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Introdução: O Treino de Força (TF) provoca stress mecânico e stress metabólico 

proporcionando alterações na estrutura muscular e na temperatura da pele. Não é 

consensual o efeito do banho de imersão em água fria na recuperação muscular após 

exercícios de TF. Deste modo, o objetivo do presente estudo é observar, através de 

análise termográfica e de ultrassonografia, o comportamento do efeito do banho de 

imersão (BI), do músculo da face anterior do braço, após um protocolo de exercícios de 

TF organizados em Bi-set, em mulheres.  

Método: Para o efeito 10 jovens caucasianas, do sexo feminino, estudantes 

universitárias, sedentárias, com uma média de idades de 21,00±1,15 anos. Foram 

submetidas a um protocolo de TF (5 séries de 10 repetições de flexão de cotovelo com 

Halteres com a mão em supinação seguido de 5 séries de 10 repetições de flexão do 

cotovelo com halteres com a mão neutra, com uma carga correspondente nos dois 

exercícios a 70% de 1RM, em Bi-set), em duas sessões, com intervalo de 7 dias, 

diferindo entre si na aplicação do BI (20 min a uma temperatura de 8,3ºC±0,76, 

imediatamente após e 24 horas após o protocolo de exercício), numa das sessões. Na 

outra sessão aplicou-se uma recuperação passiva. Foi recolhido, em ambas as 

sessões, imagens da TSP e imagens de ultrassom nos momentos pré, imediatamente 

após, 24h, 48h e 72h após o protocolo de exercícios.  

Resultados: Em relação a temperatura superficial da pele (TSP) foi observado um 

efeito momento (F(12, 216)=18,511; p<0,0001; ƞp
2=0,507) no braço de controle (BC), no 

braço de exercício (BE) (F(12, 216)=19,154; p<0,0001; ƞp
2=0,516), na zona abdominal  

(TA) (F(12, 216)=39,616; p<0,0001; ƞp
2=0,688) e no esterno (TE) (F(12, 216)=23,864; 

p<0,0001; ƞp
2=0,570). Não foi observado um efeito sessão nem uma interação 

momento X sessão. Em relação à distância entre o úmero à camada adiposa (DUA), 

no BC não foram observados efeito momento e sessões. Não foi observado uma 

interação momento x grupo. Já em relação ao BE foi observado um efeito momento 

(F(4, 72)=6,616; p<0,0001; ƞp
2=0,269), mas tal como no de controlo não se observou uma 

interação momento x sessão nem um efeito sessão.  

Conclusão: A resposta da temperatura superficial da Pele e o edema muscular aos 

exercícios de TF organizados em Bí-set é independente do uso ou não do Banho de 

Imersão. Existe uma resposta aguda do edema muscular e uma elevação da 

temperatura superficial da pele no período de 24h a 48h após exercício. Estes 

resultados só devem ser extrapolados para sujeitos com as características específicas 

das do presente estudo e com a metodologia idêntica à do presente estudo´  
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Palavras-chave: Treino de força, Crioterapia, Imersão em Água Fria, Lesão Muscular.  

 

Introduction: Resistance Training (TF) induces a mechanical and metabolic stress 

providing changes in muscle structure and skin temperature. There are no consensual 

results in literature of the cold water immersion effectiveness on muscle recovery after 

TF exercises. The aim of this study was to observe the effect of cold water immersion 

on muscle edema behavior and superficial skin temperature, of the anterior arm side, 

after a TF exercise protocol organized in bi-set, by means of thermal and ultrasound 

analysis.   

Method: 10 young Caucasian females, university students, sedentary, with an average 

age of 21.00 ± 1.15 years were submitted to a resistance training protocol (5 sets of 

Biceps Curl and Hammer Biceps Curl at 70% 1RM Bi-set), performed in two different 

weeks. In one of the weeks, subjects performed a passive recovery, were no 

cryotherapy method was applied. In the other week, subjects were submitted to a 

coldwater immersion protocol (20 minutes at 8,3ºC±0,76, immediately post as well as 

24h post exercise). In the two weeks, thermal images, as well as ultrasound images, 

were taken pre, immediately posts as well as 24h, 48h and 72h post exercise, to 

evaluate the muscle thickness and the inflammatory response.    

Results: There are an effect moment in the control arm (F(12, 216)=18,511; p<0,0001; 

ƞp
2=0,507), experimental arm (F(12, 216)=19,154; p<0,0001; ƞp

2=0,516), sternum (F(12, 

216)=23,864; p<0,0001; ƞp
2=0,570) and Abdominal skinfold fat F(12, 216)=39,616; 

p<0,0001; ƞp
2=0,688) relative to skin temperature. There an moment effect (F(4, 

72)=6,616; p<0,0001; ƞp
2=0,269) for the control arm relative to muscular edema.  

Conclusion: Skin temperature and muscular edema response to a Bi-set resistance 

training protocol was no influenced by the application of the cold water immersion 

protocol. An acute response of the muscular edema and superficial skin temperature 

was found 24h and 48h after exercise. These results there are only applied to the 

methodology applied on this study.  

Keywords: Resistance Training; Cryotherapy; Cold Water Immersion, muscle damage.  
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Introdução 

 

O treino de força (TF) é uma modalidade de exercícios resistidos onde o indivíduo 

realiza movimentos musculares contra uma força de oposição, como por exemplo, os 

exercícios com cargas adicionais (American College of Sports Medicine, 2009). 

A hipertrofia muscular resulta na medida em que, células satélites possuem um núcleo 

que pode proliferar em resposta às micro lesões causadas pelo exercício intenso no 

músculo-esquelético, estas micro lesões atraem as células satélites que se fundem e 

dividem o seu núcleo com a fibra muscular, como o número de núcleos novos é maior do 

que o necessário para preencher o espaço deixado pelas micro lesões, fazendo com que 

a fibra muscular produza um número maior de miofibrilas (Andersen, 2005). 

Existem diversos métodos de obtenção de hipertrofia muscular. A diferença entre 

todos esses métodos está no modo como as variáveis do treino manipulam a, 

intensidade, volume e os tempos de recuperação. O TF com curtos intervalos de 

recuperação (60 segundos) induz também um aumento significativo de catecolaminas, 

cortisol, testosterona e hormona de crescimento (GH), sendo estes agentes importantes 

na hipertrofia muscular (Fleck & Kraemer, 2006). 

Para a obtenção de hipertrofia muscular são utilizadas várias metodologias de 

organização dos exercícios. Entre essas metodologias encontra se o método de Bí-Set 

que consiste na execução de dois exercícios para o mesmo grupo muscular, de forma 

consecutiva, sem descanso entre eles. 

O objetivo de agrupamento dos exercícios em Bí-Set tem como foco a potencialização 

dos principais fatores que podem influenciar a hipertrofia muscular, tais como: i) o 

aumento do tempo e do nível de tensão muscular; ii) a criação de um stress metabólico 

(Foschini & Prestis, 2007). Assim esta metodologia de exercício causa danos musculares 

que podem variar de outros tradicionalmente usados para a obtenção de hipertrofia 

muscular. Desta forma e ainda por não ter sido uma questão aprofundada na literatura, 

torna-se pertinente saber qual o tempo necessário para que o organismo consiga 

recuperar da agressão aos tecidos inerentes às contrações musculares exercidas 

através da metodologia Bí-Set. 

O exercício físico, por si só, induz uma agressão natural ao tecido músculo-

esquelético, provocando uma resposta inflamatória proporcional à duração, intensidade 

e massa muscular recrutada. A recuperação do organismo a essa agressão muscular irá 

depender do curso do tempo, da gravidade da dor e do grau de disfunção muscular 

(Fabio Bandeira, Neves, Moura, & Nohama, 2014). 
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O dano muscular é evidente na rutura dos padrões normais das fibras (alinhamento) 

do músculo- esquelético e na ampliação ou rotura completa das linhas Z (Proske & 

Morgan, 2001). Os danos nas células musculares permitem a libertação de enzimas, 

incluindo a creatina quinase (CK), mantendo a concentração consistentemente elevada 

no soro sanguíneo e contribui parados défices de força (Morgan & Proske, 2004). Por 

sua vez, o edema ou inchaço, como resultado da produção de prostaglandina E2, tem 

sido observado em exercício excêntrico após 24, 48 e 72 horas. (Mekjavic, Exner, Tesch, 

& Eiken, 2000). 

