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Resumo  
 

O objetivo do estudo foi avaliar o comportamento da Temperatura da Pele (TP), na 

face anterior da coxa e correlacioná-la com a variação da  Frequência Cardíaca (FC), 

durante o exercício (4 minutos) e imediatamente após o exercício (60 minutos), num total 

de 64min. Este comportamento, foi avaliado em duas sessões experimentais (SE), com o 

mesmo volume de treino (4 séries/10 repetições), tempo de descanso entre séries (30seg.) 

e intensidades diferentes (70% e 85% das 10 RM, SE3 e SE4, respetivamente). A amostra 

foi constituída por 16 indivíduos, do sexo feminino, saudáveis e com idade, estatura e 

massa corporal de, 21,2 ± 2,2 anos, 61,0 ± 7,7 kg e 1,6 ± ±0,06 m. Nas duas SE (3 e 4), foi 

executado o exercício de agachamento livre com barra (AGL), executado com 70% das 

10RM na SE3 e 85% das 10 RM na SE4. Foi medido a temperatura corporal da face 

anterior da coxa por termografia e a FC antes, durante e após a realização do AGL.. Foi 

observado uma elevação da FC, na sessão de maior intensidade (SE4). Após o término do 

exercício, verificou-se que os valores da FC atingem valores mais baixos, na SE4, mas os 

valores não são estatisticamente significativos. A TP diminui no início do exercício, até aos 

15min. e aos 20 minutos, após permanecerem 5 minutos sentadas, aumenta. Foram 

encontrados valores estatisticamente significativos da TP, 5 min. após sentarem, na SE3, 

70% das 10RM, (p <0,001) e na SE4, 5 min. após sentarem, 85% das 10 RM, (p <0,001), e 

10 min. após sentarem, (p<0,001). Quanto à FC, não é encontrada em momento algum, 

diferenças significativas. Em relação à PSE, observaram-se valores superiores, na SE4 

85% 10RM 7,4 ± 0,9 relativamente à SE3 70% 10 RM 5,6 ± 1,7 . Tendo como base os 

resultados obtidos, podemos concluir que existe uma relação inversa entre a FC e a TP, 

quando realizado exercício de TF, predominantemente anaeróbio, para os membros 

inferiores em mulheres e que a posição de repouso parece afetar a variação da TP na 

região analisada. 

 

Palavras chave: Termografia, Temperatura da Pele, Frequência Cardíaca, Exercício, 

Agachamento Livre. 
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Abstract 
 

The aim of the study was to evaluate the behavior of skin temperature (Tsk), 

in quadriceps muscle and to correlate it with the heart rate (HR) variation during the 

exercise (4 minutes) and immediately after exercise (60 minutes) for a total of 64 

minutes. This behavior was evaluated in two exercise sessions (ES), with the same 

volume (4 series / 10 reps), same rest time between sets (30 sec.) and different 

intensities (70% and 85% of 10RM). The sample was composed by in 16 individuals, 

females, healthy and with age, height and estimated body mass of 21.2 ± 2.2 years, 

61.0 ± 7.7 kg and 1.6 ± 39.9 cm. In both ES, it was performed the squat exercise with 

bar, which had progressive load for the ES3 and ES4 (70% and 85% of 10MR). Skin 

temperature was taken in the quadriceps muscle through thermography and the HR 

was taken before, during and after the exercise. It was observed that HR was higher 

in the session of higher load (SE4). After the exercise, it was verified that HR reach 

lower values in SE4, but the values are not statistically significant. The Tsk 

decreased in the beginning of the exercise, until 15 minutes, and then at 20 minutes, 

after 5 minutes rest remaining sitting, the Tsk increased. Statistically significant 

differences were found in Tsk, 5 min after sit, in ES2 - 70% of 10RM, p <0.001 and 

ES3 - 85% of 10RM, 5 min after seated, p <0.001, and 10 min after seated, p <0.001. 

For HR, it is not found at any time statistical significance. For the PES it was 

observed higher values were recorded in ES4 - 85% of 10RM (7.4 ± 0.9) when 

compared to ES3 - 70% of 10RM (5.6 ± 1.7). Based in the results obtained, it was 

concluded that there is an inverse relationship between the HR and the Tsk, when 

anaerobic exercise is performed by women and the rest position seems to affect the 

variation of Tsk in quadriceps region. 

 
Key words: thermography, skin temperature, Heart Rate, exercise, Squat. 
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Introdução 
 

Efeito da intensidade do Treino de Força para membros 

inferiores na Temperatura da Pele e na Frequência Cardíaca 
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1. Introdução 
 

Numa  tentativa de melhorar cada vez mais o treino, por parte dos profissionais de 

desporto, torna-se importante estudar e conhecer as respostas intrínsecas ao exercício 

(Moura, et al., 2003).  

É sabido que o exercício intervém na variação da temperatura da pele (TP) e que esta 

tem relação direta com a intensidade do exercício. Torna-se relevante estudar este 

comportamento, por forma a que com base nos resultados, possamos aplicar outros estudos 

relacionados com a variação postural, antevendo o padrão normal, nas condições realizadas 

e para que também esta base seja considerada em avaliações de futuros atletas, como por 

exemplo na condição de overtraining ou no conhecimento da capacidade de recuperação 

durante o treino. 

Este estudo surge, devido à escassez de literatura científica avaliada previamente, 

sobre o comportamento fisiológico da temperatura da pele (TP) e a sua correlação com a 

frequência cardíaca (FC), logo após a realização de exercício de força, de alta intensidade.  

 Para a prescrição do treino de força (TF), é necessário controlar um conjunto de 

parâmetros fisiológicos, entre eles a Frequência cardíaca (Simões et al., 2014). A frequência 

cardíaca, permite-nos ter uma informação do nível de stress, causado pelo exercício ao 

coração e, igualmente, é um parâmetro frequentemente usado para controlar a intensidade 

de esforço (Miranda et al., 2005). Outro indicador, comummente utilizado para medir a 

intensidade do esforço, é a Percepção Subjetiva do Esforço (PSE). Este é um método útil, 

por ter elevada versatilidade e não necessitar de equipamentos ou processos de avaliação 

complexos (Costa et al., 2007). 

A FC é controlada por uma ação conjunta, dos ramos simpático e parassimpático, do 

sistema nervoso autónomo. No início do exercício, por estimulação simpática, há um 

aumento na FC e uma vasoconstrição das artérias que irrigam o coração. Por sua vez, na 

musculatura cardíaca, há um relaxamento e uma melhoria da perfusão arterial, diminuindo a 

atividade parassimpática e aumentando a atividade simpática para o coração (Silva et al., 

2010).  

Por sua vez, em situação de repouso, a FC recebe maior influência colinérgica, 

provocando a desaceleração do ritmo cardíaco (Almeida, et al., 2007). A FC varia entre 60 a 

80 batimentos por minuto, num indivíduo saudável em repouso (Polito et al., 2003). Porém, 

este intervalo ainda não é consensual, levando a que De Almeida et al., (2007), afirmem que 

ainda não existe uma medida padronizada para a FC em repouso. Porém, é consensual que 

a transição de repouso para exercício, ou para uma posição de movimento, a demanda de 
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sangue para os tecidos musculares aumenta, e consequentemente a FC (Miranda, et al., 

2007). 

No exercício dinâmico, a FC responde às modulações da intensidade do exercício e 

acompanha o nível de intensidade do esforço, principalmente em exercícios de caraterística 

contínua (D’Assunção et al., 2007) . 

No estudo de Polito et al., (2003), concluíram que no exercício de leg press, cargas 

altas com poucas repetições, resultam em menor esforço cardíaco, do que exercícios com 

cargas mais baixas, envolvendo um maior número de repetições. 

Relativamente à PSE, este é um indicador indireto do grau do esforço físico, que pode 

integrar algumas informações, referentes ao trabalho muscular e articular, cardio pulmonar e 

do sistema nervoso central (Graef et al., 2006). As escalas que são mais utilizadas para 

avaliação da PSE, são a de Borg e a de OMNI-RES. A escala de Borg, não foi desenvolvida 

especificamente para o exercício de força  (Silva et al., 2011), contrariamente à de OMNI-

RES, desenvolvida por Robertson et al., (2003), de forma a classificar a intensidade, em 

exercício de força, apresentando diferenciais de caráter numérico e visual (Anexo IV) (Silva 

et al., 2011). Desta forma, no presente estudo optamos por utilizar a escala OMNI-RES para 

medir a intensidade do esforço. 

Segundo outros estudos a PSE, mostra-se sensível, independentemente do número 

de repetições, quanto ao intervalo de recuperação, sendo que quanto mais curtos forem os 

intervalos, maior serão os níveis de fadiga (Costa et al., 2007). Relativamente à PSE em 

exercício anaeróbio são escassos os estudos.  

Quando falamos no comportamento da PSE com a FC, não foram encontrados 

resultados diferentes, num estudo que realiza caminhada/corrida dentro e fora de água, a 

intensidades sub-máximas. Este acontecimento, é resultado da utilização do mesmo 

estímulo (exercício sub-máximo) (Costa et al., 2007).  

Em relação à medição da variação da TP, durante e após exercício, foi utilizado a 

termografia, pois esta técnica tem sido utilizada frequentemente na área da medicina 

desportiva e tem tido uma ampla aplicabilidade, tanto para o diagnóstico de lesões músculo-

esqueléticas, como na sua utilização na avaliação da recuperação muscular, após 

competições e treinos, em atletas ( Neves et al., 2014). Como tal, revisamos alguns 

conceitos para perceber a dinâmica deste processo.  

Começamos pelo corpo humano, dizendo que este tem a capacidade de irradiar 

energia eletromagnética, em forma de calor. Esta energia térmica, por sua vez, é transmitida 

por meio dos tecidos, por quatro mecanismos, a condução, a convecção, radiação e 

evaporação (Garcia et al., 2004).  
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O maior mecanismo de perda térmica é a radiação (infravermelha na faixa espectral 

de 0,7 a 15 µm), a qual está presente neste estudo, para a avaliação da imagem 

infravermelha (IR) (Formenti et al., 2013;  Neves et al., 2014).  

A captação da IR (imagem infravermelha) é então possível, porque a energia térmica é 

convertida em energia radiante eletromagnética, que é emitida do corpo na faixa 

infravermelha do espectro e transmitida para o meio ambiente. A radiação térmica, é emitida 

pelo corpo humano, porém, não é visível a olho nu (Neves, et al., 2014). Estes raios podem 

ser detetados através de equipamentos de imagem infravermelhos, através da agitação das 

moléculas (Garcia, 2004). Todos os objetos, que não estão na temperatura de zero 

absoluto, emitem essa radiação (Brioschi et al., 2007) .  

A aquisição da imagem, é feita por meio de câmaras especiais, nomeadamente, 

termógrafos, que captam imagens termais, na faixa do infravermelho para converter a 

radiação térmica em sinais elétricos (Hildebrandt et al., 2010). Os sinais elétricos, são 

tratados e aparecem digitalizados em escalas de cinza, atualmente, são atribuídas cores 

para melhor compreensão, geralmente cores escuras correspondem a regiões frias, e cores 

claras a regiões quentes (Sanches et al., 2013).  

