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Resumo 

  

A Pressão Arterial (PA) é um indicador importante de saúde. Durante o exercício físico 

existe aumentos de PA que devem se encontrar dentro de valores que sejam seguros para aqueles 

que o praticam. Dentro do exercício físico o treino de Força (TF) tem sido recomendado como 

método de prevenção da hipertensão arterial. Embora a literatura científica já seja vasta em 

relação aos efeitos do TF na PA durante e após a sessão de exercícios, ainda é escassa em relação 

aos efeitos da execução dos exercícios de TF de forma simultânea. Deste modo, o objetivo do 

presente estudo foi observar as respostas da PA, em mulheres, à execução isolada e/ou 

simultânea, de exercícios de força, envolvendo a solicitação simultânea e/ou alternada dos 

membros superior e membros inferiores. No estudo participaram 17 voluntários do sexo 

feminino, com idades 22,4±4,1anos, estatura 164,1±5,2 cm, massa corporal 58,4±6,3kg. Os 

indivíduos realizaram três sessões experimentais de forma padronizadas que consistiu na 

execução de uma sessão isolada (GI) membros superiores e membros inferiores, sessão 

simultânea (GS) de membros superiores e membros inferiores e sessão de controlo (GC), os 

valores da PA foram medidos em diversos momentos. Para o nível de significância foi utilizado 

5%. No presente estudo foi observado uma correlação intra classe forte em todos os exercícios 

utilizados (PPI45 r=0,99; SIH r=0,98; e PPI45+SIH r=0,98). Em relação à pressão arterial 

sistólica (PAS) um efeito momento (F (10, 480) = 100,081; p <0,0001; ηp
2
= 0,676), uma interação 

momento x grupo (F (20, 480) = 8,716; p <0,0001; ηp
2
= 0,266) e um efeito grupo (F (2, 48) = 3,291; 

p=0,046; ηp
2
= 0,121). Na análise inferencial entre grupos foi observado valores 

significativamente mais elevados na PAS nos grupos que executaram exercício em relação ao 

grupo de controlo. Quanto à pressão arterial diastólica (PAD), foi analisado um efeito momento 

(F(10, 480)= 6,822; p<0,0001; ηp
2
= 0,124) não se observado uma interação significativa entre 

momento x grupo e nem efeito grupos. Contudo, foi observado valores superiores no momento 

após a 6 série no GC em relação ao GI (p=0,004). 

Desta forma, tendo em conta os resultados do presente estudo a execução simultânea dos 

exercícios de TF, usados no presente estudo e nesta população, apresenta valores de PA seguros 

durante a prática de exercícios físicos e idêntica à execução isolada dos mesmos. 

 

  

Palavras-chaves: pressão arterial, treino força, treino simultâneo, treino isolado, mulheres 

normotensas 
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Abstract 
  

Blood pressure (BP) is an important indicator of health. During physical exercise there 

are BP increases that should be within values considered to be safe for those who practise it. 

Within the physical exercise the training of strength (TS) has been recommended as a method of 

prevention of hypertension. Although the scientific literature is already extensive in relation to 

the effects of the TS in the BP during and after the exercise session, it is still scarce in relation to 

the enforcement of TS exercises taken simultaneously.  Therefore, the purpose of this study was 

to observe the responses of BP in women, in the isolated and/or simultaneous performance of 

strength exercises that involved the demand, simultaneous and/or alternated, of the upper and 

lower limbs. 17 female volunteers, aged 22.4 ± 4,1 years, height of 164.1 ± 5.2 cm and body 

mass of 58.4 ± 6,3kg participated in this study. These targetted people performed three 

standardized experimental sessions that consisted of an isolated performance of upper and lower 

limbs (G1), a simultaneous session of upper and lower limbs (G2) and a control group session 

(CG) in which the BP values were measured at different times. 5% was used to the level of 

significance. In the present study we could observe a strong intra-class correlation in all the 

exercises that were performed (PPI45 r=0.99; SIH r=0.98, and PPI45+SIH r=0.98). Regarding 

the systolic blood pressure (SBP), we observed an effect time (F(10, 480)=100.081; p<0.0001; 

ηp
2
=0.676) a group x time interaction (F(20, 480) =8.716; p<0.0001; ηp

2
=0.266) and a group effect 

(F(2, 48)=3.291, p=0.046; ηp
2
=0.121). In the inferential analysis between groups significantly 

higher SBP was found in the groups that performed exercise in relation to the control group. As 

for the diastolic blood pressure (DBP), a time effect (F (10, 480)=6.822, p<0.0001; ηp
2
=0.124) was 

analysed and considered; however, a significant interaction between time x effect group and non 

effect  groups was not observed. Nevertheless, higher values were observed in the after time 6
th

 

series when compared to GI (p=0.004). 

Thus, taking into account the present study results and the simultaneous performance of 

TS exercises used in this study, this population presents safe BP values during physical exercise 

which are identical to its isolated performance. 

 

  

Keywords: blood pressure, strength training, simultaneous training, isolated training, 

normotensive women.  
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1.Introdução 

 

A Pressão Arterial (PA) refere-se à força que o sangue exerce sobre as paredes 

vasculares. A PA é devida em pressão arterial sistólica (PAS) e pressão arterial diastólica (PAD). 

A PAS consiste na pressão exercida pelo sangue nas paredes dos vasos sanguíneos a quando da 

sístole ventricular, a PAD é caraterizada pelo momento em que o coração recebe o sangue e se 

encontra em relaxamento, definida como diástole. A PA é medida em milímetros de mercúrio 

(mmHg). 