Vários estudos têm relatado que o dano muscular induzido pelo exercício é 

caracterizado pelo aumento da dor, desconforto, edema e disfunção muscular e pode 

atingir a sua magnitude máxima entre 24 a 72 horas após o exercício. 

Este dano induzido pelo exercício é geralmente denominado de Dor Muscular Tardia 

(DOMTS) (Skurvydas et al., 2006;Crystal, Townson, Cook, & LaRoche, 2013; Sellwood, 

Brukner  Williams, Nicol, &Hinman, 2007). 

A recuperação entre sessões de treino TF é um fator determinante na adaptação ao 

treino a longo prazo. Uma inadequada recuperação após exercício pode impedir o 

organismo de suportar as cargas definidas com a intensidade requerida. Pode também 

aumentar o risco de lesão por excesso de treino (denominado de “overtraining”) (Roberts 

et al., 2014). 

O sucesso dos processos de melhoria do desempenho e prevenção de lesões 

depende da qualidade da transição entre os estímulos do treino físico, além da 

sistematização da prescrição do exercício (Barnett, 2006; Sellwood et al., 2007a; 

Wilcock, Cronin, & Hing, 2006). Nesse sentido, a recuperação pós-exercício consiste em 

restaurar os sistemas do corpo na sua condição basal, determinando a homeostasia do 

ser humano (Tomlin & Wenger, 2001). 

Uma inadequada recuperação após o exercício pode aumentar o risco de lesão, 

doença e levar excesso de treino  (Barnett, 2006) . 

Muitas investigações têm tentado aliviar ou prevenir a lesão muscular induzida pelo 

exercício e os seus sintomas associados. As estratégias de tratamento podem incluir 

alongamento, Ultra-Som, massagem, suplementação o antioxidante, Crioterapia e a 

administração de medicamentos anti-inflamatórios não esteroides (Cheung, Hume, & 

Maxwell, 2003). 

Atualmente, a crioterapia (CR) tem sido um dos focos principais de estudo para esse 

efeito (Crystal et al., 2013; Sellwood et al., 2007a; Sutkowy, Woźniak, Boraczyński, Mila-

Kierzenkowska, & Boraczyński, 2015) na medicina desportiva, tem sido tradicionalmente 

aplicada usando blocos de gelo ou banhos de imersão em água fria (C. Bleakley, 

Bieuzen, Davison, & Costello, 2014). 
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É uma modalidade de tratamento cada vez mais popular para o cuidado imediato de 

lesões de tecidos moles (C. Bleakley et al., 2014; Roberts et al., 2014; Sellwood et al., 

2007; Torres, Ribeiro, Alberto Duarte, & Cabri, 2012c) 

Ao longo do tempo foram-se desenvolvendo várias técnicas e métodos diferentes de 

crioterapia, diferindo no modo de aplicação, tempo de aplicação e temperatura. De entre 

eles destaca-se o banho de imersão em água fria (CWI) sendo definida como 

arrefecimento do corpo para fins terapêuticos. 

(Bailey et al., 2007; Roberts, Nosaka, Coombes, & Peake, 2014; Sellwood, Brukner, 

William 

A Imersão em água fria (CWI) tem sido proposta como um método para acelerar o 

processo de recuperação após exercício, através da redução da inflamação. No entanto, 

a investigação sobre os efeitos da crioterapia nas concentrações sanguíneas de 

marcadores sistêmicos de inflamação induzida pelo exercício tem produzido resultados 

inconsistentes (Roberts et al., 2014; Sutkowy et al., 2015). 

A base fisiológica subjacente à aplicação dos métodos de crioterapia está diretamente 

relacionada com a temperatura da pele. Através do contacto com água ou gelo a baixas 

temperaturas, a crioterapia tem como primeiro objetivo o arrefecimento da superfície da 

pele, provocando uma resposta vasoconstritora periférica (Zalewski, Klawe, Pawlak, 

Tafil-Klawe, & Newton, 2013). A imersão em água fria após exercícios de resistência 

diminui o fluxo sanguíneo muscular e atividade metabólica (Ihsan, Watson, Lipski, & 

Abbiss, 2013) 

Os mecanismos pelos quais a imersão em água fria pode melhorar a recuperação 

pós-exercício ainda não estão bem estabelecidas, particularmente no contexto de 

recuperação após exercícios de resistência, no encaixe da situação fisiológica os fatores 

vasoativos que medem essas mudanças no fluxo sanguíneo em resposta a imersão em 

água fria após o exercício são desconhecidos, a endotelina-1 é um vasoconstritor potente 

que tem sido implicado em respostas vasculares a exposição ao frio (Guirro, Abib, & 

Máximo, 1999), e pode, por conseguinte, regular a diminuição no músculo do membro e 

o fluxo sanguíneo que outros têm relatado logo a seguir à CWI (Mawhinney et al., 2013; 

Vaile et al., 2011).  Estudos têm investigado as temperaturas ótimas de aplicação da 

crioterapia, bem como seu tempo de aplicação, de modo a que o sistema nervoso 

simpático estimule a neuro transmissão localizada de nervos noradrenérgicos com o 

objetivo de causar uma vasoconstrição periférica suficientemente poderosa capaz de 

reduzir o fluxo sanguíneo da pele, desviando-o para os órgãos centrais, a fim de 

minimizar a perda de calor para o ambiente (Leahy, 2013). 
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Apesar de os métodos parecerem eficazes na redução da temperatura da pele, há 

vários fatores que influenciam diretamente o método utilizado. O primeiro fator está 

relacionado com a Lei de Forier: “A taxa do fluxo de calor por condução, numa dada 

direção, é proporcional ao gradiente de temperatura”, evidenciando que um método de 

aplicação da crioterapia com uma temperatura inferior oferece maior oportunidade para a 

transferência de energia térmica, resultando numa temperatura da pele inferior (Eduardo 

Borba Neves, Bandeira, Ulbricht, Vilaça-Alves, & Reis, 2015) Outro fator é que maioria 

dos métodos de arrefecimento o gelo é utilizado como método direto de arrefecer a 

temperatura da pele ou para arrefecer a água onde o músculo está imerso. Com o passar 

do tempo o gelo irá sofrer uma transformação de fase, uma grande quantidade de energia 

é absorvida enquanto muda de estado físico, enquanto em outros métodos não há 

mudanças de estado físico, o que se traduz numa menor quantidade de energia térmica 

absorvida (Selfe, Hardaker, Whittaker, & Hayes, 2009) 

O corpo humano possui mecanismos complexos responsáveis pelo controle da 

temperatura corporal que envolvem: os sensores térmicos, o hipotálamo e os sistemas 

eferentes, de acordo com  (Aboodarda, George, Mokhtar, & Thompson, 2011; Dj & Bm, 

1997; B. F. Jones & Plassmann, 2002) uma temperatura corporal central constante é 

essencial para preservar a hemóstase e manter as funções e composições dos tecidos 

e fluidos internos. Como o ser humano é considerado um ser homeotérmico em relação 

à sua temperatura central, depende constantemente de um equilíbrio entre perdas e 

ganhos de calor. A pele é um órgão fundamental na manutenção da temperatura central 

(TC) dentro de uma faixa de normalidade 36,1 - 37,8°C, tendo em vista que esta deve 

ser preservada a fim de resguardar as funções vitais do organismo (Campbell, 2008). 