Estas imagens, foram descritas inicialmente, em 1800, por Sir William Herschel, como 

“calor escuro”. Mais tarde, o seu filho John Herschel, captou pela primeira vez uma imagem 

termográfica (Ring et al., 2007). Em 1960, Lloyd Williams, considerou a hipótese de se 

utilizar a mensuração e detecção da radiação infravermelha, com possibilidade de ser 

aplicada na saúde  (Garcia et al., 2004; Uematsu et al., 1988). 

O processo acima descrito, tem o nome de MIT (Termografia Infravermelha Medicinal) 

(Akimov et al., 2010; Sanches, 2010). Este método diagnóstico, é apresentado e elogiado 

por ser seguro, indolor, sem radiação ionizante e sem contato (Al-Nakhli et al., 2012; 

Brioschi et al., 2007).  

A Termografia Infravermelha, consiste na medição da temperatura corporal superficial 

e a sua utilidade tem vindo a ser salientada, graças à capacidade em observar variações da 

temperatura corporal, em determinadas zonas, que podem ser um alerta de possíveis lesões 

(Ríos et al., 2011). Historicamente, podemos então dizer, que a Temperatura tem provado 

ser um bom indicador de saúde (Lahiri et al., 2012). 

A nível funcional, a temperatura corporal, é conferida pelo hipotálamo e os fatores que 

mais influenciam são, nomeadamente, a taxa metabólica basal, atividade orgânica 

específica e atividade muscular. O hipotálamo funciona como um circuito de realimentação 

negativa, que é parte do sistema nervoso autónomo (SNA). Os seus neurónios atuam como 

termorreguladores e controlam  a temperatura do sangue por meio de um ajuste interno. A 
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temperatura corporal varia entre 35,5ºC de manhã a 37,7ºC durante a noite (Jones et al., 

2002).  

 Uma temperatura corporal central contínua, é fundamental para manter a homeostase 

e suportar as funções e composições dos tecidos e fluidos internos. Como o ser humano é 

um ser homotérmico, em relação à sua temperatura central, depende constantemente de um 

equilíbrio entre perdas e ganhos de calor . Estas perdas e ganhos de calor, estão 

diretamente ligadas à pele, que é não só, o maior órgão do corpo humano, como também, 

um eficiente termorregulador, responsável por manter o equilíbrio entre a produção de calor 

e a perda para o ambiente (Wilmore et al., 2001). 

O calor é gerado pelo metabolismo e pela contração muscular, e é transportado pelo 

corpo por meio do fluxo sanguíneo. O hipotálamo é responsável por detetar o aumento da 

temperatura do sangue e envia sinais neurais para ativar os mecanismos de perda de calor, 

tais como a vasodilatação, transpiração, a expiração e a redução da taxa metabólica (Jones 

et al., 2002). A circulação do sangue é, por sua vez, o principal mecanismo de transferência 

do calor do corpo humano (Lahiri et al., 2012).  

 Ainda neste contexto, importa perceber, nos tecidos corporais, que o calor é gerado 

nos músculos e órgãos internos e a dissipação do calor acontece no sangue, sendo que o 

tecido adiposo é um importante isolador térmico (Neves, et al., 2014). 

 A temperatura da pele então, é influenciada tanto pela atividade micro-circulatória, 

controlada pelo sistema nervoso simpático, quanto pela produção de calor conduzida para a 

superfície, gerada em tecidos mais profundos.  

 Durante o exercício, o metabolismo e a flexão dos músculos são os responsáveis por 

gerar calor no interior do núcleo do corpo. Apesar de uma pequena quantidade de calor ser 

produzida nos músculos esqueléticos, o trabalho é essencialmente conduzido pelos tecidos 

circundantes até ao exterior da pele. A maioria deste calor, é transferido pelo sangue venoso 

por convecção, que flui a partir dos músculos para as veias superficiais (Chudecka et al., 

2012). 

 No que toca ainda à superfície da pele, uma pessoa saudável possui uma simetria 

térmica, a nível de lateralidade, que confere uma normalidade quanto à temperatura do 

corpo. Por outro lado, se ocorrer alguma assimetria, poderá estar a haver uma alteração no 

organismo (Wiecek et al., 2006).  

 A perda de calor, gerado por meio de evaporação e a excreção de suor, é necessária 

para manter o equilíbrio térmico durante o exercício físico, onde o sangue sai do coração  e 

é utilizado para transportar o calor para a pele e para as glândulas sudoríparas. Portanto, a 

melhor eficiência global e física dos indivíduos testados deve ser um factor que melhora este 
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processo, o que permite uma melhor  transferência de calor durante a produção do excesso 

de calor e irá permitir que o corpo possa voltar à homeotermia (Chudecka et al., 2012). 

 Um corpo treinado tem um mecanismo eficiente para eliminar o calor, enquanto que 

um corpo não treinado tem mais dificuldade na dissipação do calor. Conforme a literatura, 

uma maior diminuição da temperatura da superfície, juntamente com a "Ativação do 

processo de arrefecimento", depende do nível de preparação física e da intensidade de 

treino de um indivíduo (Chudecka et al., 2012).  

 Quando falamos da TP em exercício, não existe uma resposta homogénea e como tal, 

surge a termografia computorizada (TIR), como um método eficiente no processo de análise 

da TP. 

Depois da análise da TP, com a utilização da TIR, podemos observar uma diminuição 

da TP nos momentos iniciais da execução do exercício tanto aeróbio, como anaeróbio. Esta 

redução inicial, ocorre devido à ação de redirecionamento do fluxo sanguíneo, das áreas 

inativas para as ativas, reflexo de uma vasoconstrição cutânea (Borba et al., 2014) . 

As respostas ao exercício de força (predominantemente anaeróbio), são diferentes em 

relação ao exercício predominantemente aeróbio. Podemos observar, por meio de TIR, um 

aumento contínuo da TP após o exercício, no músculo exercitado, no exercício de força (Al-

Nakhli et al., 2012) e uma diminuição no exercício predominantemente aeróbio (Merla et al., 

2010).  

Um outro estudo, de Formenti et al., (2013) observa também aumento da TP, durante 

e após exercício de força em mulheres treinadas e destreinadas. Neste estudo, é referido 

que um dos fatores que pode influenciar a TP, é a vascularização da área muscular, sendo 

que, normalmente pessoas treinadas têm uma melhor circulação e consequentemente, terão 

também, mais facilidade de dissipação do calor (Formenti et al., 2013).   

Mais recentemente, foi publicado por Neves et al., (2015), um estudo em que foi 

estudado o efeito de uma técnica de execução de um exercício de treino de força, em que 

se observou que existe uma forte relação entre o tempo e volume de exercício/intensidade 

na resposta termal. Os resultados, mostram um incremento da TP significativo, nas 24h e 

48h quando comparadas com o pré-exercício, no músculo exercitado, para os dois grupos. 

Porém, o grupo que realizou mais séries obteve maior resposta termal.  

Uma melhoria da aptidão física pode melhorar significativamente a saúde, elevando o 

nível da qualidade de vida. A prática de exercício de força ou resistido tem vindo a ser cada 

vez mais recomendada, pelas principais associações de profissionais na área do exercício e 

saúde, como American College of Sports Medicine (ACSM, 2000, 2007) e a American Heart 

Association devido à sua aparente segurança e eficiência (Lizardo et al., 2005). 
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Contudo, ainda é quase inexistente, que seja do nosso conhecimento, estudos 

científicos que observem o comportamento da TP nos exercícios de treino de força e a sua 

correlação com a FC. Desta forma, o objetivo do presente estudo foi observar o 

comportamento da TP e da FC durante e após a execução do exercício de agachamento, 

executado a diferentes intensidades (70% e 85% da 10RM). 
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Objectivo 

 

O objectivo principal deste estudo foi avaliar o comportamento local da 

Temperatura da Pele (TP) na região anterior da coxa, correlacionando-a com a 

Frequência Cardíaca (FC), durante e ao longo de 1 hora após o exercício de 

agachamento, em duas intensidades (70% e 85% de 10 RM). 

 
Objectivos específicos: 

 
a) Estudar o comportamento da temperatura da pele na região anterior da coxa durante 

e ao longo de 1 hora após o exercício de agachamento com barra livre, realizado com duas 

intensidades de carga (70% e 85% das 10 RM); 

b) Verificar a correlação da temperatura da pele com a frequência cardíaca durante e 

ao longo de 1 hora após o exercício de agachamento em duas intensidades (70% e 85% 

das 10 RM); 
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Metodologia 
Efeito da intensidade do Treino de Força para membros 

inferiores na Temperatura da Pele e na Frequência Cardíaca 
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2. Metodologia 
 

2.1. Caracterização da Amostra  
 

Neste estudo participaram 16 sujeitos voluntários, saudáveis e do sexo 

feminino. As voluntárias selecionadas eram estudantes da Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro e viviam em Vila Real, sendo maioritariamente não treinadas. 

Foi escolhido o sexo feminino e condição de não treinadas porque normalmente é o 

público que entra no ginásio e devido à pouca informação da literatura, achamos 

pertinente estudar esta população. 

Os critérios de inclusão foram os seguintes, o acordo voluntário para a 

participação no estudo sem atividade física durante o tempo da recolha de dados (3 

semanas), ser do sexo feminino, idade compreendida entre 18 e 30 anos, serem 

saudáveis. Os critérios de exclusão apresentados foram os seguintes, possuir 

doença infecciosa ou neuromuscular, queixa álgica. 

Para a participação no estudo os indivíduos comprometeram-se aos seguintes 

parâmetros: não ingerir substâncias termogénicas pois podem influenciar a 

recolha/interpretação dos dados; não fumar antes da recolha dos dados (recolhas 

realizadas de manhã); não realizar atividade física 72 horas antes do teste da 10RM 

e re-teste, nem antes da recolha de dados assim como na semana que separa os 

testes físicos.   

Para um melhor conhecimento e classificação da amostra na primeira SE para 

o protocolo da 10RM foram distribuídos questionários a todos os elementos 

nomeadamente, a Anamnese (anexo I) e o ParQ teste (anexo II) e ainda o termo de 

consentimento para a realização do estudo. Nesta sessão foi realizada uma medição 

antropométrica onde foram registados os dados da estatura, massa corporal e prega 

crural para caraterização e conhecimento da amostra. Houve uma exclusão por 

motivos de saúde. 
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A tabela 1 apresenta a estatística descritiva, média e desvio padrão, referente às 

caraterísticas antropométricas da amostra, idade, massa corporal, estatura, IMC, prega 

coxa, e às cargas,  de 10RM, 85% 10RM, 70% 10RM, volume treino 85% 10RM e volume 

de treino 70% das 10RM. 
 

Tabela 1. Estatística descritiva da idade, características antropométricas da amostra e cargas (n=16). 
	  

