutura 

laboratorial do Exército Brasileiro bem como a fornecida por Organizações Civis de Saúde (OCS) 

vinculadas à força para realizar testes de avaliação da capacidade cardiorrespiratória. Dentre os 

testes mais realizados está o protocolo em rampa. Porém, em situações em que o militar esteja 

servindo em locais sem a devida estrutura de apoio a saúde, a família necessita de outra forma de 

avaliação.   

O Kasari Fit Index permite avaliar especificamente o comportamento de prática de exercí-

cio físico aeróbico através do produto entre a intensidade, frequência e duração dos exercícios 

praticados por participantes, que autorreportam no instrumento através de uma escala de Likert de 
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5 pontos. Os maiores escores indicam maior condicionamento cardiorrespiratório em uma escala 

de 0-100 pontos(15). O Kasari Fit Index é curto (com apenas 3 itens), fácil de ser respondido, de 

autoadministração, para ser usado em público e considera todos os níveis de intensidade, duração 

e frequência do exercício. Por esses motivos, foi o instrumento escolhido para ser usado nessa 

pesquisa(16,17).  

Em situações de combate, em que o tempo necessário ao desenvolvimento ou a manutenção 

do condicionamento físico seja escasso ou inexistente, é imprescindível que o comando tenha a 

real situação do condicionamento físico de sua tropa para que seja possível planejar seu emprego 

com a certeza que a missão está de acordo com a capacidade física dos seus subordinados. Neste 

sentido, visualizamos a relevância de verificarmos a compatibilidade entre um teste em que são 

autorreportadas informações da intensidade, duração e tempo de exercício aeróbio normalmente 

realizado, com os testes de campo de Cooper e ergômetro usando protocolo em rampa, cuja con-

fiabilidade dos resultados que expressam o VO2max estimado é conhecida cientificamente. Neste 

sentido, encontramos a lacuna de não haver estudo anterior que aproxime as medidas do Kasari 

Fit Index e a Aptidão Cardiorrespiratória, em termos avaliativos, após buscas pormenorizadas nas 

bases de dados Scopus e Google Schoolar. Desta forma, o estudo se reveste de importância pois 

não existe na literatura uma correlação entre o nível de atividade física determinado através da 

fórmula de Kasari e a capacidade cardiorrespiratória obtida através de testes de VO2max estimado 

em testes de ergômetro (com protocolo em rampa) e campo (12 minutos de Cooper).  

O presente estudo visa verificar correlação e concordância entre o método de Kasari e o 

nível de capacidade cardiorrespiratória dos indivíduos avaliados, assim poderemos inferir se existe 

uma a compatibilidade entre os métodos e, em caso positivo, poderemos gerar evidências de con-

fiabilidade através de um mecanismo de avaliação da capacidade cardiorrespiratória de indivíduos 

por meio de sua própria percepção subjetiva e de informações autorreportadas. Assim, o teste de 

Kasari surgiria como uma alternativa confiável para este diagnóstico de avaliação física e da ca-

pacidade cardiorrespiratória em situações extremas, cuja aplicação de testes de campo seja inviável 

devido à baixa disponibilidade de meios, dependendo então da participação exclusiva do avaliado.  

 

MÉTODO 

Este estudo é do tipo metodológico. Foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa com 

seres humanos do CCFEx. C.A.A.E: 15425019.1.0000.9433. 

Amostra 

A amostragem foi não-probabilística, por julgamento. O cálculo do tamanho amostral foi 

realizado via software G*Power(18); com os parâmetros: α = 0,05, 1-β = 0,95. O tamanho amostral 

mínimo recomendado foi de 32 participantes. 
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Para a presente pesquisa utilizamos uma amostra de 59 participantes do sexo masculino 

sendo de 24 alunos do CI do ano de 2019 com idade média de 26,5 anos (DP = 2,39; máx = 34; 

mín = 24), para geração dos dados referentes ao teste de Cooper de 12 minutos. Para a geração dos 

dados do protocolo em rampa utilizamos 35 membros da família militar do sexo masculino com 

idade média de 45,28 anos (DP = 10,79; máx = 77; mín = 19) que utilizaram a estrutura laboratorial 

do IPCFEx. Apresentamos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (apêndices 1 

e 2) aos voluntários, conforme descrito nos procedimentos deste estudo. Adotamos a impossibili-

dade de realizar o teste para estimação do VO2max, por consequência de lesões, doenças ou impe-

ditivos clínicos, como critério de exclusão para a amostra. Ser praticante de exercícios físicos com 

idade mínima de 19 anos foram os dois critérios de inclusão adotados. 