A termografia infravermelha é um dos métodos capazes de avaliar de forma indireta 

o fluxo sanguíneo na superfície da pele por meio da correlação entre a temperatura da 

pele e o fluxo sanguíneo (Brioschi, Macedo, & Macedo, 2003a). Também conhecida 

como imagem infravermelha (IR), é um procedimento diagnóstico que mede a energia 

infravermelha emitida pelo corpo. Estas medidas expressam-se pela forma de imagens 

de alta resolução que constituem a base para serem utilizadas no diagnóstico. O corpo 

humano emite raios IR na faixa espectral de 0,7 a 15 µm, estes raios são invisíveis a olho 

nu e indicam o grau de agitação entre as moléculas, a mesma pode ser percebida pelas 

suas propriedades de aquecimento, porém a mão humana não é capaz de perceber 

mudanças de temperatura a menos de 2ºC a 4ºC, já os equipamentos de imagem IR 

detetam mudanças térmicas de 0,05ºC a 0,1ºC e demonstram-nas como um mapa 

térmico. Estudos sugerem que temperaturas acima de 0,5ºC são indicativas de disfunção 

(Brioschi, Abramavicus, & Corrêa, 2005a).Uma imagem termográfica, é constituída por 
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pixéis, cada pixel é associado a um valor de temperatura. As regiões que possuem uma 

vascularização anormal são detetadas na termografia como pontos quentes (hot spots), 

nos casos de processos metabólicos intensos, ou como pontos frios (cold spots), para 

regiões de vascularização afetada ou necrose (Antoni Nowakowski, 2006). 

Estudos apontam que evidentemente quando há lesão muscular existe uma variação 

da temperatura na zona comprometida (Fábio Bandeira, Moura, Souza, Nohama, & 

Neves, 2012; E. B. Neves, Vilaça-Alves, Moreira, Lemos, & Reis, 2015) 

Deste modo, (Brioschi, Macedo, & Macedo, 2003) assume que este é um método 

totalmente seguro, indolor, sem radiação ionizante, contato, que determina a atividade 

circulatória cutânea, pela sua perfusão. Este diagnóstico pode ser repetido 

ininterruptamente, quantas vezes forem necessárias (Brioschi, Abramavicus, & Corrêa, 

2005b; Garcia, 2004) 

Para reforçar, segundo Tarpani et al., (2009), as principais vantagens da termografia 

são: a velocidade da recolha de dados; a interpretação das imagens ocorre em tempo 

real; a radiação não é de natureza letal; e além de não precisar do contacto com a parte 

inspecionada durante a recolha a de dados. 

Outro dos potenciais materiais a ser explorado na investigação desta problemática é 

a ultrassonografia que tem sido apresentada como uma alternativa para a avaliação de 

algumas variáveis morfológicas envolvidas na produção de força (Radaelli, Bottaro, 

Wilhelm, Wagner, & Pinto, 2012). A utilização da medição da EM por meio da 

ultrassonografia tem sido frequentemente utilizada em investigações com o intuito de 

avaliar as adaptações crônicas musculares em resposta a diferentes protocolos do treino 

de força, (Nogueira et al., 2014a; W. Nogueira et al., 2009). A sua utilização pode dar 

suporte à observação de adaptações morfológicas em resposta a um programa de treino, 

des-treino e envelhecimento, e ainda parece ser uma medida mais interessante do que 

apenas o valor de produção de força muscular, pois pode representar a capacidade 

funcional muscula. Os procedimentos metodológicos adotados na medição da EM 

incluem, entre outros, a determinação criteriosa dos pontos anatômicos onde será 

realizada a medida. Para a aquisição da imagem, é necessário recorrer a um gel à base 

de água, que promove um contato acústico sem a necessidade de causar pressão sobre 

a pele .O tecido adiposo subcutâneo e tecido ósseo são identificados pela imagem da 

ultrassonografia, e é na distância entre esses dois pontos que foi definida como a EM 

(Radaelli, Nestor Wilhelm Neto, Bottaro, & Silveira Pinto, 2011). 

A técnica da ultrassonografia por imagem tem sido muito utilizada para determinar as 

propriedades mecânicas em humanos in vivo (Herbert, de Noronha, & Kamper, 2011; 
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Maganaris, 2002) por ser um método não invasivo, de fácil utilização e baixo custo 

relativo para obtenção de imagens de alta resolução de estruturas de diferentes 

tamanhos e em diferentes profundidades do corpo humano. É uma técnica que permite 

o acompanhamento, em tempo real, de estruturas em movimento e o pós-processamento 

das imagens geradas, além de evitar limitações impostas por outros métodos 

(Magnusson et al., 2003). 

Desta forma, o problema do estudo bate-se com dois métodos de análise distintos a 

ultrassonografia e a termografia e que através dos mesmos, se possa medir o EM e TSP 

obter indicadores que permitam, em parte, saber quanto tempo é necessário para 

retornar ás condições basais e se o uso do BI acelera a regressão do processo de 

agressão ao tecido muscular de um método do treino de força visando a hipertrofia 

muscular. 

 

Objetivo 

O objetivo deste estudo pretende através dos métodos de diagnóstico anteriormente 

referidos (termografia e ultrassonografia) verificar, quanto tempo é necessário para que 

apos a execução de 5 séries do FCHS e FCHN organizado em Bí-Set, temperatura da 

pele e a EM voltem aos valores basais e se o método de imersão em água fria acelera 

esse processo. 
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2.Metodologia 

 

2.1 Caracterização da amostra 

 

A amostra foi constituída por 10 jovens, que habitam no Concelho de Vila Real, 

estudantes na Universidade de Trás os Montes e Alto Douro, com 21,00±1,15 anos de 

idade, 162,00±5,65 cm de estatura, 58,37±8,52 kg, 20,76±4,68% de gordura estimada 

e 9,08±1,39 mm de dobra cutânea bicipital. Os sujeitos que compõem a amostra foram 

convidados pessoalmente a participarem nesta pesquisa. 

Os critérios de inclusão do estudo foram os seguintes: Serem do sexo feminino, 

indivíduos aparentemente saudáveis, com alguma prática de exercício físico e não 

possuir nenhuma lesão muscular, metabólica ou ortopédica passível de alterar as 

variáveis do estudo. 

Foi feita uma reunião prévia com a equipa de investigação, onde foi esclarecido 

todo o procedimento e possíveis desconfortos inerentes ao presente estudo. Depois de 

terem sido clarificadas todas as dúvidas e os voluntários terem preenchido uma 

anamnese onde foi verificado se cumpriam os critérios de inclusão e não terem 

respondido nenhuma resposta afirmativa no ParQ-teste (ACSM, 2007), os sujeitos 

assinaram, um termo de consentimento, livre e esclarecido, tendo como base a 

declaração de Helsinki (2013), que determina a ética na pesquisa em seres humanos. 

(ANEXO 1, 2 3 e 4 respetivamente.). Também foi entregue uma lista aos avaliados onde 

explicava todos os cuidados a ter antes de fazerem o teste bem como o nível de 

atividade física (ANEXO 5 e 6), Após este procedimento as 10 sujeitas fizeram parte 

oficialmente da amostra do presente estudo, as avaliações foram feitas de acordo com 

horários disponíveis entre a equipa. 

 

2.2 Variáveis 

 

-Variáveis Independentes 

• Protocolo de exercício de Treino de Força em Bi-set; 

• Protocolos de recuperação – Imersão em Água Fria e passiva. 
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-Variáveis dependentes 

• Temperatura da Pele; 

• Espessura Muscular; 

 

2.3. Variáveis de caracterização da amostra 

 

• Idade 

• Massa corporal 

• Estatura 

• Percentagem de Massa Gorda Estimada 

 

3.Caraterização das variáveis Independentes 

 

3.1. Protocolo de Exercício de Treino de Força 

 

Foram executadas 5 séries em sistema bi-sets (E. B. Neves, Moreira, Lemos, 

Vilaça-Alves, & Reis, 2015) dos exercícios, FCHS e FCHN ambos realizados de forma 

unilateral somente no braço dominante, sendo que o outro braço serviu de braço 

controlo. O protocolo funcionou da seguinte forma: 5º séries a 70% de 1RM, totalizando 

assim 20 repetições por série,10 repetições de FCHS e 10 repetições de FCHN, o 

descanso entre séries de 2 minutos. 