 Caraterização amostra  Média Desvio padrão 
Idade (anos) 21,19 ± 2,20 

Massa Corporal(kg) 61,04 ± 7,72 
Estatura(m.) 1,62 ±0,06 

IMC (kg) 21,64 ± 6,34 
P. Coxa (10 g/mm2) 21,75 ± 5,72 

10 RM(kg) 51,88 ± 7,50 
85% 10RM(kg) 44,09 ± 6,38 
70% 10RM(kg) 36,31 ± 5,25 

Volume Treino 85% 10RM(kg) 33,69 ± 10,12 
Volume Treino 70% 10RM(kg) 17,43 ± 12,13 

 

 

3. Procedimentos  
 

A tabela 2 ilustra as fases do teste. Entre testes houve um espaçamento de 7 dias 

para que houvesse recuperação total por parte do músculo exercitado. 

 

 

7 dias (entre Sessões Experimentais) 

 

	   	  

Tabela 2 - Sessões  Experimentais	  

Contato 

Inicial 

Sessão 

Esclarecimento 

SE1 SE2 SE3 SE4 

Telefone ou 

pessoalment

e. 

Explicação do 

teste. 

Preenchimento: 

de documentos. 

Protocolo 

10rm; 

Medições 

Antropométric

as. 

Re-teste 

10 RM.  

70% 10 RM 

(4 Séries 10 

Rep. e 30 

seg. 

Descanso) 

85% 10 RM 

(4 Séries 

10 Rep. e 

30 seg. 

Descanso) 

Volume de Treino =  85% 10RM X 40 (REP.) e 70%10RM X 40 (REP.) 
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Sessão Esclarecimento (Apresentação do estudo) 

Após uma primeira abordagem feita pessoalmente ou via telefone era agendada uma 

sessão de esclarecimento para que o estudo fosse apresentado à nossa possível amostra. 

Nesta sessão era descrito o tempo a despender para as fases durante o  teste e explicados 

os procedimentos necessários para a sua realização. Foi permitido aos sujeitos da amostra 

que efetuassem todas as questões que achassem pertinentes sobre os procedimentos do 

presente estudo.  

Após este procedimento os sujeitos assinaram um termo de consentimento, livre e 

esclarecido, elaborado segundo a declaração de Helsinki de 2008 sobre a ética na pesquisa 

com seres humanos. 

Nesta mesma sessão foram entregues aos sujeitos quatro documentos para 

preencherem, dos quais: a Anamnese (anexo I), ParQ teste (anexo II), Declaração de 

Helsínquia (anexo III) e a Declaração de Consentimento (anexo IV). 

Em seguida para finalizar esta fase marcávamos uma primeira SE para a realização 

do protocolo das 10 RM e para se obter as medidas antropométricas, massa corporal, 

estatura e prega crural.  

Era pedido às participantes que usassem calções curtos durante todas as Sessões 

Experimentais, que não tomassem café ou bebidas termogénicas, não fumassem nem 

comessem nas 2 horas antes, nem praticassem exercício. 

 

1ª Sessão Experimental (SE1) 

 

Nesta sessão foram recolhidos os dados relativos à estatura, idade, massa corporal, e 

prega crural segundo as normas do ACSM, (2006). Em seguida, procedemos à realização 

das 10 RM do Agachamento Livre com barra, com prévio esclarecimento verbal e visual. 

Este procedimento teve como principal objectivo calcular as cargas de trabalho para 70% e 

85% das 10RM, e dar a conhecer a Escala de OMNI RES, a ser utilizada no final do 

exercício. 

No final agendamos a segunda Sessão Experimental. 
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2ª Sessão Experimental (SE2) 

 

Após um período de 7 dias, a contar desde a SE1, procedíamos ao re-teste das 10 

RM do Agachamento Livre com barra por forma a adquirir maior rigor sobre as cargas de 

trabalho.  

Nesta sessão, marcávamos com um período mínimo de 7 dias, a SE3 para dar início à 

nossa avaliação em exercício. 

 
3ª Sessão Experimental  (SE3) 
 

Para a realização desta sessão a sala encontrava-se à temperatura de 22º. 

Aquando a chegada do sujeito era pedido que se colocasse com a roupa própria para a 

realização do exercício (sapatilhas, calções curtos e top). Em seguida era lhe colocado o 

cardiofrequencímetro e o sujeito permanecia sentado 15 minutos a climatizar com a 

temperatura ambiente. Em seguida era iniciado o teste com duração de 64 minutos. 

O exercício realizado foi o de meio agachamento com barra livre (4 séries; 10 

repetições, 30 segundos de descanso). Ao longo de todo o teste foi anotada a frequência 

cardíaca e a temperatura da pele no músculo quadricípite através do cardiofrequencímetro e 

da câmara termográfica nos seguintes momentos, 0; de 30 em 30 segundos até aos 10 

minutos; de 1 em 1 minuto até aos 15 minutos; e de 5 em 5 minutos até aos 60 minutos, 

sendo a último no minuto 64, completando assim um total de 36 momentos. 

Quanto ao exercício, tinha início aos 30 segundos e terminava aos 4 minutos, com um 

intervalo de descanso entre séries de 30 segundos. No final do exercício era apontado o 

valor citado por cada sujeito da Percepção Subjetiva do Esforço. 

Durante os primeiros 15 minutos as meninas deveriam permanecer em pé com as 

pernas ligeiramente afastadas e pés direcionados em frente para a recolha das imagens, 

após este tempo elas sentavam numa cadeira e levantavam sempre antes 30 segundos da 

recolha da fotografia para se posicionarem corretamente. No momento inicial foram 

recolhidas imagens com menor tempo de intervalo, sendo que depois achamos mais 

pertinente aumentar o tempo de intervalo  para 5 minutos, porque seria muito cansativo 

permanecerem 1 hora em pé na mesma posição e porque também seriam muitos momentos 

de avaliação.  
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4ª Sessão Experimental (SE4) 

 

A quarta Sessão Experimental (SE4) foi igual à terceira, sendo que, a intensidade da 

carga correspondia a 70% da 10RM e na quarta a 85% da 10RM. Entre sessões houve um 

espaçamento de 7 dias sem exercício para que houvesse uma recuperação total do esforço 

realizado na sessão anterior. 

 

3.1. Instrumentos e Medições  
 

Estatura  

 

• A estatura foi definida como a distância, em linha recta, entre o ponto mais superior do 

crânio e o ponto mais inferior, pés.  

• Para a medição da estatura, utilizou-se o estadiómetro da marca “SECA”. 

• Os sujeitos colocaram-se na posição antropométrica e posicionados segundo o plano de 

Frankfurt - que transpõe o ponto mais alto do lado superior do meato auditivo externo e 

passa pelo ponto mais baixo do bordo inferior da orbita ocular direita. 

• A medição foi realizada com os sujeitos descalços, com os calcanhares juntos formando um 

“V” e com a coluna e a parte posterior da cabeça em contacto com o estadiómetro. A 

unidade de medida da estatura é o centímetro (cm) e a leitura foi expressa em centímetros 

sendo o valor registado após inspiração profunda. 
 

 

 
 

Figura 1- Estadiómetro 
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Massa Corporal 
• Para a obtenção da massa corporal, utilizou-se a balança electrónica “SECA”. 

Os sujeitos (descalços e apenas em calções e top desportivo) foram colocados no centro da 

plataforma da balança onde permaneceram imóveis até ao final da medição. A unidade de 

medida da massa corporal foi o quilograma (kg). 
 

	  
Figura 2- Balança 

	  
	  
Medição Antropométrica  
• Para medir as dobras subcutâneas utilizou-se um adipómetro “Lange” cuja escala oscila 

entre 0 a 65mm (Tolerância: ± 0,5 mm), com resolução de 1mm para mensuração das 

dobras cutâneas e foram realizadas por um avaliador experiente para caraterização da 

amostra. 

• A avaliação da prega subcutânea crural foi avaliada seguindo as normas sugeridas pelo 

American College Sports Medicine (2006). São elas:  

• As medições devem ser realizadas no lado direito do corpo, com o sujeito de pé;  

• O adipómetro deve ser colocado diretamente na superfície da pele, com 1 cm de 

distância entre polegar e do dedo, perpendicular à dobra cutânea, e a meio caminho 

entre a crista e a base da prega;  

• A dobra deve ser mantida durante a leitura do adipómetro;  

• Registar o resultado após 1 a 2 segundos (não mais que este tempo);  

• Realizar duas vezes as medidas, e realizar uma terceira caso ultrapassem uma 

diferença de 0,1 a 0,2 mm.  
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Figura 3-	  Adipómetro 

 

 
Teste de 10 RM 

ü Prévio aquecimento com barra de 15 kg – 12 Repetições  

ü Descanso 2 minutos 

ü Incremento de carga superestimado 

ü Melhor de 3 tentativas 

ü Descanso de 5 minutos em repouso entre tentativas.  

(Spiliopoulou et al., 2013) 

 

Para minimizar possíveis erros no teste das 10 RM , foram empregues as seguintes 

estratégias :  

• Todos os indivíduos receberam instruções verbais e visuais sobre a técnica do exercício; 

• A Técnica do exercício foi monitorizada e corrigida conforme necessário; 

• Todos os indivíduos receberam estímulos positivos (incentivo verbal). 

(Freriks et al., 2010) 

 
 
Termografia  
 

• A captura da imagem termográfica foi executada numa sala com ambiente climatizado, cuja 

temperatura variou entre 21,5ºC e os 23ºC. Os sujeitos, antes de cada avaliação, tiveram 

um período de aclimatação de 15 minutos para poder ser atingido o equilíbrio térmico.  

• A câmara termográfica possui sensores que permitem medir as temperaturas variando de -

20ºC a +120ºC com uma resolução de 320 x 240 pixéis, tem uma sensibilidade para as 

diferenças de temperatura menores que 0,1ºC e possui uma exatidão de ± 1ºC da 

temperatura absoluta, conforme especificações do fabricante.  
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• A câmara termográfica utilizada na recolha das imagens foi FLUKE, modelo Ti32 da IR 

Fusion Technology e encontrava-se a cerca de 1 metro de distancia do avaliado. Para 

monitorizar a temperatura da sala foi colocado um termómetro digital que nos fornece dados 

relativos à temperatura e a humidade da sala de recolhas  

(Bandeira et al., 2012). 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Figura 4- Câmara Termográfica 

 
Captura de imagens da Câmara de Termografia  
 
• Todas as imagens termográficas foram recolhidas com o sujeito de pé, antes, durante e 

após o exercício. 

•  Foram capturadas fotografias de 30 em 30 segundos até aos 10 minutos; de 1 em 1 

minuto até aos 15 minutos; e de 5 em 5 minutos até aos 64 minutos de teste. A foto era 

tirada a  2 metros de distância aproximadamente e o sujeito deveria permanecer sobre a 

marca de posicionamento, colocada no chão, antes do teste ter início. 