 

Instrumentos 

Os participantes foram submetidos a um teste ergométrico com utilização do protocolo 

de rampa individualizado em esteira rolante (Imbramed master fabricada no Brasil), controlada 

pelo sistema ErgoMET, que comanda a velocidade e inclinação da esteira de acordo com estima-

tiva do volume máximo de oxigênio para a idade e sexo dos avaliados. Os parâmetros do teste 

foram individualizados, de forma que cinco variáveis são utilizadas para ajustes: o volume máximo 

de oxigênio previsto para o sexo e idade, o tempo proposto de esforço, a velocidade inicial e final 

do teste, a inclinação inicial e final, e o tipo de exercício (corrida ou caminhada). A velocidade 

inicial do teste foi de 3 Km/h e a final máxima é de 12 km/h, podendo o teste ser interrompido a 

uma velocidade menor por fadiga muscular ou solicitação do participante. A inclinação inicial foi 

de 0 graus e a final atingiu até 5 graus no máximo. Os incrementos de velocidade e inclinação 

ocorreram a cada 20 segundos partindo dos marcos de 0 graus e 3 km/h. As características da 

rampa foram escolhidas para proporcionar uma duração do teste entre 8 a 12 minutos, seguindo a 

recomendação da American Heart Association(19). A fase de recuperação foi realizada com uma 

velocidade de 40% da máxima atingida por 3 minutos, para observação do comportamento cardi-

orrespiratório no retorno ao repouso. O teste teve característica sintoma-limitante, sendo interrom-

pido por solicitação do avaliado ou no aparecimento de algum critério de interrupção, de acordo 

com o American College of Sports and Medicine(1) ,dentre os quais estão: início de angina, ton-

turas, confusão, palidez, ausência do aumento da frequência cardíaca com uma maior intensidade 

do exercício, manifestações físicas ou verbais de fadiga extrema(1). Os participantes do estudo 

foram estimulados verbalmente durante a execução do teste. Nessa pesquisa, o VO2max estimado 

por este método é referido como VO2maxrampa. 

Utilizamos também o teste Cooper de 12 minutos. Os participantes foram submetidos ao 

protocolo na pista de atletismo da EsEFEx. A largada foi realizada com os voluntários alinhados 
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na pista, e desenvolvida com raias livres. O balizamento da pista foi realizado a cada 50 metros 

com cones de identificação da distância percorrida. Houve um aquecimento livre de 10 minutos, 

após este período os participantes foram posicionados no dispositivo de largada para o início do 

procedimento. Ao comando de “às suas marcas” seguido de silvo de apito curto, iniciaram a cor-

rida. A partir deste momento, correram sem interrupções durante 12 minutos a máxima distância 

possível, sendo registrada em metros ao final e utilizada para estimarmos o VO2max através da 

seguinte equação matemática: [VO2max (ml. kg-1. min-1) = (metros-504,9/44,73)].  Nessa pes-

quisa, o VO2max estimado por este método é referido como VO2 maxCooper. 

Os dados laboratoriais e de campo foram comparados com os obtidos com o teste Kasari 

Fit Index (Anexo 1)(18), no qual os participantes auto reportaram em momento anterior ao demais 

testes, em uma escala tipo likert de 5 pontos a frequência(1=< uma vez ao mês; 5 = > seis vezes 

por semana), intensidade(1 =  exercício aeróbico leve, 5 = exercícios de alta intensidade) e dura-

ção(1 = < dez minutos por sessão, 5 = > trinta minutos por sessão). O nível de atividade física foi 

dado pela fórmula: Condicionamento físico = Intensidade x Duração x Frequência(20). 