Existem vários fatores endógenos (idade, sexo, hereditariedade, raça e massa corporal) e 

exógenos (tabagismo, sedentarismo, alcoolismo, ingestão em excesso de sal, stress, obesidades e 

má alimentação), que podem interferir com os valores da PA, levando assim a problemas de 

saúde mais ou menos graves, principalmente ao nível de doenças cardiovasculares. A PA é 

classificada segundo o Colégio Americano de Medicina Desportiva (ACSM, 2006) e European 

Society of Hypertension (ESH, 2003) como ótima, normal, normal alta hipertensão de grau 1, 

hipertensão de grau 2, hipertensão de grau 3 e hipertensão sistólica isolada (valores de referência 

na tabela 1). 

Tabela 1. Definição e caracterização da pressão arterial (mmHg), segundo European Society of Hypertension (ESH 

2003, Colégio Americano de Medicina Desportiva (ACSM, 2006). 

Categoria Sistólica (mmHg) Diastólica (mmHg) 

Ótimo <120 <80 

Normal 120-129 80-84 

Normal alta 130-139 85-89 

Hipertensão grau 1 140-159 90-99 

Hipertensão grau 2 160-179 100-109 

Hipertensão grau 3 ≥180 ≥110 

Hipertensão sistólica isolada  ≥140 <90 

 

A hipertensão arterial é uma doença silenciosa onde a maioria das pessoas que dela 

padece desconhece que a tem. Este facto deve-se aos sintomas dessa doença serem difusos, tais 

como alterações de visão, mal-estar generalizado, dores de cabeça que se prolongam pela zona 

cervical, tonturas, náuseas, cansaço, sonolência, hemorragias nasais associados a várias outras 

doenças segundo a Fundação Portuguesa de Cardiologia (s/d) e Oigman (2014). Igualmente, 

cerca de 95% dos casos de hipertensão não estão associados a uma causa concreta. Contudo, 

estima-se que esta doença afeta cerca de 30-40% da população Europeia e que a população 

Portuguesa segue essa tendência. Segundo a Fundação Portuguesa de Cardiologia (s/d) existem 
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dois milhões de indivíduos hipertensos em Portugal, entre eles, apenas 50 % tem conhecimento 

da patologia, 25% estão a ser medicados com fármacos e 11% dos indivíduos têm a tensão 

controlada.  

Sendo a hipertensão uma doença fortemente associada a doenças e acidentes 

cardiovasculares, que são os principais causadores de morte e invalidez na população mundial 

dos países desenvolvidos e em vias de desenvolvimento, tendo um forte impacto nos orçamentos 

da segurança social e de saúde dos países, torna-se pertinente o seu controle, tratamento e 

principalmente a sua prevenção. 

A hipertensão arterial (HA), pode ser controlada por tratamento farmacológico, tais 

como, Inibidores de enzima conversora, antagonistas da recetor AT-1
1
, diuréticos, 

betabloqueadores, bloqueadores de canais de cálcio ou antagonistas de cálcio, pela mudança dos 

hábitos alimentares (menor ingestão de sal, de bebidas alcoólicas e de alimentos processados) e 

por uma atividade física regular. 

A atividade física, principalmente o exercício físico, se bem orientado, é considerado uma 

das estratégias não medicamentosas de prevenção e controlo da HA. Para o efeito os indivíduos 

devem ser encorajados a praticar exercício físico de forma regular (ACSM 2006; Ferguson 

2014). 

O principal efeito do exercício físico na prevenção e controlo da HA é: a diminuição do 

esforço na realização das tarefas diárias, diminuído assim o débito cardíaco e consequentemente 

a PA; a diminuição da obesidade principalmente a visceral; e a diminuição da resistência 

vascular periférica. 

Contudo, durante a prática de exercício físico existe sempre um aumento da PA. Embora, 

dependendo da intensidade, volume, massa muscular envolvida, tipo de contração muscular e 

carga utilizada os valores de PA aumentam durante o exercício para valores aceitáveis ou 

potencialmente perigosos. A elevação da PA durante o exercício é considerada aceitável se a 

PAS e PAD estivem entre os 180 e 240 mmHg e os 100 e 120 mmHg (Harvey et al., 2014). 

Igualmente, dependendo da manipulação das variáveis do exercício físico anteriormente 

referidas, é observada uma redução da PA após sessão de exercícios. Esta redução pode dever-se 

à redução do Débito Cardíaco (DC), devido à diminuição do Volume Sistólico (VS) (Brum et al., 

2004). A atividade física regular prescrita e avaliada por profissionais promove a melhoria da 

                                                           
1
 Proteína componente da membrana celular. Faz parte do grupo de recetores acoplados à proteína G. 
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saúde, podendo desta forma reduzir o risco de doenças crónicas, promover a independência física 

a longo prazo, reduzir o peso corporal (Haskell et al., 2007).  

Segundo o ACSM (2009), todos os indivíduos com HA diagnosticada devem realizar um 

eletrocardiograma antes de iniciarem a prática de atividade física regular, consistindo este 

eletrocardiograma no registo da atividade elétrica do coração. 

Dentro do tipo de exercícios físicos utilizados para a prevenção e controlo da HA, o 

Treino de Força (TF) tem sido recomendando de forma a melhorar a qualidade de vidas das 

populações, intervindo positivamente em fatores modificáveis que influenciam a HA, tais como: 

o aumento considerável dos valores do Consumo de oxigénio (VO2) durante e após o exercício, 

que ajuda na diminuição da adiposidade corporal (Hickson et al., 1994; Ballor et al., 1989; Kuehl 

et al., 1990; Phoelman, et al., 2002; Morgan et al., 2003; Philips e Ziuratis, 2003; Bloomer, 2005; 

Melanson, et al., 2005; Vilaça-Alves et al. 2012).  