A cadência dos exercícios foi controlada a 60 batimentos por minutos (BPM) por 

um metrónomo (Dolphin® Dp31g). 
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3.2. Protocolo de Recuperação – Imersão em Água Fria 

 

O protocolo de tratamento de crioterapia implementado nesta investigação foi a 

Imersão em Água Fria (CWI). O braço exercitado foi mergulhado durante 20 minutos 

num recipiente com água a uma temperatura dentro do intervalo de 5ºC e 10ºC, no 

entanto, a mão não foi mergulhada para evitar efeitos adversos das baixas temperaturas 

e para uma maior comodidade do sujeito. A temperatura da água foi controlada através 

de um Termopar DFT-700-M (Shinko Technos Co. Osaka, Japan). 

 

 

4.Desenho Experimental e Procedimentos do estudo. 

 

1ª Sessão 

N primeira 1ª sessão os sujeitos efetuaram um treino de adaptação/habituação, aos 

exercícios (FCHS/FCHN) com supinação do antebraço, a serem realizados durante os 

testes experimentais, duração de duas semanas, com uma frequência semanal de 3 

vezes, onde realizaram 3 séries, com 1’30 de descanso entre as mesmas a uma carga 

de 60% perceptível dos dois exercícios FCHS e FCHN 

 

2ª e 3º Sessão 

Após estas duas semanas de adaptação foram realizadas mais duas sessões, 

separadas entre si por 72 horas, onde foi aferida a 1RM segundo o protocolo (Kraemer 

& Fry, 1995) de ambos os exercícios. Na segunda sessão realizou se a medição da 1 

RM e foram igualmente retiradas, as medições da Estatura, Massa Corporal e a 

Percentagem de massa gorda (ACSM, 2007). Na terceira sessão foi aplicado novamente 

o teste de 1RM para os exercícios FCHS e FCHN. Após estas sessões de Adaptação, 

prosseguiram duas semanas de investigação uma de controlo e posteriormente a 

semana experimental sendo a amostra para os mesmos dois grupos. 
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Semana de Controlo 

Na semana de controlo os indivíduos foram submetidos a um protocolo de 

exercício de treino de força e foram recolhidas imagens térmicas e ultrassonográficas 

em diferentes momentos. 

O processo iniciou-se com a recolha da imagem termográfica e ultrassonográfica. 

Após este processamento foi aplicado o protocolo de treino de força em que os 

indivíduos realizaram 5 séries de FCHS (E. B. Neves et al., 2015) e FCHN, num sistema 

Bi-set, a 70% da 1RM (carga previamente estimada) a uma cadência de 60 Bpm, 

controlada por um metrónomo (Dolphin® Dp31g). O tempo de descanso entre séries 

foi de 2 minutos. 

No início e no final de cada série, foi recolhida a imagem termográfica, isto é, de 

forma sequencial: Imagem termográfica - Bi-set - imagem termográfica – dois minutos 

de descanso – imagem termográfica – Bi-set, e assim sucessivamente até completar 

as 5 séries. 

Imediatamente após o término da quinta série do protocolo de exercício foram 

recolhidas a imagem termográfica e ultrassonográfica sendo que esta só era retirada 

no início da 1ª série e no final da 5º série para não influenciar valores da temperatura. 

O mesmo procedimento de recolhas de imagem foi realizado 24, 48 e 72 horas após. 

Figura   1   -   Desenho dos Processos de Investigação experimental    Protocolo de  

ex ercícío do Treino de força    Protocolo de Crioterapia   
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Figura 2 - Desenho da Semana de Controlo 

Série de exercícios Treino de força Termografia  Ultrassonografia 

 

Semana Experimental 

Na semana seguinte passámos á fase experimental, semelhante ao protocolo de 

controlo, a diferença foi que no final da 5ª série em vez dos indivíduos efetuarem um 

método de recuperação passivo, usamos o um protocolo de tratamento em imersão em 

água fria (CWI), Os sujeitos mergulharam o braço de exercício numa mistura de água 

com gelo durante 20 minutos a uma temperatura que variou entre os 5ºC e os 10ºC, 

controlada por um Termopar DFT-700-M (Shinko Technos Co. Osaka, Japan),este 

processo repete-se também 24 horas após o exercício. 

Igualmente, foram recolhidas a imagem termográfica e a ultrassonográfica. Foi 

aplicado o mesmo protocolo de treino de força que foi aplicado na semana de controlo, 

sendo também recolhidas as imagens termográficas antes e após cada série de 

exercício. 

Após 24 horas, foram recolhidas as imagens termográfica e ultrassonográfica 

antes da nova aplicação do protocolo de tratamento com CWI, já nas 48 e 72 apenas é 

feita a medição da temperatura e da ultrassonografia sem a imersão em água fria (CWI). 

Durante todo o período experimental os sujeitos não puderam realizar nenhum tipo 

de exercício físico, nem usar nenhuma substância ou método de recuperação. 
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Figure 3-Desenho da Semana Experimental 

    Protocolo de Crioterapia            Série de exercícios Treino de força 

         Termografia  Ultrassonografia  

 

2.3 Instrumentos e medições 

 

Recursos Humanos 

-Professores/monitores especializados para proceder à recolha dos dados 

analisados de forma a assegurar a sua correta utilização e validade. 

 

Recursos Materiais: 

 

• Termo de consentimento (De acordo com a declaração de Helsínquia); 

• Anamnese 

• Par-Q Teste (ACSM, 2007) 

• Folha de informações e cuidados antes, durante e após as avaliações; 

• Plicômetro (Langue®), resolução de 1mm; 
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• Estadiómetro (SECA®); 

• Balança Electrónica (SECA®) 

• Um par de Halteres com peso amovível. 

• Metrónomo (Dolphin® Dp31g); 

• Termómetro ambiental (Elecs HTC-2); 

• Termopar DFT-700-M (Shinko Technos Co. Osaka, Japan) 

• Scanner ultrassonográfico Aloka SSD 500V (Tóquio, Japão), com um 

Transdutor linear de 7,5 MHz (UST-5512U-7.5, 38 milímetros, Aloka); 

• Câmara de vídeo (SSZ-303E, Aloka); 

• Câmara termográfica modelo Ti32 da marca Fluke Technologies (Mumbai, 

Índia); 

• Recipiente com água fria e gelo 

• Fita dupla face 

 

 

 

Figura 4 Esquerda: Termopar DFT-700-M (Shinko Technos Co. Osaka, Japan) utilizado no 

controlo da temperatura da água . 
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Estatura 

Para medir a estatura foi utilizado um estadiómetro (SECA). A estatura foi definida 

como a distância, em linha reta, entre o ponto mais alto do crânio e o ponto mais baixo 

(neste caso o piso sobre o qual se apoiam os pés), estando os sujeitos em posição ereta, 

posicionados segundo o plano de Frankfurt. 

Este plano consiste numa linha imaginária (com ajuda de um objeto reto e linear, 

como por exemplo caneta ou régua) que passa pelo ponto mais baixo do bordo inferior 

da órbita ocular direita e pelo ponto mais alto do lado superior do meato auditivo externo 

correspondente. Os sujeitos, da amostra, estavam descalços, com os pés juntos e com 

os calcanhares, o cóccix, a coluna dorsal e a parte occipital em contacto com o 

estadiómetro. A leitura está expressa em centímetros, com aproximação às décimas 

sendo o valor registado após inspiração profunda. 

Toda a leitura foi expressa em centímetros (cm), com aproximação ás 

décimas. O valor apenas foi registado após inspiração profunda do sujeito a ser 

avaliado. 

 

 

 

Massa Corporal 

Obtive a massa corporal usando uma balança electrónica SECA. Os sujeitos 

usaram a menor quantidade de roupa possível (em calções), descalços, colocados no 

centro da plataforma da balança onde devem permanecer imóveis até ao final da 

medição. A leitura foi realizada após estabilização dos dígitos da balança e a massa 

corporal é expressa em Kg, com aproximação às décimas. 

 

Percentagem de gordura estimada 

A avaliação da percentagem de gordura foi avaliada através de 7 pregas cutâneas 

de gordura sub-cutânea, nomeadamente as pregas: peitoral, axilar média, tricipital, 

subescapular, abdominal, suprailíaca e crural. Foi utilizado um plicômetro da marca 

Langue®, com resolução de 1mm. 