 

Procedimentos 

Para coleta de dados da pesquisa, convidamos os militares e membros da família militar 

inscritos para testes ergométricos no IPCFEx a participar. Oralmente, esclarecemos acerca da co-

leta a ser realizada e convidaremos os participantes, de forma voluntária, para responderem o Ka-

sari Fit Index e participarem da pesquisa. Aos que aceitaram, apresentamos o TCLE (Apêndice 1) 

para leitura e assinatura. Após esses procedimentos, foi entregue o Kasari Fit Index no qual o 

participante assinalou as respostas mais adequadas acerca da intensidade, duração e frequência do 

exercício físico por ele praticado. Em seguida, a oficial médica do IPCFEx conduziu a avaliação 

da capacidade cardiorrespiratória através do protocolo em rampa, que realizou o monitoramento 

das funções fisiológicas dos participantes durante o teste e após procedimento, até o reestabeleci-

mento da condição clínica que permitisse a liberação dos participantes. Ressaltamos que os proce-

dimentos para os testes (incrementos de inclinação e velocidade) foram ajustados para os parâme-

tros adequados aos voluntários, determinados através das avaliações clínicas conduzidas pela ofi-

cial médica. O valor do VO2max estimado obtido no teste com ergômetro usando protocolo em 

rampa (VO2maxrampa) foi escriturado para posterior análise de dados e comparação com o Kasari 

Fit Index. 

Na pista de atletismo da EsEFEx realizamos o teste em campo com os alunos do Curso de 

Instrutores 2019, através do teste de Cooper de 12 minutos. No dia anterior ao teste, foram expos-

tos oralmente aos alunos os objetivos da pesquisa, convidando-os a participar. Após aceitarem a 

participação, receberam o TCLE (Apêndice 2) para leitura para assinatura. Pela dificuldade de 
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garantir um espaço reservado em campo, o Kasari Fit Index foi respondido no dia anterior. No dia 

seguinte, o teste Cooper de 12 minutos foi realizado, seguindo o padrão do teste de aptidão física 

do Exército Brasileiro. Como forma de retorno aos participantes, ao final da pesquisa, entregamos 

o resultado da pesquisa e o valor do VO2max estimado (VO2maxCooper) através de email, para 

acompanhamento do nível de condicionamento físico. 

 

Análise Estatística 

Iniciamos a análise da descrição dos dados obtidos, através de medidas de tendência central 

e dispersão. Para comparação dos resultados, utilizamos o teste D’Agostino-Pearson para verifi-

cação da normalidade das variáveis. 

Procedeu-se com a análise de correlação de Pearson para os pares testados (KFI  x VO2 

maxCooper; KFI x VO2maxrampa), adotando-se como fortes os valores entre 0,9 a 0,6 e muito forte a 

correlação acima de 0,9; sendo estes intervalos considerados mais adequados para o objetivo do 

estudo. Para a determinação de qual fração da variabilidade do teste VO2max estimado é explicado 

pelo Kasari Fit Index, foram calculados os coeficientes de determinação (r2), através do quadrado 

do coeficiente de correlação de Pearson. Valores acima de 70% foram considerados mais adequa-

dos(21). 

A concordância dos valores obtidos entre cada par de variáveis (KFI  x VO2 maxCooper; KFI 

x VO2maxrampa) foi avaliada por dois métodos. Primeiro, pelo coeficiente de concordância (ρc), 

que avalia o grau em que pares de observações caem na linha de 45 ° através da origem(22,23). 

Ele contém uma medida de precisão ρ e exatidão Cb: ρc = ρ Cb onde: ρ é o coeficiente de correlação 

de Pearson, que mede o quanto cada observação se desvia da linha de melhor ajuste e é uma medida 

de precisão, Cb é um fator de correção de viés que mede a distância que a linha de melhor ajuste se 

desvia da linha de 45 ° até a origem e é uma medida de acurácia. Para o julgamento da qualidade 

da concordância, foram adotados os seguintes parâmetros: ≤ 0,90 concordância pobre; entre 0,91 

– 0,95 concordância moderada; entre 0,96  - 0,98 concordância substancial; ≥ 0,99 concordância 

quase perfeita (24). 