A PA em resposta ao TF varia tendo em conta diversas variáveis, tais como: carga; 

volume das séries e sessões de treino; intervalo de repouso entre séries e exercícios, sessões de 

treino; massa muscular e posição do corpo durante a realização dos exercícios de força (ACSM, 

2009; Polito et al., 2003; Ferguson, 2014; Simão et al., 2005; Baum et al., 2003; Farinatti et al., 

2000; MacDougall et al., 1985; Forjaz et al., 2003) 

Em relação à carga utlizada, quanto maior for, maiores serão os valores de PA 

apresentados durante o exercício e menores após a sessão de exercícios (Ferguson, 2014). O 

volume, por sua vez, não altera os valores de PA durante o exercício, mas consoante o seu 

aumento, maior será a diminuição dos valores de PA após a sessão de exercícios (Simão et al., 

2005; Polito et al., 2003). No TF os níveis da PAS e PAD aumenta na fase concêntrica e 

diminuem na fase excêntrica, com o aumento das repetições tanto a PAS como PAD vão 

aumentando na fase concêntrica como na faz excêntrica do movimento (MacDougall et al., 

1985). Quanto maior for a massa muscular envolvida no TF, maior serão os valores da PA 

(Forjaz et al., 2003)  

A execução simultânea de exercícios de TF, envolvendo dois exercícios que utilizam 

concomitantemente, os membros inferiores e superiores, é comum quando o objetivo é aumentar 

o dispêndio energético, através do envolvimento de uma maior massa muscular, como suporte à 

realização da tarefa de força (Hickson et al., 1994) Contudo a carga utilizada é um fator 

importante no dispêndio energético. Mais ainda, quando se executam simultaneamente 

exercícios de TF, envolvendo os membros superiores e inferiores, a carga utilizada nos membros 
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inferiores será sempre menor, em termos relativos, comparativamente à usada para os membros 

superiores.  

Na esteira de um trabalho, desenvolvido por Anaisa e Vilaça-Alves (2015), tendo como 

objetivo aumentar o dispêndio energético por unidade de tempo, verificamos que realizaram a 

ação conjugada de dois exercícios de TF, onde intervieram os membros superiores e inferiores, 

simultaneamente, permitindo aferir a carga individualmente para cada exercício. Neste estudo, 

foi observado um maior dispêndio energético, num menor período de tempo, avaliado pelo VO2, 

quando comparado com a execução dos mesmos exercícios de forma isolada. 

Sendo a falta de tempo um dos fatores mais referidos para a não adesão à prática de 

exercícios físicos (Brownson et al., 2001) esta forma de execução de exercícios de TF permitiria 

ultrapassar essa barreira quando o objetivo é a promoção de um maior dispêndio energético 

durante a sessão de exercícios. Os autores referidos anteriormente (Anaisa e Vilaça-Alves, 

2015), utilizaram o exercício de prensa de pernas inclinada com o exercício de press de peito 

inclinado com halteres, executado no banco do aparelho de prensa de pernas inclinada. 

Sendo a obesidade e o sedentarismo fatores modificáveis para tratamento e prevenção da 

HA, esta metodologia poderá torna-se uma mais-valia, quer para a população normotensa como 

para a hipertensa. No entanto, devido à posição do corpo, membros inferiores acima do coração, 

à grande massa muscular envolvida e à carga utilizada, poderá causar aumentos de PA durante a 

execução dos exercícios, e desta forma aumentar o risco de ocorrência de um acidente 

cardiovascular. 

Salientamos que, não existem estudos, que sejam do nosso conhecimento, que tenham 

observado a respostas de PA durante a execução simultânea dos exercícios TF. Desta forma, 

torna-se pertinente observar qual o efeito da execução simultânea de exercícios de TF, com a 

configuração referida, nos valores de PA durante e após a sua execução. 

 

1.2. Objetivo do estudo 

 

O objetivo deste trabalho foi observar os valores da PA, em mulheres (jovens adultas) 

normotensas, durante a execução isolada e/ou simultânea, de exercícios de TF, envolvendo os 

membros superiores (MS) e membros inferiores (MI). 
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2. Metodologia 

 

2.1 Amostra 

 

A amostra foi constituída por 17 indivíduos do sexo feminino (jovens adultas) com idades 

compreendidas entre os 20 e os 40 anos, [22,4 (±4,1) anos de idade; 21,66 (±2,03) kg/m
2
; 19,2 

(±3,3) % de gordura estimada] aparentemente saudáveis e normotensas. 

Os indivíduos que constituem a amostra foram selecionados por voluntariedade e 

convidados para a participação no estudo. Para a seleção da amostra foram utilizados alguns 

critérios de inclusão e exclusão. 

Os critérios de inclusão do presente estudo:  

a) Indivíduos do sexo feminino; 

b) Com idades compreendidas entre os 20 e os 40 anos;  

c) Normotenso e aparentemente saudável; 

d) Não possuir nenhuma patologia que interferisse com a pressão arterial.  