Fórmula para obter a densidade corporal (ACSM, 2007): 
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Equação 1- Densidade Corporal=1,112 – (0,00043499 (Σ das 7 pregas cutâneas) 

+ (0,00000055 (Σ das 7 pregas cutâneas)-2) – (0,00028826 (idade)) 

Fórmula para converter a densidade corporal em percentagem de gordura corporal 

(ACSM, 2000): 

Equação 2 - Massa de Gordura estimada= (4,95 / densidade corporal) – 4,50 

A obtenção das Pregas cutâneas obedecerá aos seguintes procedimentos (ACSM, 

2000): 

• Todas as medidas foram realizadas do lado direito do corpo; 

• A prega cutânea foi pinçada com o dedo polegar e indicador, cerca de um cm 

do local previamente marcado; 

• O lipocalibrador foi colocado perpendicularmente em relação a prega; 

• A leitura foi efetuada cerca de 2 segundos após a colocação do lipocalibrador, 

sem largar a prega; 

• Foram efetuadas duas medidas no mesmo local, considerando a média de 

ambas como valor final, desde que as duas medições não apresentem valores 

que difiram entre si mais de 0,2 mm. 

Os pontos anatómicos que serão utilizados para a obtenção dos valores das 

pregas cutâneas são os seguintes (ACSM, 2000): 

• Abdominal: prega vertical; a 2 cm lateralmente à direita do umbigo; 

• Tricipital: prega vertical; a meio e na parte posterior do braço; a meio de uma 

linha imaginária entre os processos acrómio e olecrano; e o braço livre ao lado 

do corpo; 

• Peitoral: prega diagonal; a meio da distância entre a parte anterior da linha da 

axila e o mamilo; 

• Axilar média: prega vertical; entre o cruzamento das linhas imaginárias 

passando uma por entre o meio da axila em direção ao osso ilíaco do mesmo 

lado, e outra pelo lado do processo xifoide do esterno que vai na horizontal 

passar pela linha referida anteriormente; 

• Subescapular: prega diagonal (a 45º); 2 cm após o ângulo inferior da escápula; 

• Suprailíaca: prega diagonal; em linha com o ângulo formado pela crista ilíaca e 

tirada na parte anterior da linha axilar logo superiormente à crista ilíaca; 
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• Crural: prega vertical; na face anterior da coxa e na sua linha média, a meio de 

uma linha imaginária que passa pela crista ilíaca antero superior e a parte 

superior da rótula. 

 

Teste de 1 RM 

Este teste de 1RM foi calculado através do protocolo Kraemer & Fry (1995) onde 

o sujeito dispõe de 3 a 5 tentativas para tentar alcançar a sua 1RM. Começará por 

realizar um aquecimento constituído por 5 a 10 rpt a cerca de 40% a 60% do máximo 

perceptível do sujeito, seguindo-se um minuto de descanso. Após esse minuto realizará 

novamente 3 a 5 rpt mas a cerca de 60 a 80% do máximo perceptível do sujeito, 

descansando 2 minutos. 

Após isto, o sujeito tenta chegar ao seu máximo através de apenas uma repetição. 

Caso não seja alcançado logo a 1RM, o descanso de tentativa para tentativa é de 5 

minutos, aumentando ou diminuindo o valor da carga. A carga máxima foi aquela em 

que os sujeitos da amostra foram capazes de executar uma única repetição. De forma 

a melhorar a prestação do sujeito, é necessária a presença de um profissional experiente 

no treino de força. 

 

Termografia 

Capturou-se a imagem termográfica numa sala com pouca luz em ambiente 

climatizado (entre 23ºC e os 24ºC) monitorizada por um termómetro digital (Elecs HTC-

2). Os sujeitos, antes da avaliação, alcançaram o equilíbrio térmico, tendo sido 

necessário permanecer por 15 minutos na sala sem tocar em qualquer tipo de objeto, 

contacto com a roupa e os braços afastados do tronco. 

As imagens foram adquiridas logo após os 15min de repouso e foram adquiridas 

antes, durantes (no inicio e final de cada série) e imediatamente após os protocolos de 

treino de força e de tratamento em BI, bem como 24, 48 e 72 horas após . 

A câmara termográfica através de sensores mediu as temperaturas que variam 

de -20 a +120ºC com uma resolução de 320 x 240 pixéis, possui ainda uma sensibilidade 

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

da temperatura absoluta, conforme especificações do fabricante. 

A câmara termográfica utilizada para este efeito foi o modelo Ti32 da marca 
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Fluke Technologies (Mumbai, India) que permite medir temperaturas numa escala de 

20°C a 600°C com uma resolução de 320 x 240 e uma exatidão de ± 2 °C, e ainda uma 

sensibilidade para diferenças de temperatura ≤ 0.045°C, conforme as especificações do 

fabricante 

A câmara foi posicionada a ± 1 metro, de modo a captar a parte superior do corpo 

expeto a cabeça. com o centro de foco colocado no apêndice xifoide do osso externo. 

O processamento das imagens térmicas foi realizado no software SmartView® 

Thermal Imaging Analysis da marca Fluke Technologies (Mumbai, India). 

A análise das imagens foi realizada através de Regiões de Interesse (ROI) de 

ambos os braços e do osso do esterno. Numa imagem termográfica, cada pixel é 

associado a um valor de temperatura, a utilização de uma ROI permite obter a média de 

temperatura nessa região. 

 

Figure 5 Imagem térmica registada logo após o protocolo de exercício (esquerda) 

e imagem térmica registada imediatamente após o protocolo de CBI(direita). 

 

Ultrassonografia 

A recolha da ultrassonografia foi avaliada antes, logo após e depois de 24h 48h 

e 72h do exercício através de um scanner Aloka SSD 500V (Tóquio, Japão) em tempo 

real, utilizando um transdutor linear de 7,5 MHz (UST-5512U-7.5, 38 milímetros, Aloka). 

Após a identificação do ponto médio entre os processo acromial e olecraniano, na zona 

posterior do braço, esta foi transferida para a parte anterior do braço, o músculo bicipital, 

delimitando a zona onde foi colocado o transdutor. Sobre esta sonda foi colocada uma 

solução aquosa de forma a obter-se uma boa imagem. As imagens de ultrassom foram 

captadas em vídeo, em tempo real, utilizando uma câmara de vídeo (SSZ-303E, Aloka). 
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Depois da recolha das imagens de ultrassonografia estas foram avaliadas 

através de um no software de computador ImageJ versão 1.37 (National institute of 

health, USA). A espessura muscular foi padronizada como sendo a distância entre o 

úmero e a camada de gordura subcutânea. 

 

Figure 6 Esquerda: Imagem de Ultrassom do Bíceps; Direita: Representação 

esquemática das estruturas visualizadas na Imagem de ultra som; Imagem retirada do 

Livro “Neuromuscular Imaging” (Wattjes & Fischer, 2013) 

 

2.5 Tratamento estatístico 

 

A análise de todos os dados foi elaborada através do Software de tratamento e 

de análise estatística SPSS (Statistical Package for the Social Sciences, SPSS Science, 

Chicago, USA), versão 21com a seguinte sequência: Análise descritiva de modo a obter 

os valores de média e desvio padrão dos parâmetros: idade estatura, percentagem de 

gordura e prega bicipital; e verificação da normalidade de distribuição dos dados através 

do teste Shapiro-wilk, visando a realização da análise estatística inferencial, bem como 

a homogeneidade das variâncias e covariâncias via teste de Levene e a esfericidade 

através do teste de Mauchly. Após os procedimentos descritos acima e verificados os 

pressupostos da utilização de testes paramétricos, foi feita a análise de variância 

(ANOVA) de medidas com o modelo (13 momentos x 2 sessões), o nível de significância 

será de 5%. 
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Resultados 

 

Foi observado uma correlação intra classe (ICC) entre os testes e re-testes de 

1RM nos exercícios de TF, FCHS (ICC>0,97) e FCHN (ICC>0,98). 

Em relação a temperatura superficial da pele (TSP) foi observado um efeito 

momento (F(12, 216)=18,511; p<0,0001; ƞp
2=0,507) no braço de controle (BC), no braço de 

exercício (BE) (F(12, 216)=19,154; p<0,0001; ƞp
2=0,516), na zona abdominal (TA) (F(12, 

216)=39,616; p<0,0001; ƞp
2=0,688) e no esterno (TE) (F(12, 216)=23,864; p<0,0001; 

ƞp
2=0,570). Nesta variável não foram observados em nenhum local um efeito sessão 

nem uma interação momento X sessão. 