O Segundo método adotado para avaliação da concordância foi a análise gráfica de Bland 

e Altman(25). Foi utilizado um limite de concordância (LC) de 95% pela seguinte equação: LC = 

(1.96 x DP) ± Mdif; onde DP = desvio padrão e Mdif = média das diferenças. Em todas estas 

análises, foi adotado um nível de significância de p < 0,05. O software SPSS 15 e o software 

MedCalc (versão 19.0.7) foram usados nas análises. 
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RESULTADOS 

As médias e valores de dispersão, assim como a significância do teste de normalidade dos 

dados pode ser visto na tabela 1. 

Tabela 1 – Protocolo Rampa e Teste Kasari Fit Index 

  Kasari Fit Index: 

família militar 

VO2max:  

 rampa 

Kasari Fit Index: 

alunos CI 

VO2max:  

Cooper 

N 35 35 24 24 

Mínimo 10 24,90 27 49,02 

Máximo 100 63,30 100 61,29 

Média 56,029 41,04 60,83 57,06 

Mediana 60,00 41,60 64 58,50 

Desvio Padrão 20,30 7,052 23,65 3,71 

Percentis  25 - 75 48,00 - 72,25 36,02 - 45,75 45,50 - 80 53,48- 60,18 

Distribuição 0,27 0,45 0,31 0,17 

 

O teste de correlação de Pearson indicou não haver qualquer correlação estatisticamente 

significante entre o teste de Kasari e o VO2maxrampa (r = 0,11, p = 0,55). Ademais, a parcela de 

variabilidade explicada do VO2max pelo Kasari Fit Index é ínfima, r2= 0,01. Já para o par de 

variáveis KFI x VO2 maxCooper, a correlação foi positiva e moderada, r = 0, 45; p = 0,02. Todavia, 

para os propósitos de presente estudo, esta correlação é fraca para ser considerada como relevante. 

A variância explicada do VO2 maxCooper pelo Kasari Fit Index nessa amostra foi de r2 = 0,18 (Figura 

1). 

 

Figura 1 – Correlação entre KFI e VO2maxCooper (esquerda) e KFI e o VO2maxRampa (direita) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto à concordancia, o coeficiente de concordancia para o par de medidas KFI x 

VO2maxrampa foi deprezível; ρc= 0,04; sendo Cb = 0,41. O coeficiente de concordância foi igual-

mente pobre para o KFI x VO2maxCooper, ρc= 0,13; sendo Cb = 0,31 (Figura 2).  
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Figura 2 – Grau de concordância a partir do desvio da linha de 45° para KFI e VO2maxrampa (acima) 

e KFI e o VO2maxCooper (abaixo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesmo com estes valores inferiores, procedemos com a análise gráfica Bland-Altamn para 

KFI x VO2maxrampa  e KFI x VO2maxCooper (Figura 3).  

Para o par de medidas KFI x VO2maxrampa, a média das diferenças (viés) entre o teste de 

Kasari e o VO2máx obtido no protocolo rampa foi de 14,99 unidades, o que indica que, na média, o 

VO2max mede 14,99 a mais que o Kasari Fit Index. Foi calculado o intervalo de confiança de 95%, 

que varia entre -25,74 a 55,71. Os resultados indicam que o Kasari Fit index pode estar 55 unidades 

acima ou 25 unidades abaixo do VO2max nessa amostra. Ainda, a análise gráfica de Bland e Alt-

man, apontou que 5,71% dos dados estão fora da margem indicativa de boa concordância. O teste 
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T de Student de uma amostra (diferença entre as medidas) apontou que a concordância entre as 

duas medidas não se sustenta (p<0,05) (Tabela2) 

Já para o par de variáveis KFI x VO2maxCooper, foi possível verificar que o viés da diferença 

entre as medidas é de 7,8 unidades aproximadamente. Assim, o VO2max mede 7,77 unidades  a 

mais que o Kasari Fit Index, na média. O valor máximo de concordancia foi calculado em 51,32 

unidades e o valor mínimo em -35,77 unidades. Por fim, o teste T de student aponta haver alguma 

concordancia entre as medidas (p > 0,05).  