 

Os critérios de exclusão do presente estudo: 

 a) Indivíduos com deficiência física; 

 b) Diagnóstico de diabetes, doenças cardiovasculares, hipertensão;  

c) Existência de doenças músculo-esquelético ou problemas cardiovasculares;  

d) Uso de fármacos que alterassem as respostas hemodinâmicas;  

e) Estar grávida,  

f) Ingerir álcool e/ou cafeina durante o estudo.
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2.2 Procedimentos  

Num primeiro contato formal e antes de iniciarem a participação neste estudo os 

indivíduos receberam todas as informações, quanto aos objetivos pretendidos e aos 

procedimentos do estudo que foram sujeitos. Foram distribuídos/preenchimento os questionários 

(Anamnese e Par-Q teste) e todos os indivíduos assinaram o termo de consentimento elaborado 

segundo a declaração de Helsínquia para a ética na pesquisa em seres humanos. Posteriormente, 

foram recolhidas as medidas antropométricas de cada um dos indivíduos, detalhadamente: a 

massa corporal (Kg), estatura (Cm) e percentagem de gordura estimada (%) através das pregas 

abdominal, axial, crural, peitoral, subescapular, suprailíaca, tricipital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Procedimentos 

 

Num segundo contato os indivíduos foram submetidos a um programa de familiarização 

aos exercícios de TF, durante duas semanas, com uma frequência semanal de 3 vezes e um 

intervalo entre sessões de 48 horas.  

Depois de concluído o período de familiarização os indivíduos foram sujeitos a uma 

sessão para calcular as 10 repetições máximas (10RM) na Prensa de Pernas Inclinada 45º (PPI), e 
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no Supino Inclinado Halteres (SIH) de forma simultânea e isolada, com um intervalo de 15 

minutos entre cada medição. 

Após 72 horas, foi aplicado, de acordo com as mesmas condições protocolares, um re-

teste das 10 RM. Sempre que se observou uma diferença, entre o teste e re-teste, superior a 5%, 

tivemos de 72 horas após, re-aferir essa medida. 

Nas 6ª 7ª e 8ª sessões o indivíduo, ao chegar ao gabinete, permaneceu sentado numa 

cadeira durante 15 minutos em repouso, passado esse período foram monitorizados os valores da 

PA. Seguidamente, o indivíduo foi orientado para se dirigir para o ginásio e se posicionar de 

forma correta na prensa de pernas 45º, logo após estar posicionado na prensa foram 

monitorizados os valores da PA e em seguido foi realizado o aquecimento, na sessão isolado e na 

sessão simultânea. 

O aquecimento consistiu em 2 séries de PPI e SIH (simultâneo) com 2 minutos de 

descanso entre séries, 60 % de 10 RM, 12 repetições. Concluído o período de aquecimento, os 

indivíduos permaneceram deitados na prensa. Após 3 minutos do aquecimento foram 

monitorizados os valores da PA. Depois de monitorizados e registados os valores, os indivíduos 

foram distribuídos de forma aleatória para um dos seguintes protocolos: 

A- Sessão isolada- 3 séries de PPI, 10 repetições a 10 RM com descanso de 3 minutos 

entre séries. No início e logo após cada série foram monitorizados os valores da PA. 

Sessão isolada- 3 séries de SIH, 10 repetições, 10 RM com descanso de 3 minutos 

entre séries. No início e logo após cada série foram monitorizados os valores da PA. 

 

B- Sessão simultânea de PPI com SIH- 3 séries de PPI com SIH, 10 repetições, 10 RM 

com descanso de 3 minutos entre séries. No início e logo após cada série foram 

monitorizados os valores da PA. 

 

 

 

 

 

Figura 2- Sessão simultânea de prensa de perna inclinada 45º com supino inclinado com halteres 
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C- Sessão de controlo 

Durante a realização das sessões (isolada e simultânea), foram monitorizados os valores 

da PA no início de cada série e logo após cada série. Concluídos os protocolos, os indivíduos 

foram encaminhados para o gabinete. Ao chegar ao gabinete sentaram-se e foram monitorizados 

os valores da PA, após este registo permaneceram sentados e em repouso, sendo monitorizados 

os valores da PA de 10 em 10 minutos até perfazer 60 minutos.  

Na sessão de controlo os indivíduos permaneceram em repouso na PPI e foram 

monitorizados os valores da PA após 6 minutos, após 14 minutos e após 22 minutos. Em 

seguida, dirigiram-se para o gabinete e foram sujeitos aos 60 minutos de repouso com 

monitorização dos valores da PA de 10 em 10 minutos.  

Todos os indivíduos realizaram as três sessões de uma forma aleatória com um intervalo 

de 7 dias entre cada sessão, todas as sessões decorreram à mesma hora. A cadência de execução 

foi de 60 batimentos por minuto (BPM) controlada através do metrónomo (Korg, Ma-30, USA). 

As instalações utilizadas durante todo o estudo estavam ventiladas, isoladas 

acusticamente, com uma intensidade média de luminosidade. A temperatura ambiente rondou os 

20ºC e os 22ºC, com uma humidade relativa oscilando entre os 55% e os 60%.  

 

2.3 Instrumentos e medições  

 

Determinação das 10 RM 

Para a determinação das 10RM, dos dois exercícios (PPI e SIH), efetuamos os procedimentos 

referidos por Simão et al (2005), na medida em que  

 Todos os indivíduos receberam informações estandardizadas acerca da rotina da recolha 

de dados e das técnicas de realização dos exercícios, antes da aplicação da sessão 

experimental; 

 As técnicas de execução, foram monitorizadas e corrigidas sempre que necessário; todos 

os indivíduos receberam feedbacks verbais de motivação e correção durante todos os 

testes;  
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 Durante o teste para a obtenção das 10RM, cada sujeito teve no máximo 5 tentativas em 

cada exercício com 2 a 5 minutos de intervalo de descanso entre eles; 

 Concluída a medição das 10RM, para um exercício específico, foram dados 15 minutos 

de descanso, antes do exercício seguinte; 

 Foram seguidas as técnicas padronizadas para cada exercício que pretendíamos avaliar as 

10RM; 

 Não foram permitidas pausas entre a fase concêntrica e excêntrica numa repetição ou 

entre repetições (60 BPM); 

 Para considerarmos uma repetição bem-sucedida os indivíduos tiveram de executar os 

exercícios, dentro dos graus de liberdade angular individual, sem sentir desconforto. 