• Após os 15 minutos de teste, o sujeito sentava-se 5 minutos e era pedido que se 

levantasse 30 segundos antes da aquisição da imagem.  Dos 15’ até aos 64’, a foto era 

retirada sempre de 5 em 5 minutos. 
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Figura 5- Recolha da imagem Termográfica 

	  
Frequência Cardíaca  
• A FC foi medida durante toda a sessão experimental através de uma cinta (Polar 

Wireless Double Electrode, Kempele, Finlândia) e do seu respectivo relógio. 

• O transmissor da cinta foi colocado ao nível do apêndice xifóide do sujeito, e, 

previamente foram humedecidos os eléctrodos para que a transmissão fosse possível. 

 

 
Figura 6- Cardiofrequencímetro 

 



Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
Especialização em Atividades de Academia  

2015 
	  

	   19	  

Percepção Subjetiva de Esforço 
• Robertson et all (2003) desenvolveram uma Escala de Percepção Subjetiva do Esforço 

designada de OMNI-RES (OMNI – Resistante Exercise Scale) (anexo V), cujos valores 

oscilam entre 0 e 10 valores. Esta escala foi desenvolvida para classificar a intensidade 

do exercício resistido e assemelha-se à Escala de Borg.  

• A PSE foi medida logo após o exercício, em ambas as sessões experimentais (2 e 3), a 

par da recolha da imagem termográfica dos 4 minutos. A mesma foi primeiramente 

apresentada ao indivíduo durante na SE1 para que se familiarizasse com a mesma 

(Anexo IV). 

• A PSE foi utilizada para comparar a intensidade do esforço da SE3 (70% da 10RM) com 

a SE4 (85% da 10RM). 

 

 
Figura 7- Escala Omni-RES 

	  
	  

3.2. Protocolo de Exercício  
	  
O exercício objecto de estudo foi o “meio agachamento com barra atrás”.  

Descrição do movimento: 

 

• A barra é colocada sobre o trapézio e ligeiramente acima do deltóide posterior, esticando os 

cotovelos para trás.  

• A barra deve ser agarrada firmemente com as mãos.  

• Arquear ligeiramente a parte de trás , rodando a pelve para a frente. 

• Contrair a faixa abdominal com olhar dirigido em frente. 

• A barra é removida do suporte por dois ajudantes. 

• Pés paralelos e afastados à largura dos ombros. 
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• Iniciar o movimento do agachamento com o tronco levemente inclinado à frente e costas 

alinhadas até o joelho atingir um ângulo de 90º 

• Quando as coxas estão horizontais ao chão , endireitar as pernas e levantar o tronco para 

voltar à posição inicial. 

• Expirar no final do movimento. 

(Delavier, 2010) 

	  
	  

O agachamento trabalha principalmente o quadricípite , músculos do glúteo , adutores, 

eretor da espinha , músculos abdominais e os isquiotibiais. 

A intensidade do exercício foi de 70% e 85% da 10 RM , foram executadas 4 séries de 

10 repetições, e 30 segundos de descanso entre cada série. A velocidade de Execução 

(cadência) foi de 60 bpm, velocidade confortável e recomendada para a realização do 

exercício. 

 

 

	  

	  
Figura 8- Ilustração do Agachamento livre com barra 

. 
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3.3. Instrumentos utilizados na avaliação 
 

 
Figura 9- Barra e suporte 

 

 

 

 
 

Figura 10- Pesos 
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O metrónomo foi utilizado para marcar a cadência da realização do exercício, em 60 

batimentos por minuto. Esta é a cadência favorável à realização do exercício para o 

indivíduo. 

	  
 

 
Figura 11- Metrónomo (cadência- 60batimentos por minuto). 

 
Software Smartview 

 

 
Figura 12- Sistema de análise da imagem termográfica   
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4. Tratamento Estatístico 
 

Foi realizada uma análise exploratória de todos os dados, para caraterizar os valores 

das diferentes variáveis, em termos de tendência central e dispersão. Realizou-se uma 

observação gráfica, com objetivo de detetar possíveis outliers e introduções incorretas de 

dados das variáveis utilizadas.  

A estatística descritiva, foi utilizada para analisar as caraterísticas da amostra, idade, 

antropometria e as cargas e numa outra tabela os valores médios atingidos no momento 

final e inicial da amostra relativos à TP e à FC da amostra.  

Para observar a fiabilidade dos testes da 10RM, foi utilizado o teste de correlação 

intraclasse. 

Por forma a verificar a normalidade das variâncias e covariâncias, foi utilizado o teste 

Shapiro-Wilk. 

Foi usado o t test para amostras emparelhadas, para ver possíveis diferenças, na 

comparação da PSE, Temperatura , Frequência Cardíaca, nas diferentes intensidades (70% 

das 10 RM e 85% das 10 RM).  

Por último, foi aplicado teste de correlação de Pearson para medir o grau de 

correlação, se positivo ou negativo, entre as variáveis temperatura e frequência cardíaca. A 

análise de todos os dados foi realizada no Software de tratamento e de análise estatística 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences, SPSS Science, Chicago, USA), versão 

21. O nível de significância estatística estabelecido foi p<0,05. 
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Resultados 
 

Efeito da intensidade do Treino de Força para membros 

inferiores na Temperatura da Pele e na Frequência Cardíaca 
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5. Resultados 
 

Foi observado uma correlação intraclasse forte, entre o teste e re-teste do exercício de 

agachamento (ICC>0,98). 

A figura 13, apresenta a estatística descritiva onde alguns dos valores do 

comportamento da Temperatura Média (TM- º), da Frequência Cardíaca Média (FC- bpm) e 

da média da Percepção Subjetiva do Esforço nas duas SE com diferentes intensidades 

(70% e 85% da 10RM). 

A média da Temperatura é vista no minuto 0’( início-pré ) e 64’( final-pós ), a média da 

FC no minuto 0’ (pré-exercício), 4’30’’(logo após exercício- 4 séries) e 64’ (final do teste) e 

por último, a média da PSE nas duas SE 3 e 4 (registo escrito no final do exercício) .  

 

	  
Figura 13- Estatística Descritiva 

Legenda:  TM – Temperatura Média; FC- Frequência Cardíaca; PSE-Percepção Subjetiva do Esforço. 

 
A figura 14 elucida o comportamento da FC durante a SE nos vários momentos de 

registo. 

É possível verificar um aumento da FC logo após o início do exercício e durante as 4 

séries, sendo que entre as séries, momento de descanso, 30 segundos, a FC baixa 

ligeiramente. Após as 4 séries a FC baixa continuamente apresentando um decréscimo 
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contínuo. A FC não chega a estabilizar mas no final do teste chega aos valores iniciais do 

teste em repouso. FC não varia entre grupos, apenas de momento para momento. 
 

 

 
 

A figura 15 elucida o comportamento da T(º) nas duas SE com diferentes intensidades 

(70% e 85% de 10RM). 

Observamos diminuição da TP nos momentos iniciais do exercício e até aos 15’. O 

sujeito a partir dos 15’ senta e levanta de 5 em 5 minutos para a aquisição da foto e 

podemos ver que há um aumento exponencial da TP, neste momento, 15’ para os 20’ nas 

duas intensidades de trabalho.  
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Figura 14- Variação da FC 
Legenda: FC 70% – Média da Frequência Cardíaca na Sessão Experimental a 70 % 10RM; FC 85% – Média da 

Frequência Cardíaca na Sessão Experimental a 85% 10 RM. 
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A tabela 3 exibe os valores médios da Frequência Cardíaca nos seguintes momentos, 

inicial (0’) , no final de cada série (1’, 2’, 3’, 4’), e (5’, 7’, 10’, 15’, 20’, 25’, 35’, 45’, 55’, 64’) 

nas duas SE com intensidades diferentes, 70% e 85% de 10 RM.  

Foi usado o t test para amostras emparelhadas. 

A presente tabela não apresenta diferenças estatisticamente significativas. 

Os valores da FC na SE4, a 85% de 10 RM mostram ser superiores aos da SE3 a 

70% das 10RM. Na tabela 3 são apresentados os valores da FC nos vários momentos de 

avaliação para ambos os grupos nas duas intensidades. Não foram encontrados diferenças 

estatisticamente significativas entre grupos com diferentes intensidades. Observou-se 

valores máximos aos 4’, que corresponde ao final da quarta série (última). Logo após 

exercício a FC diminui continuamente com destaque para o momento em que os sujeitos se 

sentam. 
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Figura 15- Comportamento da TP 
Legenda: Temp Pernas 70%- Média da Temperatura da Pele, perna direita e esquerda nos 70% da 10RM; Temp 

Pernas 85%- Média da temperatura da Pele, perna direita e esquerda nos 85% de 10RM . 
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Tabela 3-‐Valores médios da FC em vários momentos nas duas SE.	  
Momento Média Desvio Padrão P valor 

FC70%0’ 84,92 ± 10,98 0,272 

FC85%0’ 97,07 ± 10,79 

FC70%1’ 131,62 ± 17,34 0,366 

FC85%1’ 136 ± 15,68 

FC70%2’ 141,46 ± 13,99 0,176 

 FC85%2’ 146,70 ± 14,57 

FC70%3’ 147,38 ± 12,44 0,092 

FC85%3’ 153,08 ± 14,70 

FC70%4’ 151,39 ± 19,69 0,120 

FC85%4’ 158,69 ± 15,98 

FC70%5’ 116,92 ± 18,68 0,076 

FC85%5’ 127,30 ± 21,11 

FC70%7’ 99,00 ± 16,21 0,367 

FC85%7’ 105,54 ± 12,70 

FC70%10’ 98,54 ± 18,04 0,642 

FC85%10’ 100,92 ± 12,22 

FC70%15’ 103,38 ± 13,35 0,575 

FC85%15’ 101,00 ± 13,12 

FC70%20’ 93,23 ± 11,40 0,104 

FC85%20’ 98,15 ± 11,86 

FC70%25’ 91,54 ± 12,32 0,105 

FC85%25’ 97,00 ± 11,75 

FC70%35’ 88,00 ± 11,39 0,857 

FC85%35’ 88,62 ± 11,99 

FC70%45’ 88,08 ± 10,86 0,467 

FC85%45’ 90,62 ± 11,56 

FC70%55’ 85,77 ± 10,54 0,977 

FC85%55’ 85,69 ± 10,77 

FC70%64’ 85,46 ± 10,73 0,780 

FC85%64' 84,62 ± 10,91 

	  
A tabela 4 expõe a Temperatura média da região do quadricípite nos seguintes 

momentos, inicial (0’) , no final de cada série (1’, 2’, 3’, 4’), e (5’, 7’, 10’, 15’, 20’, 25’, 35’, 45’, 

55’, 64’) nas duas SE 3 e 4, 70% e 85% da 10 RM. 
Não houve diferenças estatisticamente significativas na temperatura quando 

comparados os mesmos momentos nas diferentes intensidades (70% 10RM e 85%10RM). 

Legenda: FC 70%5’ – Frequência Cardíaca Média na Sessão Experimental 70% 10 RM no minuto 5 do teste; FC 85%5’- 
Frequência Cardíaca Média na Sessão Experimental 85% 10 RM no minuto 5 do teste. 
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Tabela 4-Valores da Temperatura da pele média nas duas SE. 