Figura 3 – Gráfico Bland-Altamn para KFI e VO2maxrampa (acima) e e KFI e o VO2maxCooper 

(abaixo) 
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Tabela 2 – Valores plotados no Gráfico Bland-Altman 
 

KFI x VO2maxrampa KFI x VO2maxCooper 

N 35 24 

Média Diferenças 14,99 7,77 

95% CI 7,85 - 22,12 -1,61 - 17,15 

P (H0: Média=0) 0,0001 0,10 

Limite inferior -25,74 -35,77 

95% CI Limite inferior -38,05-  -13,42 -52,03-  -19,51 

Limite Superior  55,71 51,32 

95% CI Limite Superior 43,39 - 68,02 35,05 - 67,58 
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DISCUSSÃO 

O objetivo desta pesquisa foi verificar correlação e concordância entre o método de Kasari 

e o nível de capacidade cardiorrespiratória - através do VO2max estimado - dos indivíduos avali-

ados, para verificar a compatibilidade entre os métodos. 

Nossos dados demonstraram que não há qualquer correlação estatisticamente significante 

entre o teste de Kasari e o VO2max obtido no protocolo rampa. Quando visualizamos os resultados 

de Bland e Altmann, verificamos uma média de diferença de 14,99 unidades entre os resultados, e 

uma variância entre os limites mínimo e máximo de -25,74 a 55,71 unidades. Além disso, o 

resultado do teste T Student apontou que a concordância entre as medidas não se sustenta. Desta 

forma, identificamos que há substancia sub e super estimação dos VO2max pelo KFI, o que torna 

estes testes pouco compatíveis. Para aqueles protocolos de avaliação da família militar que se 

apoiam na avaliação da capacidade cardiorrespiratória pelo teste de rampa, o Kasari deve ser 

meramente utilizado como um instrumento descritivo do nível de prática do exercício físico, mas 

não usado como indicador do nível de condicionamento.  

Nos testes realizados entre o Kasari Fit Index e o VO2max obtido no teste de Cooper, o 

coeficinete de correlação de Person indicou uma correlação positiva e moderada. Porém, para o 

objetivo a que este estudo se propõe, este resultado é muito fraco para que possa ser considerado 

relevante conforme os parâmetros estabelecidos. Avaliando ainda os resultados de Bland e Altman 

destes dados, a média das diferenças dos resultados apontou um valor de 7,8 unidades maior para 

o VO2maxCooper em relação ao KFI. Porém a variabilidade dos limites máximo e mínimo foi de 51 

e -35 unidades, respectivamente. Esta grande variabilidde dos resultados torna a medida imprecisa 

para estimação e, assim como o resultado dos testes entre Kasari e o VO2max obtido em ergômetro 

usando protocolo em rampa, não recomendável.  

Os resultados obtidos com os testes nos direcionam a inferir que a utilização do  Kasari Fit 

Index não é uma alternativa eficaz para a avaliação do condicionamento físico dos militares e nem 

de seus  familiares em situações que necessitem de informações autorreportadas.  

Um os possíveis motivos que levam a uma baixa correlação entre os dados, são os 

parâmetros subjetivos de avaliação de intensidade; os indivíduos, influenciados por fatores 

ambientais, idade, duração da atividade, entre outros, podem superestimar ou subestimar a 

intensidade(26). Desta forma, pode causar uma variabilidade muito grande no resultado do teste 

de percepção subjetiva, visto que as variáveis intensidade, frequência e duração são multiplicadas 

entre sí para apontarmos o índice de Kasari. 

Além disso, a duração das atividades físicas reportadas não é precisa, uma vez que, pessoas 

fisicamente ativas tendem a subestimar enquanto pessoas menos ativas são mais propensas a 
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superestimar a duração; sendo que as atividades vigorosas tem a duração melhor reportada quando 

comparada às atividades moderadas e leves, por ser mais fácil de serem lembradas(27).  

A idade exerce uma grande influência na medida da atividade física por meio de 

questionário; não só pelas diferenças em relação aos hábitos de atividades físicas, mas também 

pela precisão das informações fornecidas(28). Desta forma, podemos inferir que a maior dispersão 

das médias de idade dos indivíduos que participaram do protoloco rampa pode ter influência direta 

na ausência de correlação deste protocolo com o Kasari Fit Index. Já os alunos do Curso de 

Instrutores que tem uma dispersão de idade menor, obteve uma correlação moderada.   