Quando observamos cada sessão individualmente, foi observado na sessão 

onde não foi efeituado o banho de imersão de água fria (BI), no braço de controlo (BC), 

um aumento significativo da temperatura superficial da pele, entre o momento 24 h e os 

momentos pós 3, pré 4, pós 4, pré 5 e pós 5 (p=0,030, p=0,035, p=0,025, p=0,12 e 

p=0,16 respetivamente). Foi, igualmente, observado no mesmo braço uma TSP, 

significativamente, superior no momento 72h em relação aos momentos pós 4 e pré 5 

(p=0,033 e p=0,025, respetivamente). Na mesma sessão e no BE foi observado uma 

temperatura da pele significativamente superior no momento 24 h após e o momento 

pré 5 série (p=0,041). 

Em relação à TSP na zona do esterno na SBI uma temperatura significativamente 

menor entre o momento pré 4 série e o momento após 1 série (p=0,041). Nesta sessão 

a TE é significativamente superior no momento pré 2 em relação aos momentos pré 4, 

pós 4 e pré 5 série (p=0,047, p=0,049 e p=0,047 , respetivamente),  no momento 24h 

após em relação aos momentos pós 4 e pré 5 série (p=0,016 e p=0,004, respetivamente) 

e no momento 72h após em relação ao momento pré 5 série (p=0,027). 

Na mesma sessão, a TA tem valores significativamente inferiores no momento 

Pós 2 série relativamente ao momento Pós 24h (p=0,028). No momento Pós 3 série os 

valores são significativamente inferiores em relação com os momentos pós 24h e 72h 

(p=0,002 e p=0,036, respetivamente). No momento Pré 4 série encontramos valores 

significativamente inferiores comparativamente aos momentos pós 24h e 72h (p=0,001 

e p=0,024, respetivamente). No momento Pós 4 série os valores são significativamente 

inferiores relativamente aos momentos Pós 2 série, Pós 24h e Pós 72h (p=0,017, 

p=0,001 e p=0,011, respetivamente). No momento Pré 5 série os valores são 
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significativamente inferiores em relação aos momentos Pré 1 série, Pós 2 série, Pós 

24h, 48h e 72h (p=0,043, p=0,037, p<0,0001, p=0,044 e p=0,005, respetivamente). No 

momento Pós 5 série observaram-se diferenças significativamente inferiores 

comparativamente com o momento Pós 24h (p=0,031). 

Na sessão CBI  no BC observaram-se valores significativamente superiores no 

momento Pós 48h relativamente aos momentos Pós 1 série, Pós 2 série, Pré e Pós 3 

série, Pré e Pós 4 série, Pré e Pós 5 série (p=0,011, p=0,001, p=0,000, p<0,0001, 

p<0,0001, p<0,0001, p<0,0001 e p=0,001, respetivamente). No momento Pós 72h foram 

observados valores significativamente inferiores em relação aos momentos Pós 4 série 

e Pré 5 série (p=0,040 e p=0,023, respetivamente). 

Para a mesma sessão, mas tendo em conta o BE manifestaram-se diferenças 

significativamente superiores entre o momento Pós 24h e os momentos Pós 2 série, Pré 

e Pós 3 série, Pré e Pós 4 série e Pré e Pós 5 série (p=0,008, p=0,011, p=0,005, p=0,006, 

p=0,003, p=0,009 e p=0,004, respetivamente). No momento 48h após observaram-se 

valores significativamente superiores relativamente aos momentos Pré e Pós 2 série, 

Pré e Pós 3 série, Pré e Pós 4 série e Pré e Pós 5 série (p=0,003, p=0,001, p<0,0001, 

p<0,0001, p<0,0001, p<0,0001, p<0,0001 e p<0,0001, respetivamente). 

Observando a temperatura da pele esternal durante a mesma sessão foram 

encontradas diferenças significativamente inferiores para os valores do momento Pós 3 

série comparativamente com os momentos Pré 2 série e 48h após (p=0,044 e p<0,0001, 

respetivamente). No momento Pós 4 série, os valores são significativamente inferiores 

aos momentos Pré e Pós 1 série, Pré 2 série, 24h e 48h após (p=0,035, p=0,032, 

p=0,029, p=0,047 e p<0,0001, respetivamente). Foram observados valores 

significativamente inferiores quando comparado o momento Pós 5 série com os 

momentos Pré e Pós 1 série, Pré 2 série, 24h e 48h após (p=0,041, p=0,045, p=0,047, 

p=0,041 e p<0,0001, respetivamente). No momento 48h após foram observados valores 

significativamente superiores em relação aos momentos Pós 1 série, Pré e Pós 2 série, 

Pré 3 série, Pré 4 série e Pré 5 série (p=0,031, p=0,001, p<0,0001, p=0,019, p<0,0001 

e p<0,0001, respetivamente). 

 

Tabela 1 Médias ± Desvios padrão da temperatura superficial da pele no Braço de Controle (TBC) 

e de exercício (TBE), do esterno (TE) e Abdominal (TA) na duas 

Sessões de estudo, com (CBI) e sem banho de imersão (SBI) 
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TBC               TBE               TE                TA 

                                                          SB    CBI       SBI       CBI  SBI  CBI       SBI   CBI 

Pré 1  34,37± 

1,29 

33,90± 

3,11 

34,62± 

1,31 

35,39± 

1,39 

36,65± 

1,55 

36,08± 

1,92!? 

34,64± 

1,44£ 

35,38 

±1,75 

Pós 1  32,95± 

1,54 

32,85± 

1,84** 

33,62± 

1,58 

33,46± 

1,90 

33,22± 

1,01 

34,67± 

1,64!? 

** 

33,94± 

1,73 

33,52 

±1,09 

Pré 2  33,22± 

1,32 

33,39± 

2,16 

33,99± 

1,47 

33,28± 

1,64 

35,55± 

1,00 

34,25± 

1,30!? 

** 

34,09± 

1,75£ 

33,11 

±0,95 

Pós 2  32,74± 

1,13 

32,49± 

1,03** 

33,07± 

1,00 

32,99± 

1,43* 

(**) 

34,68± 

0,86 

33,73± 

1,25** 

33,34± 

1,37* 

32,70 

±0,98 

Pré 3  33,63± 

0,94 

32,35± 

1,23** 

34,31± 

1,56 

33,26± 

1,35* 

(**) 

34,59± 

1,03 

34,12± 

1,89£# 

** 

33,78± 

1,48 

32,57 

±0,95 

Pós 3  32,11± 

0,90* 

32,02± 

1,02** 

33,44± 

0,88 

33,01± 

1,21* 

(**) 

34,21± 

0,91 

33,33± 

1,14 

32,54± 

1,22*$ 

32,16 

±0,87 

Pré 4  33,20± 

0,91* 

32,23± 

1,00** 

33,49± 

1,00 

33,19± 

1,16* 

(**) 

33,93± 

0,68& 

# 

33,51± 

1,10** 

33,47± 

1,16*$ 

33,67 

±0,71 

Pós 4  32,10± 

0,93*$ 

31,94± 

1,06** 

$ 

33,43± 

0,98 

32,90± 

1,11* 

(**) 

33,85± 

0,65#* 

33,09± 

1,23 

32,19± 

1,08*$ 

+ 

31,93 

±0,80 

Pré 5  31,98± 

0,88*$ 

32,03± 

0,91** 

$ 

33,40± 

0,92* 

33,27± 

1,08* 

(**) 

33,60± 

0,67#* 

$ 

33,29± 

1,14** 

31,99± 

1,12 

32,04 

±0,69 

Pós 5  33,88± 

1,61* 

32,08± 

1,47** 

33,52± 

1,23 

33,11± 

1,01* 

(**) 

33,56± 

1,45 

33,00± 

1,19 

32,38± 

1,78* 

31,79 

±0,79 

24 h  35,18± 

1,19 

33,50± 

2,28 

35,86± 

1,05 

35,31± 

1,14 

36,32± 

1,07 

35,62± 

2,24!? 