 Momento Média Desvio Padrão p valor 

TM70%0’ 32,43 ± 1,40 0,694 

TM85%0’ 32,60 ± 1,17 

TM70%1’ 31,97 ± 1,30 0,918 

TM85%1’ 32,01 ± 0,93 

TM70%2’ 31,33 ± 1,12 0,945 

TM85%2’ 31,30 ± 0,81 

TM70%3’ 30,76 ±0,91 0,842 

TM85%3’ 30,81 ±0,76 

TM70%4’ 30,33 ±0,84 0,968 

TM85%4’ 30,33 ±0,76 

TM70%5’ 29,97 ±0,75 0,717 

TM85%5’ 30,05 ±0,75 

TM70%7’ 29,66 ±0,81 0,822 

TM85%7’ 29,61 ±0,83 

TM70%10’ 29,46 ±0,83 0,714 

TM85%10’ 29,36 ±0,90 

TM70%15’ 29,30 ±0,97 0,870 

TM85%15’ 29,25 ±1,05 

TM70%20’ 30,93 ±1,18 0,186 

TM85%20’ 31,43 ±1,21 

TM70%25’ 31,62 ±1,18 0,210 

TM85%25’ 32,18 ±1,27 

TM70%35’ 32,30 ±0,91 0,193 

TM85%35’ 32,68 ± 1,17 

TM70%45’ 32,34 ± 0,96 0,559 

TM85%45’ 32,12 ± 1,26 

TM70%55’ 32,08 ± 1,35 0,766 

TM85%55’ 32,21 ± 1,28 

TM70%64’ 31,47 ± 1,52 0,391 

TM85%64’ 31,03 ± 1,53 

 
 

 A tabela 5 apresenta uma comparação entre momentos da TP e da FC nas duas 

intensidades. Os momentos comparados são 5’ antes de sentar, correspondente ao 10’ e 

15’; 5’ depois de sentar, correspondente aos 15’ e 20’ do início do teste e 5’ a 10’ depois de 

sentar, correspondente aos 20’ a 25’ desde o início do teste, 0’..  

Legenda: TM 70%5’ – Temperatura da pele Média na Sessão Experimental 70% 10 RM no minuto 5 do teste; TM 85%5’- 
Temperatura da pele Média na Sessão Experimental 85% 10 RM no minuto 5 do teste. 
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 Verificamos valores estatisticamente significativos da TP, p <0,001,  no momento 5’ 

depois de sentar (corresponde a 15’ e 20’ após o início do teste) da SE3 70% da 10 RM e 5’ 

e 10’ depois de sentar, p <0,001 (corresponde a 15’ - 20’ e 20’ a 25’ após início do teste) da 

SE4 85% da 10 RM . Observamos ainda, que apenas na avaliação a 70% da 10RM existem 

diferenças estatisticamente significativas (p <0,001), nos valores da FC no momento que o 

sujeito senta 5’, (15’ e 20’ após o início do teste).. 

A FC não apresenta valores estatisticamente significativos. 
 
Tabela  5-Comparação da Temperatura da Pele e da Frequência Cardíaca nas duas Sessões 
Experimentais 3 e 4. 

 

  Momento Média Desvio padrão P valor 
 
 
70% 

TM10’ 29,46 ± 0,83 
0,107 

TM15’ 29,30 ± 0,97 

TM15’ 29,30 ± 0,97 
<0,001 

TM20’ 30,93 ± 1,18 

TM20’ 30,93 ± 1,18 
0,011 

TM25’ 31,62 ± 1,18 

 
 
70% 

FC10’ 98,54 ± 18,05 
1,000 

FC15’ 103,38 ± 13,35 

FC15’ 103,38 ± 13,35 
1,000 

FC20’ 93,23 ± 11,40 

FC20’ 93,23 ± 11,40 
1,000 

FC25’ 91,54 ± 12,32 

 
 
85% 

TM10’ 29,36 ± 0,90 
0,336 

TM15’ 29,25 ± 1,05 

TM15’ 29,25 ± 1,05 
<0,001 

TM20’ 31,43 ± 1,21 

TM20’ 31,43 ± 1,21 
<0,001 

TM25’ 32,18 ± 1,27 

 
 
85% 

FC10’ 100,92 ± 12,21 
1,000 

FC15’ 101,00 ± 13,12 

FC15’ 101,00 ± 13,12 
1,000 

FC20’ 98,15 ± 11,92 

FC20’ 98,15 ± 11,92 
1,000 

FC25’ 97,00 ± 11,75 

Legenda: 70% TM10’- Temperatura da Pele Média no minuto 10 do teste na Sessão Experimental 70% 10 RM; 70% FC10’- 
Frequência Cardíaca Média no minuto 10 do teste na Sessão Experimental 70% 10 RM. 
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Na tabela 6 estão apresentados os valores da PSE na SE 3 70% da 10 RM e na SE 

4 85% da 10 RM. Foram encontrados dados estatisticamente significativos entre a SE 3 e 

SE 4, p <0,001. 

 

Tabela 6- Valores da PSE na SE 3 e SE 4.  
Sujeito PSE - 70% da 10RM PSE - 85% da 10RM 

1 6,00	   8,00	  
2 4,00	   8,00	  
3 7,00	   6,00	  
4 7,00	   9,00	  
5 6,00	   8,00	  
6 8,00	   8,00	  
7 9,00	   8,00	  
8 4,00	   6,00	  
9 5,00	   8,00	  

10 4,00	   7,00	  
11 3,00	   8,00	  
12 5,00	   7,00	  
13 7,00	   6,00	  
14 6,00	   8,00	  
15 4,00	   7,00	  
16 4,00 7,00 

P valor                                                         <0,001 

	  
 

Foi utilizado o teste de correlação de Pearson para medir o grau de correlação, se 

positivo ou negativo, entre as variáveis TP e FC. A tabela 7 abaixo apresenta a correlação 

entre os valores de FC e da TP da face anterior da coxa, durante o exercício (0’ aos 4’ de 

teste) e durante a recuperação (4’30’’ aos 64’) para ambas as intensidades.  

 

Tabela 7- Correlação entre a Frequência Cardíaca e a Temperatura da Pele, durante o exercício e na 
recuperação na Sessão Experimental 3 e 4. 

 Exercício Recuperação 

 FC 70% da 10RM FC85% (p valor) FC 85% da 10RM FC85% (p 
valor) 

TPmédia 70% da 10RM - 0.87  (0,003) -0,60  (0,001) 
TPmédia 85% da 10RM - 0,88  (0,002) -0,54  (0,004) 

  

Legenda: PSE- 70% da 10 RM- Percepção Subjetiva do Esforço na Sessão Experimental 70% da 10 RM; 85% da 10 RM- 
Percepção Subjetiva do Esforço na Sessão Experimental 85% da 10 RM 

Legenda: TPmédia 70% da 10 RM- Temperatura da Pele Média na Sessão Experimental 70% da 10 RM. 
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6. Discussão 
 

O presente estudo, teve como objetivo observar o comportamento da Temperatura da 

pele durante o exercício, 4min. e 1h. (64min.), após exercício de força (AGL) e correlacioná-

lo com a Frequência Cardíaca por meio de uma câmara termográfica e um 

cardiofrequencímetro com um total de 36 momentos avaliados. 

O gráfico 1 elucida o comportamento da FC, durante a SE3 e SE4 (70% e 85% das 

10RM). É possível observar um aumento da FC quando o exercício tem início (30’’), porque 

durante o exercício a quantidade de sangue colocada em circulação aumenta, de acordo 

com a necessidade de fornecer oxigénio aos músculos esqueléticos (Polito et al., 2003).  

Os valores médios descritos na literatura para a FC de repouso, apresentam-se entre 

60 a 80 bpm. No entanto, como os sujeitos se encontram em pé, numa situação diferente do 

habitual e a receber feedbacks relativos ao exercício é normal que a FC seja ligeiramente 

superior. A este acontecimento, chamamos de resposta antecipatória ao exercício. Esta 

resposta, é mediada por meio da libertação do neurotransmissor noradrenalina pelo sistema 

nervoso simpático e pela hormona adrenalina pelas glândulas adrenais (Wilmore et 

al.,2001).  

Entre séries, observa-se uma diminuição da FC (período de descanso). Os maiores 

valores, encontram-se sempre no final das séries, com o maior pico da FC registado aos 4’, 

final da última série. Polito & Farinatti, (2003), afirmam no seu artigo que normalmente os 

valores máximos encontrados da FC ocorrem nas últimas repetições de uma série até à 

falha concêntrica voluntária e destacam ainda, embora não observado até então, a 

possibilidade de considerar o efeito de séries consecutivas para o mesmo exercício por 

forma a potenciar o aumento da FC na última série em relação à primeira e com um 

intervalo de recuperação pequeno. Esta suposição proposta foi verificada neste estudo, 

porque os valores médios mais elevados registaram-se no final da 4ª série, respetivamente 

151,39 SE3 (70% 10 RM) e 158,69 SE4 (85% 10 RM) , tabela 3.   

O que acontece é que em exercício físico observa-se aumento da frequência cardíaca 

com manutenção ou até redução do volume sistólico e aumento do débito cardíaco. Em 

compensação, observa-se aumento da resistência vascular periférica, que resulta na 

elevação exacerbada da pressão arterial. Esses efeitos ocorrem, porque a contração 

muscular mantida durante a contração, promove obstrução mecânica do fluxo sanguíneo 

muscular, o que faz com que os metabólitos produzidos durante a contração se acumulem, 

ativando quimiorreceptores musculares, que promovem aumento expressivo da atividade 

nervosa simpática (Brum et al., 2004).      
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 De ressaltar é que no exercício resistido as respostas cardiovasculares respondem 

consoante a intensidade do exercício, a duração, o volume de trabalho e a massa muscular 

envolvida, sendo mais elevada quanto maior forem esses fatores, comprovando assim o 

valor mais alto na última série de exercício (Brum et al., 2004).      

Após os 4’, (final do exercício) a FC baixa continuamente até aos 64’ avaliados, 

porque ao término do exercício a bomba muscular deixa de atuar, proporcionando uma 

diminuição do retorno venoso do débito cardíaco e pressão arterial (Lizardo et al., 2005). 

Podemos dizer que ao final de 1hora, os valores da FC apresentam-se próximos dos valores 

iniciais, pré-exercício. Observamos também, uma diminuição da FC, após os indivíduos 

sentarem, isto porque a posição corporal, é também um dos fatores que pode influenciar a 

resposta aguda cardiovascular (Polito et al., 2003). Quando há uma transição, de uma 

posição estática, para uma situação de movimento qualquer, a demanda de sangue para os 

tecidos aumenta (Almeida et al., 2007). Acredita-se então, que a postura na qual o sujeito 

realiza o exercício, também pode interferir em variáveis fisiológicas (Miranda et al., 2005). 