Segundo Florindo e Hallal (29), não existe um questionário universal que seja aplicável a 

todas as pesquisas com atividades físicas pois para mensurá-la, é necessário um estudo minucioso 

de diversos fatores intervenientes no resultado(29). Apesar da existência de diversos questionários, 

correntes de estudo propõem a padronização da medida de atividade física por dados 

autoreportados, com intuito de gerar maior comparabilidade, porém sabe-se que é uma tarefa 

complexa devido aos fatores vinculados à atividade física(30,31). Assim, a presente pesquisa, 

mesmo com suas limitações - amostra pequena e pouco variada, métodos indiretos de verificação 

do VO2máx - contribui para o  aumento do escopo de compreensão do fenômeno de preparo físico 

no Exército Brasileiro, seja da tropa ou da família militar. 

O Kasari Fit Index se propõe como uma medida de condicionamento físico - pelo uso de 

seu escore - ou como uma medida do nível de prática de exercício(20,32), a partir das respostas 

dadas em relação à intensidade, frequencia e duração do exercício. Se tomarmos esta medida por 

esta última perspectiva, são aceitáveis correlações entre 0,30 e 0,50 do VO2max com as medidas 

subjetivas do nível de atividade física(33), pois considera-se que uma boa parte da capacidade 

física é “constitucional” e não uma resposta ao treino e por que há uma interação complexa entre 

intensidade, frequência e duração do exercício com qualquer ganho de capacidade física(34). 

Nosso estudo gerou evidências nesse sentido, por isso, recomendamos estudos métricos futuros, 

tomando o Kasari como uma medida de nível de atividade física (e não de condicionamento car-

diorrespiratório), verificando evidências de validade de constructo, critério e confiabilidade (esta-

bilidade temporal, repetibilidade e concordância interna). 

Na continuidade dos estudos do comportamento de exercício fisico usual e o nível de 

condicionamento físico, estudo futuros também poderiam explorar os dados de sensores de 

movimento ou GPS utilizado por militares, para validação do tempo reportado nas atividades e no 

gasto energético das atividades com o VO2max estimado avaliado.  
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CONCLUSÃO 

Nossos dados geraram evidências de que não pode ser adequadamente suportado o uso do 

escore do Kasari Fit Index como uma medida de condicionamento físico aeróbico, especialmente 

quando considerada avaliação do VO2max em protocolo de rampa, com amostra de grande disper-

são de idade e padrões de prática de exercício. Assim, seria mais interessante usá-lo apenas como 

uma medida descritiva da prática de exercício, dando continuidade a essa linha de pesquisa com 

estudo métrico futuros.  
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ANEXOS  

Anexo 1 – Versão brasileira do Kasari Fit Index 

O FIT (Frequency Intensity Time) Índice de Kasari pode ser usado para avaliar o nível de apti-

dão física de indivíduos. O autor é da Universidade de Montana. 

Parâmetros:  

(1) Frequência do Exercício 

(2) Intensidade do Exercício  

(3) Tempo gasto na atividade 

Por favor, leia com atenção cada um dos itens e faça um (x) sobre o número de pontos que equi-

valem a frequência, intensidade e tempo de suas práticas de atividades físicas. 

 

Parâmetro Resultados Pontos 

Frequência 

≥ 6 vezes por semana 5 

3 – 5 vezes por semana 4 

1 – 2 vezes por semana 3 

Poucas vezes por mês 2 

Menos de 1 vez por mês 1 

Intensidade 

Atividades de alta intensidade 

que resultam em respiração 

muito forte e transpiração ele-

vada (ginástica de alto impacto, 

corrida em velocidade, ciclismo, 

natação, etc) 

5 

Atividades aeróbicas moderada-

mente altas e atividades esporti-

vas intermitentes que resultam 

em respiração forte e transpira-

ção elevada (Aeróbica em de-

graus, caminhadas em veloci-

dade, jogos de Tênis, squash, 

etc) 

4 

Atividade aeróbica moderada 

(ciclismo normal, caminhadas, 

práticas aeróbicas de baixo im-

pacto) 