Assim sendo e após a execução e ativação geral de 5 a 10 minutos com uma carga entre 

40 a 60% do máximo percetível foi aplicado 1 minuto de descanso. Seguidamente foi pedido aos 

indivíduos que realizassem 3 a 5 repetições com uma carga entre 60 a 80% de uma repetição 

máxima (1RM). Após 2 minutos de descanso, colocar de forma conservadora uma carga próxima 

da carga máxima percetível (1RM). Após a referida carga ter, ou não ter, sido vencida pelo 

indivíduo, estabelecemos um intervalo de 5 minutos e procedemos ao aumento ou diminuição, 

respetivamente, do valor da carga anteriormente referida.  

Deste modo, a carga máxima foi aquela que permitiu aos indivíduos executar uma única 

repetição a uma cadência de 60 batimentos por minuto (BPM), controlada através de um 

metrónomo. 

Após 72 horas procedeu-se à execução de um teste de reprodutibilidade, ou seja, re-teste; 

de modo a averiguar mais rigorosamente os valores das 10RM de cada exercício. Sempre que a 

diferença entre o teste e o re-teste não foi superior a 5%, consideramos o valor mais elevado 

obtido entre as duas medições. 

Os procedimentos anteriormente descritos foram executados sempre no mesmo 

equipamento de prensa de pernas e com halteres livres para o exercício de supino. 

 

Massa corporal 

Para avaliar a massa corporal foi utilizada a balança eletrónica (Tanita BF-562, Yiewsley 

Middlesex, Reino Unido). Os sujeitos foram avaliados, descalços e vestidos com um top e calção 
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de licra. Os indivíduos colocaram-se na posição bípede no centro da plataforma da balança com 

o peso igualmente distribuídos sobre os dois pés e imóveis. A massa corporal foi expressa em 

Kg, com aproximação às décimas. 

 

Estatura 

Para medir a estatura foi utilizado um Estadiómetro (Sanny ES 2030, São Paulo, Brasil). 

Os indivíduos colocaram-se sobre o estadiómetro em posição antropométrica, posicionados 

segundo o plano Frankfurt, isto é, com ajuda de uma caneta marcamos o ponto mais baixo do 

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

externo colocamos a régua em linha reta, as mãos em contato com a face lateral das coxas, os 

calcanhares estavam unidos e as pontas dos pés afastadas cerca de 60º. Os indivíduos 

mantiveram, durante a medição, o peso corporal distribuído sobre os dois pés. Quando o 

individuo colocado, de acordo com o plano Frankfurt, foi colocado a parte horizontal da craveira 

em contacto com a parte superior da sua cabeça. 

 

Gordura Corporal Estimada (%) 

A estimação da percentagem de gordura corporal foi avaliada através da medição das 

pregas cutâneas de gordura subcutânea axilar, abdominal, crural, peitoral, subescapular, 

suprailíaca, tricipital com a utilização de um adipómetro (Sanny AD1010, São Paulo, Brasil) e 

uma fita métrica (SECA 201). 

Depois de determinados os valores das pregas foram introduzidos na Equação 1 utilizada 

para calcular a densidade corporal (D) segundo autores Jackson e Pollock, (1978).  

 

DC (g/cm
3
)ª = 1,0970 – 0,00046971 (∑7DOC) + 0,00000056 (∑ 7DOC)

2 
-0,00012828 ( Idade) 

 

DOC (peitoral+abdominal+crural+trícipital+subescapular+suprailíaca+ axial) 

Equação Preditiva para Mulheres 20 a 40 anos 

 

% MG= [( 4,95/Densidade) -4,50] x 100 

Equação preditiva da percentagem de massa gorda (Jackson & Pollock, 1978) 
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Técnicas de medição das pregas adiposas  

 Indivíduos em posição antropométrica; 

 Pele bem seca e sem cremes; 

 As medições foram avaliadas do lado direito do indivíduo; 

 As pregas cutâneas foram pinçadas com o dedo polegar e indicador, aproximadamente de 

1ª zona identificada; 

 Foram feitas três medições no mesmo local, considerando a média das três como o valor 

final, caso as três medições não apresentassem diferenças entre si com o valor acima de 

0,2mm; 

 Identificado claramente o local onde foi medida a prega; 

 Marcado o ponto antropométrico; 

 Traçado o eixo maior da prega; 

 Foi traçada uma linha que defini-o a profundidade a que foi colocado o adipómetro.  

Tabela 2 Jackson e Pollock (1978) 

Jackson e Pollock (1978) 

Caracterização da prega Direção Pontos de Referência Pontos antropométricos 

Abdominal Vertical 
A 2 cm lateralmente à 

direita do umbigo 

 

Peitoral Diagonal Prega axial mamilo 

1/3 da distância entre a 

parte anterior da linha da 

axila e o mamilo 

Crural Vertical 
Prega Inguinal 

bordo proximal da rótula 

Parte média e anterior da 

coxa no meio de uma linha 

imaginária que segue da 

crista ilíaca antero-superior 

ao bordo superior da rótula. 

Suprailíaca Diagonal Crista Ilíaca 

Na metade da distância 

entre o último arco costal e 

a crista ilíaca, sobre a linha 

axilar média. 