Não houve dados estatisticamente significativos na FC, porém o comportamento registado 

foi fisiologicamente normal. A curva da SE4 85% 10RM é ligeiramente superior à da SE3 

70% 10RM o que é pressuposto pela intensidade ser superior. Isto leva-nos a acreditar que 

a intensidade do exercício físico é um dos fatores determinantes da magnitude das 

respostas fisiológicas durante o exercício e da recuperação pós-exercício (Lizardo et al., 

2005).    

Como consequência, há um aumento da FC durante o exercício. Quanto mais 

elevadas forem as cargas, maior será o aumento da FC, no entanto, outros fatores como a 

massa muscular solicitada e o número de séries executadas podem influenciar o 

comportamento da FC (D’Assunção et al., 2007).  

A FC tem uma relação inversa ao tamanho do grupo muscular envolvido no exercício, 

isto porque quanto menor o grupo muscular, maior a resistência vascular periférica ao fluxo 

sanguíneo e como consequência a FC aumenta na tentativa de compensar a resistência 

vascular periférica (Silva et al., 2010). Lizardo et al., (2005) aplicaram duas sessões de 

exercício iguais, com intensidades e volumes de treino diferentes, nomeadamente, 

80%10RM (2 séries, 8 repetições, descanso minutos entre séries)  e 30%10RM, (30 

repetições e descanso de 1 minuto entre séries), e observou que a FC é mais elevada e 

mantém-se mais elevada na  recuperação, na sessão com maior intensidade (80%1RM), e 

menos volume de treino.  

Outro estudo que corrobora com o nosso, aplicou exercícios resistidos e apresentou 

também, para diferentes volumes de treino e intensidades, (40%1RM e 80%1RM)  um maior 
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débito cardíaco no grupo com maior intensidade e menor volume de treino (80%1RM) (Rezk 

et al., 2006). Quer isto dizer, que quanto maior a intensidade do exercício, maior será o 

débito cardíaco devido ao aumento da FC e do volume de ejeção (Wilmore et al., 2001).  

 Ainda referenciando a FC, podemos constatar, segundo a literatura, que esta é 

sempre mais elevada em pé. Este fato pode ser explicado, devido à força da gravidade 

dificultar o retorno venoso e a entrada de sangue para o ventrículo, isto é, quando o 

indivíduo está em posição ortostática o volume diastólico diminui, porque o sangue acumula-

se nos membros inferiores, reduzindo o volume de sangue que retorna ao coração. Sendo 

esta ação dificultada, a FC aumenta na posição em pé, para manter o débito cardíaco. O 

aumento da FC é proporcional à intensidade do exercício e para compensar a maior 

demanda de oxigénio ocorre libertação de uma quantidade maior de sangue para os 

músculos ativos (Wilmore et al., 2001). 

A figura 15, diz respeito à TP, nos 36 momentos através da captação da IR. 

Observamos que o comportamento dos sujeitos é igual entre grupos e no mesmo grupo. É 

possível relatar uma diminuição da TP na face anterior da coxa durante os primeiros 15’ que 

os sujeitos se encontram em pé. Como vimos anteriormente, com aumento da FC e do 

volume de ejeção, aumenta também o débito cardíaco, ou seja, há mais sangue a ser 

forçado para fora do coração acelerando a circulação.  

Essas adaptações cardíacas, acontecem para  o sistema vascular poder redistribuir o 

sangue, de modo a que as áreas que apresentam mais necessidade, recebam mais sangue, 

do que outras que as necessidades são menores (Wilmore et al., 2001). Isto quer dizer, que 

durante o exercício, há uma redistribuição da circulação sanguínea das áreas inativas para 

as ativas (Fernandes et al., 2012). O sistema nervoso simpático é responsável por esta ação 

de redirecionar o fluxo sanguíneo para o músculo ativo, por meio da diminuição, no fluxo 

sanguíneo renal, hepático, gástrico, intestinal e na pele (Wilmore et al., 2001). Fernandes et 

al., (2012) apresenta também na sua revisão sistemática, diminuição da TP inicial, em todos 

os estudos encontrados. 

A estimulação simpática, para suprir as necessidades do músculo esquelético, reduz a 

atividade do fluxo sanguíneo nessas áreas, provocando uma vasoconstrição e por sua vez, 

no músculo esquelético, a estimulação simpática das fibras constritoras das paredes 

vasculares diminui e a estimulação das fibras simpáticas dilatadoras aumenta. Com a 

dilatação dos vasos, há maior quantidade de sangue a fluir para o músculo ativo. A taxa 

metabólica do tecido muscular, também aumenta durante o exercício. Como resultado, os 

produtos de degradação metabólica acumulam-se no músculo. O aumento do metabolismo , 

aumenta a acidez, o dióxido de carbono (CO2) e aumenta a temperatura do tecido muscular 
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(Wilmore et al., 2001). Estas alterações locais, desencadeiam a vasodilatação por meio da 

auto-regulação, aumentando o fluxo sanguíneo pelos capilares locais (Formenti et al., 2013).  

Durante o exercício dinâmico, (agachamento) a resistência vascular periférica total tende a 

diminuir, e assim sendo, a vasodilatação metabólica ocorrida durante o exercício é maior 

que a estimulação simpática.  

Aquilo que observamos no nosso estudo, vem de encontro a estas respostas 

fisiológicas de diminuição da TP no início do exercício e durante os 15’ em que o indivíduo 

se encontra em pé devido ao redireccionamento do fluxo sanguíneo para o músculo e à 

vasoconstrição cutânea  (Chudecka et al., 2014). Esta diminuição da TP, é também comum 

em todos os estudos observados, tanto para exercício aeróbio, como anaeróbio (Merla et al., 

2010). Ao mesmo tempo que o sangue flui do músculo para a pele, acontece o mecanismo 

de condução do calor para que o excesso de calor no músculo seja libertado (Formenti et 

al., 2013). Este mecanismo, arrefece o sangue para manutenção da temperatura interna 

(Fernández-Cuevas et al., 2014). Com o aumento da temperatura corporal, os vasos da pele 

dilatam, percebemos então a necessidade de perca de calor pela pele, por forma a manter a 

hemóstase e daí a diminuição da TP desde o início do teste até aos 15’. 

Após os 15’ os sujeitos sentam e só levantam de 5 em 5 minutos para tirar a foto. 

Neste momento, a TP no músculo sobe, apresentando valores estatisticamente significativos 

(70% p <0,001 TM’15 – 20’ e 85 p <0,001 – TM 15’ – 20’ TM 20’ – 25’, tabela 6). Embora 

não hajam estudos que suportem estes resultados, podemos supor que a TP sobe graças à 

variação postural. Em situação de repouso e sentados vão haver novamente ajustes. O 

músculo não vai necessitar de uma quantidade tão grande de oxigénio, por sua vez a FC e o 

trabalho do coração diminui, diminuindo também o DC, e o VE. O fluxo sanguíneo, sofre 

também um redireccionamento para os demais sistemas. A demanda por parte do músculo 

é reduzida, visto estarem sentados e pressupondo que a circulação para o sangue diminua, 

também diminuirá a T interna no músculo e a TP aumenta, com valores estatisticamente 

significativos. 

O comportamento da TP, pode ser compreendido porque durante o mecanismo 

compensatório, o fluxo sanguíneo cutâneo pode variar amplamente para fornecer dissipação 

de calor ou conservação, resultando em variações acentuadas de TP (Merla et al., 2010). 

Sabemos ainda, que em exercício de alta intensidade, pode haver aumento ou 

diminuição da TP durante o período de repouso, de acordo com a relação massa muscular e 

gordura subcutânea. Porém, em pessoas com uma massa corporal normal, é esperado um 

aumento da TP na fase de repouso, devido a respostas fisiológicas, relacionadas com o 

processo de recuperação muscular (Neves et al., 2015). 
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A TP só começa a baixar a partir do minuto 50’ na SE3 e a partir do 60’ na SE4, 

apresentando antes disso uma curva irregular. A TP apresenta valores mais baixos no final 

do teste 64’ comparativamente ao início do teste (pré-exercício).   

Um dos fatores que também intervém nas variações da TP, é a intensidade do 

exercício. Neste caso, observamos no momento em que sentam, 15’-20’, 70%10RM e 

85%10RM (tabela 6), valores da TP estatisticamente significativos. Pressupõe-se então, que 

o tipo a intensidade e o volume também mostram diferentes comportamentos na 

temperatura e quanto maior for a intensidade do exercício, maior será o calor interno e a 

necessidade da pele resfriar e manter a T interna. Além destes fatores o comportamento da 

T com o exercício está dependente da duração do exercício, da densidade muscular, e da 

camada de gordura subcutânea (Bandeira et al., 2012).   

Num estudo recente de treino de força, foi realizado exercício de biceps em dois 

grupos, em que um realizava 3 bi sets e o outro 5 bi sets. Os autores defendem que o tempo 

e a intensidade da resposta termal  parecem estar diretamente ligados com o volume de 

treino pois observaram que a resposta termal foi mais elevada no grupo que realizou mais 

séries durante o exercício e no pós exercício 48h e 72h (Neves et al., 2015) Este estudo 

para além de ter um volume diferente, avalia a resposta crónica.  

Na condição de resposta aguda, logo após exercício, são escassos os estudos 

encontrados. Na avaliação pós 8 horas a TP já mostrou um aumento em relação à condição 

em repouso. Estas variações da TP devem-se ao processo de recuperação muscular. No 

estudo de Neves et al. (2015) encontram também aumento da TP da pele, no músculo 

bíceps brachii, em ambos os braços, imediatamente após e nas horas após observadas e 

justificam este aumento, devido ao aumento do volume muscular. Nesse estudo, o grupo 

que obteve aumento muscular, foi o que apresentou também aumento significativo do valor 

da TP. Por fim, os autores relatam que este aumento, está relacionado com o processo 

inflamatório e com o processo de reparação tecidual (Neves et al., 2015).  

Em estudos que utilizam os dois tipos de esforços, aeróbio e anaeróbio, antes, durante 

e após 8h também se constata diminuição da TP no início do exercício, sendo que ressaltam 

valores mais acentuados para o exercício aeróbio. Este mesmo autor refere ainda que na 

continuidade do exercício, a temperatura apresenta respostas específicas dependendo da 

região corporal e da necessidade de perca de calor  (Fernandes et al., 2012). Um estudo 

interessante, revela, assim como o nosso, aumento da TP na região das mãos e coxas na 

avaliação após 1 hora de exercício. Porém, é de salientar que neste estudo, o exercício é de 

caráter aeróbio com carga incremental e não foi citada a condição de repouso dos sujeitos. 

Os tecidos corporais, os músculos e os órgãos internos produzem calor e o sangue, por sua 
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vez, tem a função de dissipar esse calor, enquanto que o tecido adiposo, tem a função de 

isolamento térmico (Neves et al., 2014). Em relação ao isolamento térmico, importa destacar 

alguns pontos importantes. Como tal, é de conhecimento que o teste foi realizado em 

mulheres não treinadas e que estas normalmente, possuem maior quantidade de gordura e 

menor quantidade de massa muscular quando comparadas com os homens.  