3 

Atividade aeróbica e esportivas 

de baixa a moderada intensidade 

(práticas de caminhadas e jogos 

por lazer) 

 

2 

Leves exercícios aeróbicos (ca-

minhadas rotineiras, Jogos de 

golfe) 

1 

Tempo 

≥ 30 minutos 4 

20 – 30 minutos 3 

10 – 20 minutos 2 

< 10 minutos 1 

 

Índice de Kasari = (pontos da frequência) x (pontos da intensidade) x (pontos do tempo). 
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Anexo 2 – Parecer consubstanciado do CEP 
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APÊNDICES 

Apêndice 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido protocolo RAMPA 
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Apêndice 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido teste de Cooper 12 minutos  
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Apêndice 3 - Termo de cessão de direitos   

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE TRABALHO CIENTÍFICO 

 

Título do trabalho científico:  

Correlação e concordância entre o volume de oxigênio máximo e o Kasari Fit Index 

Nome completo do autor: Vinícius Jacondino Iahnke 

 

1. Este trabalho, nos termos da legislação que resguarda os direitos autorais, é considerado de minha 

propriedade. 

2. Autorizo a Escola de Educação Física do Exército a utilizar meu trabalho para uso específico no 

aperfeiçoamento e evolução da Força Terrestre, bem como divulgá-lo por meio de publicação 

em revista técnica do Exército ou outro veículo de comunicação. 

3. A Escola de Educação Física do Exército poderá fornecer cópia do trabalho mediante 

ressarcimento das despesas de postagem e reprodução. Caso seja de natureza sigilosa, a cópia 

somente deverá ser fornecida se o pedido for encaminhado por meio de organização militar, 

fazendo-se necessária a anotação do destino no Livro de Registro existente na Biblioteca. 

4. É permitida a transcrição parcial de trechos do trabalho para comentários e citações, desde que 

sejam transcritos os dados bibliográficos dos mesmos, de acordo com a legislação sobre direitos 

autorais. 

5. A divulgação do trabalho, em outros meios não pertencentes ao Exército, somente poderá ser 

feita com a autorização do autor ou da direção de ensino da Escola de Educação Física do 

Exército. 

 

Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2019 

 

______________________________ 

Vinícius Jacondino Iahnke - 1º Ten 

 

_________________________________ 

ANDRÉ BOU KATHER PIRES – Cel 

Cmt e Dir Ens da EsEFEx 
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Apêndice 4 - Termo de autorização para publicação  

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLU-

SÃO DE CURSO NA BIBLIOTECA DIGITAL DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 

Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Escola de Educação Física 

do Exército a disponibilizar através do site www.esefex.ensino.eb.br/, sem ressarcimento dos di-

reitos autorais, de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1988 (Lei de Direito Autoral), 

o texto integral da obra abaixo citada, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de 

divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. 

 

1. Identificação do Trabalho de Conclusão de Curso  

Título do TCC:  

Correlação e concordância entre o volume de oxigênio máximo e o Kasari Fit Index 

Nome completo do autor: Vinícius Jacondino Iahnke 

Idt: 021978174-7                     CPF: 010.111.600-48                e-mail: iahnke13@gmail.com 

Autorizo disponibilizar e-mail na Base de Dados de Trabalhos de Conclusão de Curso da Biblio-

teca Digital de Trabalhos Científicos: ( X ) SIM   (  ) NÃO 

 

Orientador: Angela Nogueira Neves 

Idt: 37179220-4 CPF: 087172687-48 e-mail: angelanneves@yahoo.com.br 

Membro da banca: Mirian Raquel Meira Mainenti 

 

Membro da banca: Maria Cláudia Cardoso Pereira 

Data da apresentação: 14/11/19 Titulação: Bacharel em Educação Física 

Área do conhecimento: Educação Física 

Palavras chave: Aptidão física - condicionamento físico aeróbio - informações autorreportadas  

 

Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2019. 

_______________________________________ 

Vinícius Jacondino Iahnke - 1º Ten 

 

_______________________________________ 

ANDRÉ BOU KATHER PIRES – Cel 

Cmt e Dir Ens da EsEFEx 
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