Axilar Vertical 
Linha midaxial e apêndice 

xifoide do externo 

Ao longo da linha midaxilar 

e no alinhamento com o 

apêndice xifoide do externo 

Tricipital Vertical 

Parte posterior do braço, 

bordo lateral do acrómio e 

o olecrânio 

Medida na parte posterior 

do braço, paralelamente ao 

eixo longitudinal, no ponto 

que compreende a metade 

da distância entre a bordo 

lateral do acrómio e o 

olecrânio. 

Subescapular Diagonal 
Bordo interno e inferior 

da omoplata 

 eixo longitudinal, seguindo 

a orientação dos arcos 

costais, sendo localizada a 2 

cm do ângulo inferior da 

escápula. 
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Pressão arterial  

Para a medição da PA foi utilizado o esfigmomanómetro automático de braço 

profissional (OMRON HBO-1300). A PA foi avaliada em todas as sessões do estudo e em 

diversos momentos, conforme referido nos procedimentos. 

 

Prensa de Pernas inclinada 45º 

O individuo sentado na prensa inclinado com os pés na plataforma (afastados à largura 

dos ombros). Para a execução do movimento o indivíduo lentamente baixou o peso até que os 

joelhos estivessem com 90º de flexão, de seguida estendeu as pernas, elevando, novamente, o 

peso à posição inicial (Panatt, leg press 45º With lever, Apiro, Italia) 

 

Supino Inclinado com Halteres  

O indivíduo estava sentado num banco inclinado, com os halteres fixos à altura do tórax e 

as palmas das mãos viradas para frente. De seguida, realizou extensão completa dos braços, 

impulsionando os halteres verticalmente (até ao bloqueio dos cotovelos). Voltando à posição 

inicial, fletindo os braços, mantendo os cotovelos (perpendiculares ao chão) ao nível do tórax 

(halteres livres, de diferentes cargas).  

 

Metrónomo 

O metrónomo utilizado em todas as sessões foi (KORG, MA-30, USA) com uma 

cadência dos movimentos de fase concêntrica e excêntrica de 60 batimentos por minuto (BPM). 

 

Humidade/Temperatura 

Para analisar as condições do gabinete e do ginásio onde decorreu o estudo foi utilizado o 

Fluke 971: medidor temperatura e Humidade, que monitoriza os valores da humidade e da 

temperatura em simultâneo.   
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2.4 Desenho experimental  

 

Período de familiarização 2 semanas- 3 vezes por semana com intervalo de 48 horas 

 

 

 

 

 

Avaliação das 10 RM e Re-teste  
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Sessão isolada de prensa de pernas inclinada 45º (PPI) e supino inclinado com halteres (SIH) 

 

 

 

 

 

Sessão simultânea de prensa de pernas inclinada 45º (PPI ) e supino inclinado com halteres (SIH) 
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Sessão de controlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

3. Tratamento estatístico  

 

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

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

Chicago, USA), versão 21, para Macintosh. 

Foi efetuada uma análise exploratória de todos os dados para caracterizar os 

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

uma observação gráfica com o objetivo de detetar possíveis outliers e introduções 

incorretas de dados, de todas as variáveis utilizadas. Foi usado o Coeficiente de 

Correlação Intraclasse para testar a fiabilidade da medição dos valores de 10 RM nos 

exercícios de PPI e SIH e no exercício de execução simultânea do PPI com SIH. 

Com o objetivo de realizar a análise estatística inferencial, avaliamos a 

normalidade da distribuição dos dados recolhidos, através do teste de Shapiro-Wilk, e a 

homogeneidade pelo teste de Levene. A esfericidade foi testada através do teste de 

Mauchly. Verificados os pressupostos da utilização de testes paramétricos, foi utilizada 

uma ANOVA para medidas repetidas com o modelo (12 momentos x 3 grupos), para 

avaliar nos valores PAS e PAD e a existência de um efeito momento, de uma interação 

momento x grupos e um efeito grupo significativo. Posteriormente, foi utilizada uma 

ANOVA univariada para verificar, em cada momento e em todas as variáveis, a 

existência de diferenças significativas, entre grupos com um post-hoc de Bonferroni.  

Nos momentos em que só existia registo das diferentes variáveis em dois grupos 

foi utilizado um t-test para medidas independentes. Para analisar o comportamento em 

cada grupo, entre momentos, foi utilizado uma ANOVA para medidas repetidas com 

post-hoc de Bonferroni.  

Foi efetuada a estimativa do tamanho do efeito, através do valor do eta parcial 

quadrado (µp
2
), com os valores de corte 0,10, 0,25, e 0,40 representando pequenos, 

médios e grandes efeitos, respetivamente, segundo Cohen (1988). 

O nível de significância foi mantido em 5%. 
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4. Resultados 

 

O presente estudo teve como objetivo avaliar a resposta da PA durante a 

execução isolada e/ou simultânea de exercícios TF, em mulheres normotensas. 

 

Tabela 3 – Caraterísticas da amostra 

Variáveis Média ± Desvios padrão (n=17) 

Idade (anos) 22,4 ± 4,1 

Estatura (cm) 164,1 ± 5,2 

Massa Corporal (Kg) 58,4 ± 6,3 

Índice de Massa Corporal (kg/m
2
) 21,66 ± 2,03 

Gordura estimada (%) 19,2 ± 3,3 

10 RM- PPI 45º- Isolado 63,8± 28,7 

10 RM – SIH – Isolado 8,9 ±2,9 

10 RM- PPI 45º- Simultâneo 58,5±28,1 

10 RM- SIH – Simultâneo 8,2±3,1 

PPI 45º -Prensa de pernas inclinada 45º, SIH- supino inclinado com halteres 

 

Foi observada uma correlação intra classe forte em todos os exercícios utilizados 

(PPI r=0,99; SIH r=0,98; e PPI+SIH r=0,98).  