Posto isto, é sabido que a área muscular pode influenciar a temperatura da pele e a 

recuperação, pois a dissipação do calor pode ser mais limitada nas áreas musculares que 

possuem mais massa gorda (Bandeira et al., 2012). Assim sendo, a temperatura da pele, 

apresenta uma relação inversa à espessura da dobra cutânea da coxa, ou seja, quanto 

maior a dobra cutânea da coxa menor será a temperatura da pele (Bandeira et al., 2012). 

Num estudo recente, os autores salientam que a camada de gordura subcutânea, pode 

aumentar a diferença entre as temperaturas do músculo e pele. Um outro ponto estudado, é 

o fato de que a temperatura se dissipa mais rapidamente em indivíduos treinados do que 

não treinados (Formenti et al., 2013).   

Estas informações são pertinentes para o nosso estudo e permitem-nos perceber que 

as alterações e o aumento retardado da TP (15min.) se devem porque mais massa gorda 

(mulheres) prediz maior dificuldade de dissipação do calor e sendo destreinadas, menos 

volume muscular, prediz menor densidade de capilarização. 

Como vimos, em todos os estudos, a TP desce nos momentos iniciais do exercício, 

sendo que aumenta posteriormente em indivíduos treinados. No nosso estudo a TP desce 

continuamente e só quando elas sentam é que a TP aumenta. Isto revela importância, 

porque a maior parte das pessoas que entram num ginásio, não são treinadas e estes 

resultados podem servir de base para outros estudos, a ter em conta a variação da postura 

durante a sessão de treino e pode ser relevante para futuros atletas nomeadamente, na 

condição de overtraining ou no conhecimento de recuperação durante o treino.  

Os resultados do teste de Correlação de Pearson, ilustrados na tabela 8, apresentam 

uma correlação negativa entre as variáveis avaliadas FC e TP, na face anterior da coxa para 

a SE3, 70% da 10RM com valor de correlação durante o exercício de - 0.87  (0,003); e 

quanto à recuperação, para a mesma intensidade, o valor de p é de -0,60  (0,001) ; na SE 4 

85% da 10RM, o valor de correlação durante o exercício  é - 0,88 (0,002); e quanto à 

recuperação para a mesma intensidade o valor de p -0,54  (0,004).  

Com base nestes dados concluímos que a TP e a FC possuem uma correlação 

negativa, sendo que, quando a TP no músculo exercitado diminui, a FC aumenta e vice-

versa. 
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A PSE foi utilizada para comparar  grau de esforço físico na SE3 com a SE4 e 

apresentou dados estatisticamente significativos, (p < 0,001), quando comparados os 

valores da SE3 com a SE4. Estes dados, confirmam que o grau de dificuldade e de 

intensidade, foram superiores da sessão com mais carga de trabalho, nomeadamente, SE 4 

a 85% das 10 RM.  

Por último, a intensidade do exercício não mostrou diferenças estatisticamente 

significativas porque o intervalo era reduzido nomeadamente, 70% 10 RM e 85% da 10 RM 

(15%). No entanto, é pressuposto atingir valores mais altos da TP no exercício de maior 

intensidade porque, um maior estímulo solicita uma maior demanda de oxigénio  o que vai 

levar a um aumento do fluxo sanguíneo nessa zona e há mais produção de calor no interior 

do núcleo do corpo, logo TP mais elevada na região exercitada.	    
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inferiores na Temperatura da Pele e na Frequência Cardíaca 
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7. Conclusao 
 
Como resposta à pergunta inicial deste estudo, concluímos que durante o 

exercício e na fase inicial de repouso, existe uma diminuição da temperatura e que 

esta se mantém até aos 15’ minutos. Após os 15’, os sujeitos sentaram-se e 

verificou-se um aumento significativo da TP nas duas SE com o mesmo volume, 

intervalos de descanso e diferentes intensidades, nomeadamente, 70% da 10RM e 

85% 10 da RM. Este fato nos leva a crer que a posição em que se encontram os 

sujeitos, durante a fase de recuperação, influencia o comportamento da temperatura.  

 Quanto à intensidade do exercício, não houve diferenças estatisticamente 

possivelmente porque, o intervalo de diferença entre uma e outra era pequeno 

nomeadamente, 15%. 
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8. Recomendações 
	  

Perante os resultados e conclusões obtidas do estudo, considera-se pertinente, 

estudar a variação da postura e a sua influência na TP. 

Estudos da variação da TP em mulheres treinadas, seria também pertinente, 

com o intuito de verificar, se realmente se constata uma mais rápida dissipação do 

calor em comparação a este estudo, com mulheres não treinadas. 

Maiores intervalos entre as intensidades também devem ser estudados, para 

se verificar se intensidades diferentes provocariam respostas térmicas diferentes. 
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Anexo I – Anamnese e ParQ teste 
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Anexo II – Declaração de Helsínquia 
	  

Declaração de Helsínquia da Associação Médica Mundial 
[versão de Outubro de 2013] 

 
Princípios Éticos para a Investigação Médica em Seres Humanos Adotada pela 18.ª 

Assembleia Geral da AMM, Helsínquia, Finlândia, junho 1964, e corrigida pela 29.ª AG da 

AMM, Tóquio, Japão, outubro 1975, pela 35.ª AG da AMM, Veneza, Itália, outubro 1983, 

pela 41.ª AG da AMM, Hong Kong, setembro 1989, pela 48.ª AG da AMM, Somerset West, 

República da África do Sul, outubro 1996, pela 52.ª AG da AMM, Edimburgo, Escócia, 

outubro 2000, pela 53.ª AG da AMM, Washington 2002 (acrescentado esclarecimento ao 

parágrafo 29), pela 55.ª AG da AMM, Tóquio 2004 (acrescentado esclarecimento ao 

parágrafo 30), pela 59.ª AG da AMM, Seul, Coreia, outubro 2008 e 64.ª AG da AMM, 

Fortaleza, Brasil, outubro 2013.  

 

Preâmbulo 

1. A Associação Médica Mundial (AMM) elaborou a Declaração de Helsínquia como um 

enunciado de princípios éticos para a investigação clínica envolvendo seres humanos, 

incluindo investigação sobre dados e material humano identificáveis. A Declaração deve ser 

lida como um todo e cada um dos seus parágrafos constituintes deverá ser aplicado tendo 

em conta todos os outros parágrafos relacionados. 

2. De acordo com a missão da AMM, a Declaração dirige-se em primeira linha aos médicos. 

A AMM incentiva outros participantes da investigação médica em seres humanos a adotar 

estes princípios.  

 

Princípios gerais 

3. A Declaração de Genebra da AMM compromete o médico com as seguintes palavras: "A 

saúde do meu doente será a minha primeira preocupação" e o Código Internacional da Ética 

Médica declara que "Um médico deve agir no melhor interesse do doente quando presta 

cuidados de saúde". 

4. É dever do médico promover e proteger a saúde, o bem-estar e os direitos dos doentes, 

incluindo dos que são alvo de investigação médica. O saber e a consciência do médico são 

consagrados ao cumprimento deste dever. 

5. O progresso médico baseia-se em investigações que, naturalmente, incluem estudos em 

seres humanos. 
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6. O objetivo primário da investigação médica em seres humanos é compreender as causas, 

a evolução e os efeitos das doenças e melhorar as intervenções preventivas, diagnósticas e 

terapêuticas (métodos, procedimentos e tratamentos). Mesmo as melhores e mais 

comprovadas intervenções atuais têm de ser continuadamente avaliadas através de 

investigação sobre a sua segurança, eficácia, eficiência, acessibilidade e qualidade. 

7. A investigação médica está sujeita a padrões éticos que promovem e garantem o respeito 

por todos os seres humanos e protegem a sua saúde e direitos. 

8. Embora o objetivo primário da investigação médica seja gerar novo conhecimento, essa 

finalidade nunca prevalece sobre os direitos e interesses individuais dos participantes na 

investigação. 

9. É dever dos médicos que participam em investigação médica proteger a vida, a saúde, a 

dignidade, a integridade, o direito à autodeterminação, a privacidade e a confidencialidade 

da informação pessoal dos participantes. A responsabilidade pela proteção dos participantes 

sujeitos de investigação cabe sempre ao médico ou outro profissional de saúde e nunca 

deve ser transferida para o sujeito de investigação, mesmo que este tenha dado 

consentimento. 

10. Os médicos têm de ter em consideração as normas éticas, legais e regulamentares e os 

padrões de investigação em seres humanos em vigor nos seus países, assim como as 

normas e padrões internacionais aplicáveis. Nenhum requisito ético, legal ou regulamentar, 

nacional ou internacional deve reduzir ou eliminar qualquer das proteções relativas a 

participantes sujeitos de investigação indicadas nesta Declaração.  

11. A investigação médica deve ser realizada de modo a minimizar eventuais danos 

ambientais. 

12. A investigação médica em seres humanos só deve ser realizada sob a direção de 

pessoas com educação, treino e qualificações éticas e científicas apropriadas. Investigar em 

doentes ou em voluntários saudáveis exige a supervisão de médico ou outro profissional de 

saúde competente e adequadamente qualificado. 

13. Às populações insuficientemente representadas na investigação médica deverá ser 

proporcionado acesso apropriado a essa participação. 

14. O médico apenas pode associar investigação médica com cuidados médicos quando a 

investigação se justifique pelo seu potencial valor preventivo, diagnóstico ou terapêutico e se 

o médico tiver boas razões para acreditar que a participação no projeto de investigação não 

afeta desfavoravelmente a saúde dos doentes participantes sujeitos da investigação. 

15. Devem ser assegurados indemnizações e tratamentos adequados aos sujeitos que 

sofrerem danos por participarem em investigações. Riscos, incómodos e benefícios. 
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16. Tanto no exercício profissional como na investigação médica, muitas intervenções 

implicam riscos e incómodos. A investigação médica em seres humanos só deve ser 

realizada se a importância do objetivo ultrapassar os inerentes riscos e incómodos para os 

participantes sujeitos de investigação. 

17. Todo o projeto de investigação médica em seres humanos deve ser precedido de uma 

cuidadosa avaliação dos riscos e incómodos previsíveis para os indivíduos e grupos 

envolvidos, comparando-os com os benefícios expectáveis, para eles e para outros 

indivíduos ou grupos afetados pela situação sob investigação. Devem ser implementadas 

medidas que minimizem os riscos. Os riscos têm de ser sempre monitorizados, avaliados e 

documentados pelo investigador. 

18. Os médicos não devem participar num projeto de investigação em seres humanos a 

menos que se assegurem de que os riscos em presença tenham sido adequadamente 

avaliados e possam ser satisfatoriamente controlados. Os médicos devem avaliar se devem 

continuar, modificar ou interromper imediatamente um estudo quando os riscos pareçam 

ultrapassar os potenciais benefícios ou logo que haja provas conclusivas de resultados 

positivos e benéficos. 