36,26± 

0,82£ 

35,48 

±1,14 

48 h 
 34,80± 

1,40 

35,87± 

0,99 

35,53± 

0,87 

36,08± 

0,93 

35,94± 

1,74 

37,19± 

1,00!? 

35,42± 

1,75£ 

36,59 

±1,05 

 72 h                    34,61± 35,34± 34,97± 35,59± 35,97± 35,97± 35,40± 36,09 

                                                                    1,46  1,71  1,67  1,46  1,55  2,48  2,00£  ±1,47            

 

*p<0,05 em relação ao momento 24 h após; $ p<0,05 em relação ao momento 72 h após; & p<0,05 em 

relação ao momento pós 1 ª série; # p<0,05 em relação ao momento pré 2; + p<0,05 em relação ao momento 

pós 2 ª série; £ p=0,027 em relação ao momento pré 5  ** em relação ao momento 48h; ! p<0,05 em relação 

ao momento pós 4 série; p<0,05 em relação ao momento pós 5. 
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Figure 7 - Média marginal estimada da temperatura da pele do braço de exercício e de controlo, nas 

sessões sem (A) e com crioterapia (B) 
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Em relação à distância entre o úmero à camada adiposa (DUA), no BC não foram 

observados efeito momento e sessões. Igualmente, não foi observado uma interação 

momento x grupo. Já em relação ao BE foi observado um efeito momento (F(4, 72)=6,616; 

p<0,0001; ƞp
2=0,269), mas tal como no de controlo não se observou uma interação 

momento x sessão nem um efeito sessão. 

Quando observamos cada sessão individualmente, na SBI não foram 

observadas diferenças significativas entre momentos no BC e foi observada um aumento 

da DUA, significativo (p=0,005), entre o momento Pré e o momento Pós realização do 

exercício no BE. Em relação à CBI não foi observado diferenças entre momentos nem 

no BC nem no de exercício. 

Table 2 - Média ± Desvios padrão das distâncias entre o úmero e a camada adiposa da 

pele (DUA), no braço de controlo (BC) e no braço de exercício (BE), nas duas sessões 

de estudo 

 

DUABC DUABE 

SBI  CBI  SBI  CBI 

Pré 10,72±1,79 10,71±2,19 10,56±2,17 11,01±2,89 

Pós 10,19±1,93 10,97±1,79 13,61±2,99* 12,83±3,03 

24 h 9,86±1,66 9,92±2,04 11,44±2,57 10,71±2,62 

48 h 10,27±1,89 9,64±1,43 11,79±2,31 10,57±3,05 

72 h 9,64±1,53 10,99±1,31 11,64±3,15 11,65±2,15 

* p=0,005 entre o momento pré e pós; DUABC – Distâncias entre o úmero e a camada 

adiposa da pele no braço de controlo; DUABE - Distâncias entre o úmero e a camada 

adiposa da pele no braço de exercício; SBI – Sessão sem banho de imersão; CBI – 

Sessão com banho de imersão 
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Discussão 

 

Foi observado no presente estudo que a TSP não se altera significativamente 

entre o BC e o BE, nem na sessão SBI e nem na sessão CBI. Este resultado corroboram 

com os observados num estudo similar usados em homens (Matos, 2015). Este fato 

poderá dever-se à frequência de aplicação do banho imersão em água fria que foi no 

presente estudo de 2 vezes de 20 minutos. Embora se tenha observado uma diminuição 

na TSP de 12,93 Cº, que vai de encontro aos valores de referência de diminuição de 

temperatura necessário para se obter resultados positivos na inflamação muscular (-10º 

e -17º C), segundo Selfe et al. (2006) e  Bleakley et al., (2010) e tenha sido usado o 

mínimo de aplicações necessárias para se obter resultados positivos (2 sessões) na 

inflamação muscular (Bleakley et al., 2010). Desta forma, nestes sujeitos 2 sessões de 

BI poderão não ter sido suficientes para se observar alterações significativas na TSP em 

relação ao não uso. Recomenda-se em próximos estudos se estude a influencia no 

banho de imersão em água fria na TSP, após séries de exercícios de TF, com maior 

frequência, na TSP. 

Em relação à dinâmica da TSP durante e após a execução das 5 séries de 

exercícios de TF os principais resultados observados que existe valores mais elevados 

de TSP no momento 24h em relação ao momento pré 5 série no braço de exercício sem 

crioterapia e nos momentos 24h e 48h em relação ao momento pós 5 série com 

crioterapia. Estes dados vão parcialmente de acordo com os obtidos por (Hohenauer, 

Taeymans, Baeyens, Clarys, & Clijsen, 2015), tendo-se observando valores de TSP 

significativamente superiores em todos os momentos pós exercícios com e sem o uso 

de BI. Embora o processo inflamatório aconteça logo no momento após a indução do 

exercício e essa inflamação traduzir-se em aumentos de temperatura local (Fabio 

Bandeira et al., 2014), a passagem dessa temperatura para a superfície da pele poderá 

não ocorrer de forma tão célere, principalmente em zonas onde a gordura subcutânea 

sejam superiores. Nomeadamente, no caso dos membros superiores em sujeitos do 

sexo feminino (Eduardo Borba Neves, Bandeira, et al., 2015). Como podemos constatar 

os sujeitos do presente eram do sexo feminino e apresentavam um valor de 9,8 mm de 

prega bicipital. Estes valores são referidos como diminuir a temperatura real interna em 

14,43º C em relação à TSP (Myrer, Myrer, Measom, Fellingham, & Evers, 2001). Desta 

forma, os valores de TSP observados no presente estudo logo após o exercício não ter 

apresentado valores superiores ao pré – exercício poderá dever-se a fato do efeito 

isolador térmico da gordura subcutânea. Em relação a ter-se observado valores 
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superiores após 24 h de exercício quando não se usa BI e 24h e 48h após com o uso 

de BI vão de encontro ao referido por (Eduardo Borba Neves, Moreira, et al., 2015), em 

que a TSP apresenta uma maior sensibilidade às alterações fisiológicas provocadas pelo 

exercício de TF pelo período de 24h a 96h após. Desta forma, observou-se que existe 

um efeito inflamatório, medido através da TSP, no bicípite braquial, superior 24 horas 

após a execução dos exercícios de TF sem o uso de BI, 24h e 48h com o uso de BI. No 

entanto, principalmente com o uso de BI, o fato da TSP ser superior nesses momentos 

poderá não refletir um efeito inflamatório superior mas sim uma alteração do fluxo 

sanguíneo local. Ou seja, com a aplicação do BI haverá uma diminuição do fluxo 

sanguíneo local, após essa aplicação uma hiperemia reativa (aumento do fluxo 

sanguíneo) será induzida como resposta adaptativa, desta forma e consequentemente 

poderá ocorrer um aumento compensatório da TSP. Contudo, na literatura é definido 

que os valores mais elevados de inflamação são no período até 72h após exercício 

(Tidball, 1995). O fato de no presente estudo não ter ocorrido poderá dever-se à área 

que foi utilizada para avaliar a TSP no presente estudo que foi somente na zona do 

bicípite braquial e não no ombro e no antebraço que são zonas de grupos musculares 

que intervêm no exercício que podem ter tido maior influencia na execução do exercício, 

principalmente em sujeitos que estavam pouco habituados na prática de exercícios de 

TF. 

Em relação ao EM foi observado no presente estudo um aumento significativo no 

BE sem o uso de BI e com o uso de BI não foi observado diferenças significativas mas 

o tamanho do efeito foi moderado (ƞp
2=0,246), podendo indiciar que com o aumento da 

amostra existiria uma possibilidade de existir aumentos do EM significativos. Estes 

dados vão de encontro ao referido por Neves et al., (2015), em que a US tem uma maior 

sensibilidade para refletir os efeitos fisiológicos da resposta ao exercício nos momentos 

logo após os exercícios. Contudo, o BI não influenciou significativamente o EM, podendo 

esse facto ser devido, mais uma vez, aos sujeitos do presente estudo não serem 

experientes em relação à utilização dos exercícios de TF e terem solicitado durante o 

exercício outros grupo musculares agonistas desses movimentos. 
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Conclusão 

Podemos desta forma concluir e tendo como base os resultados do presente 

estudo que a resposta da TSP e o EM aos exercícios de TF organizados em bí-set é 

independente do uso ou não do BI. 