Foi observado em relação à PAS um efeito momento (F(10, 480)= 100,081; 

p<0,0001; ηp
2
= 0,676), uma interação momento x grupo (F(20, 480)= 8,716; p<0,0001; 

ηp
2
= 0,266) e um efeito grupo (F(2, 48)= 3,291; p=0,046; ηp

2
= 0,121). 

Quando efetuada a análise inferencial entre grupos, foram observados valores 

significativamente mais elevados na PAS, nos grupos que executaram exercício em 

relação ao GC nos momentos, após aquecimento (p=0,006 e p=0,003, GI e GS, 

respetivamente) e após a 3ª série (P<0,0001, em ambos GI e GS). Igualmente, após a 6 

série no GI, os valores de PAS foram significativamente superiores aos do GC 

(p<0,0001). No momento pós sentado, somente o GS apresentou valores de PAS 

significativamente mais elevados em relação ao GC (p=0,003), (ver tabela 4). 
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Tabela 4 – Médias ± Desvios Padrão da pressão arterial sistólica (PAS) nos três grupos e nos diferentes 

momentos analisados. 

PAS Simultâneo (GS) Isolado (GI) Controlo (GC) 

Pré sentado 104,24±8,60 104,71±11,13 105,18±9,34 

Pré Máquina 117,06±9,70 114,71±11,93 114,00± 10,72 

Pós aquecimento 123,88±10,36 123,06±12,56 111,41±7,75* 

Pós 1ª série 136,00±16,99 133,88±16,13 - 

Pré 2ª série 124,12±11,31 118,24±13,76 - 

Pós 2ª série 135,76±14,28 131,53±15,77 - 

Pré 3ª série 124,24±10,25 118,88±13,87 - 

Pós 3ª série 135,53±15,15 132,88±14,74 109,12±9,55* 

Pré 4ª série - 119,65±14,87 - 

Pós 4ª série - 126,59±12,84 - 

Pré 5ª série - 116,71±9,82 - 

Pós 5ª série - 124,12±13,06 - 

Pré 6ª série - 117,00±12,10 - 

Pós 6ª série - 126,71±14,07 108,06±9,55** 

Pós sentado 117,59±12,83 110,65±11,78 103,88±8,80+ 

10 min após 105,18±8,94 103,88±10,53 100,29±8,96 

20 min após 104,71±8,87 103,88±9,07 101,06±10,37 

30 min após 102,82±9,10 102,59±9,00 99,47±10,24 

40 min após 103,88±10,76 101,29±10,23 100,18±8,21 

50 min após 104,76±8,92 101,82±10,30 100,06±7,33 

60 min após 106,29±11,72 104,18±10,47 100,00±9,55 

* p<0,05 em relação ao GI e GS; ** p<0,0001 em relação ao GI; + p=0,003 em relação ao GS ; 

Quando analisamos o comportamento da PAS em cada sessão, podemos 

observar que no GI os valores foram significativamente inferiores (p<0,05) no momento 

pré sentado até ao momento pós sentado, não apresentando, a partir desse momento, até 

ao momento 60 min após diferenças significativas (p>0,05). 

Observou-se um aumento significativo do momento pré sentado para o momento 

pré máquina (p=0,015), do momento pré máquina para o momento pós aquecimento 

(p=0,014) e do momento pós aquecimento para o momento pós 1ª série (p=0,033). Os 

momentos pós cada série de exercícios (1ª a 6ª séries), foram sempre significativamente 

superiores (p<0,05) a todos os momentos analisados. Os momentos pré cada série (2ª a 

6ª série), foram sempre significativamente superiores (p<0,05) aos momentos pré 

sentado e a todos os momentos após sessão de exercícios (de 10 min após a 60 min 

após), com exceção ao momento pós sentado, onde não foram observadas diferenças 

significativas (ver figura 3). 
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Figura 3 - Médias marginais estimadas dos valores de pressão arterial sistólica durante a sessão no grupo 

que realizou os exercícios de forma isolada 

Em relação ao GS, o comportamento da PAS manteve-se idêntico ao 

comportamento da sessão GI, em que o momento pré sentado foi significativamente 

menor a todos os momentos (p<0,05), com exceção dos momentos a partir de 10 min 

após exercício (10 min a 60 min), em que não se observaram diferenças significativas.  

Observou-se um aumento significativo do momento pré sentado para o momento 

pré máquina (p<0,0001) e do momento pós aquecimento para o momento pós 1ª série 

(p=0,002). O momento pré máquina, foi sempre significativamente superior (p<0,05) 

aos momentos pré sentado e aos momentos a partir de 10 min após exercício (10 min a 

60 min). Os momentos após cada série (1ª série à 3ª série), foram sempre 

significativamente superiores (p<0,05) a todos os momentos analisados. Os momentos 

pós aquecimento e pré cada série de exercício (pré 2ª série e pré 3ª série), apresentaram 

valores de PAS somente significativamente superiores (p<0,05), aos de pré sentado e 

aos momentos de 10 min a 60 min, após sessão de exercício (ver figura 4). 
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Figura 4 - Médias marginais estimadas dos valores de pressão arterial sistólica durante a sessão no grupo 

que realizou os exercícios de forma simultânea 

Em relação ao GC, onde não foi realizado exercício, observou-se que os valores 

de PAS no momento pré sentado foram significativamente superiores aos valores dos 

momentos pré-máquina (p=0,01) e pós aquecimento (p<0,0001) e sem diferenças 

significativas em relação aos restantes momentos. 