 

Grupos e indivíduos vulneráveis 

19. Alguns grupos e indivíduos sob investigação são particularmente vulneráveis e têm uma 

probabilidade aumentada de ser lesados ou de ocorrência de danos adicionais. Todos os 

grupos e indivíduos vulneráveis necessitam de proteção que lhes seja especificamente 

dirigida. 

20. A investigação médica que envolva grupos vulneráveis apenas é justificada se der 

resposta a prioridades e necessidades de saúde desse grupo e se a investigação não puder 

ser feita num grupo não-vulnerável. Além disso, este grupo deve beneficiar do 

conhecimento, práticas ou intervenções que resultem da investigação. 

Requisitos científicos e protocolos de investigação  

21. A investigação médica em seres humanos tem de se conformar com os princípios 

científicos genericamente aceites, fundamentar-se nos conhecimentos da literatura científica 

e de outras fontes relevantes de informação, na experimentação laboratorial e, se 

apropriado, animal. O bemestar dos animais usados para investigação deve ser respeitado. 

22. O desenho e o desempenho da cada estudo envolvendo seres humanos têm de ser 

claramente descritos e fundamentados num protocolo de investigação. O protocolo deve 

conter um enunciado das questões éticas presentes e deve indicar como foram respeitados 

os princípios desta Declaração. O protocolo deve incluir informação sobre financiamento, 
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patrocinadores, ligações institucionais, potenciais conflitos de interesse, incentivos para o 

sujeitos de investigação e informação sobre ajudas e/ou indemnizações para quem seja 

prejudicado em consequência da participação no estudo. No caso de ensaios clínicos, o 

protocolo tem também de descrever as disposições relativas às ajudas após o ensaio.  

 

Comissões de ética para a investigação 

23. O protocolo de investigação deve ser submetido, para apreciação, comentários, 

orientação e aprovação, à respetiva comissão de ética para a investigação antes de o 

estudo começar. Esta comissão tem de ser transparente no seu funcionamento, tem de ser 

independente do investigador, do patrocinador e de qualquer outra influência e tem de ser 

qualificada atempadamente. Deve ter em consideração as leis e regulamentos do país ou 

países onde a investigação decorra, assim como as normas e padrões internacionais 

aplicáveis mas sem que isso conduza a uma redução ou eliminação de qualquer das 

proteções previstas nesta Declaração. A comissão deve ter o direito de monitorizar os 

estudos em curso. O investigador deve proporcionar à comissão as informações 

necessárias à monitorização, especialmente as informações referentes a quaisquer 

acontecimentos adversos graves. Não poderá ser feita qualquer alteração ao protocolo sem 

apreciação e aprovação pela comissão. No final do estudo, os investigadores têm de 

submeter um relatório final contendo um resumo dos achados do estudo e as conclusões. 

 

Privacidade e confidencialidade 

24. Devem ser tomadas todas as precauções para proteger a privacidade de cada sujeito de 

investigação e a confidencialidade dos seus dados pessoais. 

 

Consentimento informado 

 25. A participação de pessoas capazes de dar consentimento informado para serem 

participantes sujeitos de investigação médica tem de ser voluntária. Embora possa ser 

apropriado consultar membros da família ou líderes comunitários, nenhuma pessoa capaz 

deve ser selecionada para um projeto de investigação sem que livremente o aceite. 

26. Na investigação médica em seres humanos capazes de consentir, cada potencial sujeito 

tem de ser informado adequadamente das finalidades, métodos, fontes de financiamento e 

possíveis conflitos de interesse, ligações institucionais do investigador, benefícios 

expectáveis, potenciais riscos do estudo e incómodos que lhe possam estar associados, 

ajudas após o estudo, bem como outros aspetos relevantes do estudo. O potencial 

participante tem de ser informado do direito a recusar-se a participar no estudo ou de, em 
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qualquer altura, revogar o consentimento de participar sem represálias. Deve ser dada 

atenção especial às exigências específicas de informação de certos potenciais participantes 

assim como aos métodos usados para prestar a informação. Após assegurar-se de que o 

potencial participante compreendeu a informação, o médico ou outro profissional qualificado 

deve então obter o consentimento livre e informado do potencial participante, 

preferencialmente por escrito. Se o consentimento não pode ser feito por escrito, o 

consentimento verbal tem de ser formalmente documentado e testemunhado. Deve ser dada 

a todos os participantes em investigações médicas a opção de serem informados dos efeitos 

gerais e resultados do estudo. 

27. Quando pede o consentimento informado para a participação num projeto de 

investigação, o médico deve ser particularmente cauteloso se o potencial participante tem 

uma relação de dependência consigo ou possa consentir sob coação. Em tais situações o 

consentimento informado deve ser pedido por pessoa adequadamente qualificada que seja 

completamente independente dessa relação. 

28. Para o caso de um potencial participante na investigação ser incapaz de decidir, o 

médico tem de pedir o consentimento informado ao seu representante legal. Estas pessoas 

não devem ser incluídas num projeto de investigação que não ofereça a probabilidade de os 

beneficiar, salvo se houver a intenção de promover a saúde da população representada pelo 

potencial participante, se a investigação não puder, em alternativa, ser feita com 

participantes sujeitos capazes de decidir e se a investigação implicar apenas risco mínimo e 

incómodo mínimo.  

29. Quando se trate de um potencial participante na investigação considerado incapaz para 

decidir mas que pode dar assentimento a decisões acerca da sua participação na 

investigação, o médico deve procurar esse assentimento em acréscimo ao consentimento 

do representante legal. O dissentimento do potencial participante deve ser respeitado. 

30. A investigação envolvendo sujeitos que são incapazes física ou mentalmente de dar 

consentimento, por exemplo, doentes inconscientes, apenas pode ser feita se a condição 

física ou mental que os impede de dar o consentimento informado for uma caraterística 

necessária da população investigada. Em tais circunstâncias, o médico deve procurar o 

consentimento informado do representante legal. Se tal representante não está disponível e 

se a investigação não pode ser adiada, o estudo pode prosseguir sem consentimento 

informado desde que as razões específicas para incluir sujeitos com uma condição que os 

impede de dar consentimento estejam expressas no protocolo de investigação e o estudo 

tenha sido aprovado por uma comissão de ética para a investigação. O consentimento para 
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permanecer na investigação deve ser obtido logo que possível do sujeito ou do seu 

representante legal. 

31. O médico tem de informar inteiramente o doente sobre quais os aspetos da assistência 

que estão relacionados com a investigação. A recusa de um doente em participar no estudo 

ou a decisão de um doente interromper a sua participação no estudo nunca pode interferir 

com a relação médico-doente. 

32. Para a investigação médica que usa dados e material humano identificáveis, como 

investigação com material e dados de bio bancos ou repositórios similares, os médicos têm 

de procurar obter o consentimento para a sua recolha, guarda e/ou reutilização. Pode haver 

situações excecionais em que o consentimento seja impossível de obter ou inexequível para 

a investigação em apreço ou ponha em causa a validade da mesma. Em tais situações a 

investigação apenas pode ser feita após apreciação e aprovação por uma comissão de ética 

para a investigação. 

 

Uso de placebo 

33. Os benefícios, riscos, incómodos e a eficiência de uma nova intervenção têm de ser 

comparados com intervenção (ões) comprovadamente melhor(es), exceto nas seguintes 

circunstâncias: O uso de placebo, ou a não-intervenção, é aceitável em estudos onde não 

exista intervenção comprovada; ou Quando, por razões metodológicas convincentes e 

cientificamente robustas, o uso de qualquer intervenção menos eficaz do que a 

comprovadamente melhor, o placebo ou a não-intervenção são necessários para determinar 

a eficácia ou segurança de uma intervenção e os doentes que recebam qualquer 

intervenção menos eficaz do que a comprovadamente melhor, o placebo ou a não-

intervenção não sejam sujeitos a risco adicional de dano grave ou irreversível resultante de 

não receberem essa intervenção comprovadamente melhor. Devem ser adotadas cautelas 

extremas para evitar o abuso desta opção. 

 

Ajudas após estudo 

34. Os promotores, investigadores e os governos dos países onde se realizam ensaios 

clínicos devem, antecipadamente, tomar providências sobre o acesso a ajudas após o 

estudo de todos os participantes que ainda necessitem de uma intervenção identificada 

como benéfica pelo estudo. Esta informação deve também ser dada a conhecer aos 

participantes durante o processo de obtenção do consentimento informado. 

 

Registo de estudos e publicação de resultados 
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35. Todo o ensaio clínico deve ser registado numa base de dados com acesso público antes 

de se iniciar o recrutamento do primeiro participante. 

36. Os investigadores, autores, promotores, revisores e editores têm, todos, obrigações 

éticas quanto à publicação e disseminação dos resultados da investigação. Os 

investigadores têm o dever de colocar os resultados das suas investigações em seres 

humanos publicamente acessíveis e são responsáveis pela exatidão e pela com plenitude 

dos seus relatórios. Todos devem acatar normas de orientação em vigor sobre relatórios 

éticos. Devem ser publicados, ou pelo menos tornados publicamente disponíveis, não só os 

resultados positivos mas também os negativos ou inconclusivos. As fontes de 

financiamento, as ligações institucionais e os conflitos de interesse devem ser declarados 

quando da publicação. Os relatórios da investigação que não estejam conformes com os 

princípios desta Declaração não devem ser aceites para publicação. 

 

Intervenções não comprovadas na prática clínica  

37. No tratamento de um determinado doente, em que não haja intervenções comprovadas 

ou estas tenham sido ineficazes, o médico, após procura de aconselhamento especializado, 

tendo o consentimento informado do doente ou do representante legal, pode usar uma 

intervenção não comprovada se, em sua firme convicção, tal intervenção oferecer a 

esperança de salvar a vida, restabelecer a saúde ou aliviar o sofrimento. Esta intervenção 

deve, de seguida, tornar-se o objeto de investigação, destinada a avaliar a sua segurança e 

eficácia. Em todos os casos, a nova informação deve ser registada e, quando apropriado, 

disponibilizada publicamente. 
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Anexo III – Declaração de Consentimento 
 

Declaração de Consentimento 
 

Eu, ____________________________________________________________, 

portador do B.I. nº ________________do Arq. De Identificação de _______________, 

emitido em _____/____/____,declaro que fui suficientemente informado das finalidades, 

benefícios esperados e riscos associados à realização dos testes ou das atividades. Foi-me 

dada a oportunidade de formular questões e colocar dúvidas e estou na posse de 

informação suficiente para poder assinar o termo de consentimento.  

Assumo a responsabilidade de eventuais lesões ou situações de risco de saúde que 

possam resultar do facto de não apresentar declaração médica que autorize a prática de 

atividade física. Assumo ainda a responsabilidade da ocorrência das situações nefastas 

para a minha saúde, que resultem do não cumprimento das indicações técnicas da UTAD.  

E da minha inteira responsabilidade o não cumprimento do programa de exercícios 

e/ou de recomendações fornecidas pelos técnicos da UTAD.  

Vila Real, UTAD ____ de ____________ de 2015  

 

 

 

 

Assinatura 
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Anexo IV – Escala de PSE - OMNI-RES 
 

 