Podemos igualmente referir que existe uma resposta aguda do EM e uma 

elevação da TSP no período de 24h a 48h após exercício. 

De referir que estes resultados só devem ser extrapolados para sujeitos com as 

características específicas das do presente estudo e com a metodologia idêntica à do 

presente estudo. 
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Anexos  

     
ANEXO 4 -  

Declaração de Helsinki  

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 
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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.   

3. 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.   
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5. O progresso médico baseia-se em investigações que, naturalmente, 

incluem estudos em seres humanos.   

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.   



     

 38 

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    

   

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 ultra- passar 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 cuida- dosa 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.   
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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 bem- estar 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 financia- mento, 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.   
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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 investiga- dor, 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, 
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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 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 informa- do 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 
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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 

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 biobancos 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:   



     

 43 

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 nãointervenção 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    

   

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 completude 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 
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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.   

   

       

  

ANEXO 1 -Anamnese  

  

Analise Clinica  

  

Código ________   Sexo_________   Idade_________    Altura __________    

Peso__________  

  

Leia cuidadosamente e preencha o formulário desta ficha cm a maior fidelidade 

possivel.  
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1. Possui alguma doença crónica (Diabetes, Hipertensão, 

dislipedimia)?____________ Se sim, Qual/Quais? 

_______________ 2. Possui alguma Lesão (Muscular, 

ossea...)? ___________ Se sim, 

Qual/Quais?_____________ 3. Já foi sujeito a algum 

tipo de cirurgia?____________ Se sim, que tipo de 

cirurgia?_____________ 4. Tem familiares diretos com 

algum tipo de doença?___________ Se sim, 

qual/quais?_____________ 5. Sente algum tipo de dor 

ou desconforto regularmente? __________  

Se sim,   

Onde? ____________  

Impede de fazer alguma tarefa ou movimento?__________  

6. Sentiu algum tipo de dor ou desconforto nas ultimas 24 horas? ______  

Se sim,   

Onde? ____________  

Impede de fazer alguma tarefa ou movimento?__________  

7. Toma algum tipo de medicação regularmente? ___________  

Se sim, qual ou quais? ___________  

Para que efeito? ___________  

Em que quantidade? ____________  

8. Nas ultimas 24 horas tomou algum tipo de medicamento?  

Se sim, qual ou quais? ___________  

Para que efeito? ___________  

Em que quantidade? ____________  

     

ANEXO 2- PAR-Q TESTE  

  O Par-Q teste (ACSM, 2007) é composto por 7 perguntas sendo todas estas 

individualizadas a cada sujeito. Apenas se tem duas opções na escolha das 

respostas (sim e não). Caso o sujeito responda afirmativamente a qualquer um 

das seguintes questões, este não poderá participar da amostra do estudo:   

i) Alguma vez, algum médico o informou que tem um problema cardíaco e que 

só poderia efetuar alguma atividade física após recomendação médica?  

______________  ii) Sente alguma dor no peito quando está a 

fazer alguma atividade física?__________   
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iii) No mês passado, teve alguma dor no peito quando não estava a fazer 

atividade física? ____________  iv) Alguma vez perdeu o equilíbrio por 

causa de uma tontura ou alguma vez ficou inconsciente? ___________   

v) Tem algum problema ósseo ou articular que pode piorar com a alteração do 

tipo da sua atividade física? ___________  vi) Frequentemente o seu médico 

receita-lhe medicamentos para a pressão arterial ou para problemas 

cardíacos? ___________  vii) Você sabe de mais alguma razão pela qual não 

deva realizar atividade física?  

     

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

ANEXO 3 - TERMO 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 com a 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.     
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É 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 2014        

Assinatura __________________________________________  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

ANEXO 5 -Informações para o avaliado  

  

Horário e Local das Avaliações  

• As avaliações são efectuadas no Complexo Desportivo da UTAD;  

• As avaliações são realizadas entre as 8 e as 20 horas de cada dia  

(dependendo da disponibilidade de cada um );  

• (data ainda por definir)  

  

Alimentação  

• Não comer, pelo menos, até uma hora antes da avaliação, para 

pequenas refeições ou três horas para grandes refeições;  

• Controlar a quantidade de alimentos ingeridos;  

• Não ingira café, chá ou bebidas alcoólicas nas duas horas precedentes 

ao exame  



     

 48 

• A alimentação deverá ser semelhante em todos os dias da avaliação;  

• Não faça refeições muito calóricas (gordurosas ou doces); • Não ingerir 

liquidos nos 60 minutos que antecedem a avaliação.  

  

Medicação  

• Levar para a avaliação o nome e as dosagens dos medicamentos que 

faz uso de forma regular ou nas ultimas 48 horas.  

• Não ingerir esteróides, betabloqueadores, medicações vasoactivas, 

ofióides, adesivos trans-dérmicos, etc. nas 24 horas anteriores.  

  

Cuidados a ter com a pele  

• Evitar tratamentos locais com óleos ou aplicação de cosméticos;  

• Caso queira tomar banho deve faze-lo pelo menos duas horas antes, 

evitando-se expor-se a água muito quente ou fria;  

• Evitar aplicar qualquer material sobre pele, tais como loções, 

desodorantes, talcos, analgésicos, filtro solar, hidratante, creme, etc. 

próximo à região a ser examinada;  

  

Roupa  

• Roupa prática, fácil de retirar, que seja confortável;  

• A roupa não deve ser justa, nem provocar qualquer pressão no corpo, 

evitar licras (no caso do sexo feminino não deve utilizar sutiã horas antes 

da avaliação);  

  

  

Atividade Fisica e descanso  

• Não deve realizar atividade fisica nas 48 horas que antecedem a 

avaliação;  

• No periodo anterior ás 48 horas que antecedem a avaliação, manter o 

exercicio fisico dentro dos parametros habituais;  

• O descanso deve manter-se dentro dos parametros habituais.  

  

No pré- teste e durante o teste  

• Evitar a manipulação da região a ser examinada ou a compressão 

exercida por roupa, cadeiras ou partes do corpo (cruzar as pernas, 
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braços, braços em contacto com a lateral do corpo, debruçar-se sobre os 

cotovelos, etc.);  

  

     

     

     

     

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ANEXO 6-Nivel de Atividade Fisica  

  

A preencher pelo investigado   

   

1. Pratica alguma modalidade desportiva de forma competitiva (ex.:  

Futebol, natação...)?   

_________   

 Se sim, Quantas vezes por semana? ____________      Qual  a  

duração diaria? ____________   

2. Pratica algum desporto ou atividade fisica de forma recreativa (ex.: Jogo de 

futebol com os amigos, jogging, ida ao ginásio...)?   

 Se sim,Quantas vezes por semana? ____________      Qual  a  

duração diaria? ____________   

3. Considera que tem um emprego exigente a nivel fisico (ex.: carregar cargas 

elevadas, seviços de pedreiro...)? ___________  Se sim, O que faz o seu emprego ser 

exigente?   
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_______________________________________________________________ 

___   

4. Faz caminhadas regularmente como forma de transporte para ir de um lugar 

para outro, por lazer, por prazer ou como forma de exercício? __________ Quanto 

tempo duram essas caminhadas por dia, em média?   

________________________________________________________   

5. Realiza atividades do quotidiano que exijam que se mantenha em pé durante 

o dia (ex.:   

serviços domesticos, lavar o carro, jardinagem...)?   

 Em  média  quanto  tempo  dispende  diariamente  para  essas  

atividades?_________   

6. Em média, quanto tempo dispende diáriamente para atividades em que 

permaneça sentado ou deitado (ex.: Assitir televisão, estudar, fazer refeições, utilizar o 

computador...)?____________   

   

A preencher pelo Investigador, com base na Classificação do nivel de 

Atividade Fisica   

IPAQ    

F – Frequêcia  /  D - Duração   

  