Observou-se ainda que o momento pré máquina apresentou valores 

significativamente superiores (p<0,05), em relação aos restantes momentos analisados. 

O momento pós aquecimento apresentou valores significativamente superiores 

(p<0,05), a todos os momentos analisados nesta sessão com exceção do pré sentado na 

máquina e do pós aquecimento. No momento correspondente a após 3ª série foram 

observados valores significativamente menores ao momento pré máquina (p=0,011) e 

superiores ao momento correspondente, após a 6ª série (p=0,022) e aos momentos 10 

min após a 60 min após (p<0,05). A partir do momento correspondente à 6 série após, 

os valores de PAS voltaram a ser idênticos aos de pré sentado (ver figura 5). 
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Figura 5 - Médias marginais estimadas dos valores de pressão arterial sistólica durante a sessão no grupo 

de controlo 
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Em relação à PAD, foi observado um efeito momento (F(10, 480)= 6,822; 

p<0,0001; ηp
2
= 0,124), não se verificando uma interação significativa entre momento x 

grupo e nem efeito grupos. Contudo, foram registados valores superiores no momento 

após a 6ª série no GC em relação ao GI (p=0,004). 

Tabela 5 – Médias ± Desvios Padrão da pressão arterial diastólica (PAD) nos três grupos e nos diferentes 

momentos analisados  

PAD Simultâneo (GS) Isolado (GI) Controlo (GC) 

Pré sentado 67,00±6,35 67,18±7,61 67,76±6,98 

Pré Máquina 72,65±5,86 69,94±6,31 70,94±9,31 

Pós aquecimento 71,59±7,74 69,00±7,26 70,82±6,47 

Pós 1ª série 68,29±8,01 68,88±7,59 - 

Pré 2ª série 68,65±7,54 67,24±6,52 - 

Pós 2ª série 65,35±9,92 67,41±9,98 - 

Pré 3ª série 67,24±8,20 67,47±6,87 - 

Pós 3ª série 67,06±9,38 67,47±7,01 72,06±8,59 

Pré 4ª série - 67,47±6,67 - 

Pós 4ª série - 62,47±7,69 - 

Pré 5ª série - 64,82±7,61 - 

Pós 5ª série - 60,88±6,85 - 

Pré 6ª série - 65,35±7,87  

Pós 6ª série - 61,41±7,36 68,94±6,90** 

Pós sentado 65,29±9,65 63,18±7,88 66,59±7,19 

10 min após 67,65±9,37 64,94±7,88 66,18±6,89 

20 min após 67,71±6,58 67,41±7,43 64,29±6,70 

30 min após 67,18±6,98 67,71±6,72 67,24±7,75 

40 min após 70,76±11,38 66,41±6,62 67,12±5,96 

50 min após 67,76±7,06 68,29±7,73 66,94±6,49 

60 min após 70,76±8,98 70,29±7,17 67,35±4,99 

**p=0,004 em relação ao GI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Médias marginais estimadas dos valores de pressão arterial diastólica durante a sessão no grupo 

que realizou os exercícios de forma isolada 

 



23 

Quando analisamos o comportamento da PAD em cada sessão, podemos 

observar que no GI somente no momento pós 1ª série, é que este valor foi 

significativamente superior ao momento pós 5ª série (p=0,013). Os restantes momentos 

não apresentaram qualquer diferença significativa entre si (ver Figura 6) 

Em relação ao GS observou-se um aumento significativo dos valores de PAD do 

momento pré sentado para o momento pré máquina (p=0,024). Contudo, os valores de 

PAD, no momento pré sentado não são significativamente diferentes em relação aos 

valores dos restantes momentos neste grupo. O momento pré sentado apresenta, 

somente valores significativamente superiores de PAD em relação aos momentos pré 

sentado (p=0,024), pós sentado (p=0,026) e 20 min após (p=0,011). Os restantes 

momentos não diferem significativamente (p>0,05) entre si (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 -Médias marginais estimadas dos valores de pressão arterial diastólica durante a sessão no grupo 

que realizou os exercícios de forma simultânea 

Em relação ao GC, somente foram observados valores de PAD 

significativamente inferiores no momento 20 min após em relação aos momentos pré 

sentado (p=0,011), pós aquecimento (p<0,0001) e pós 3ª série (p=0,020). Os restantes 

momentos não diferem significativamente (p>0,05), nos valores de PAD entre si (ver 

figura 8). 
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Figura 8 -Médias marginais estimadas dos valores de pressão arterial diastólica durante a sessão no grupo 

de controlo. 
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5. Discussão 

 

Na análise dos valores da PAS os indivíduos no GS, GI, GC apresentaram 

valores médios de 115,116,104 mmHg respetivamente, quanto a PAD os valores 

obtidos foram GS- 68 mmHg, GI- 66 mmHg e CG- 68 mmHg, que são classificados 

como valores ótimos de PA segundo ESH (2003). 

Durante a realização das sessões protocolares de exercício, obtivemos diferenças 

significativamente elevadas na PAS, quando esta comparada com a sessão protocolar de 

controlo. No caso da PAD apenas observamos valores superiores após 6ª série no GC 

em relação ao GI, podendo este facto dever-se a uma resposta hipotensiva após 

exercício. Não observadas mais nenhumas diferenças significativas nas variáveis 

analisadas entre grupos.  

Segundo Mellerowicz (1984) durante o exercício, os valores da PA tendem a ser 

iguais tanto em indivíduos do sexo masculino como indivíduos do sexo feminino. No 

caso dos valores da PAS aumentam, o mesmo não se observa com os valores da PAD, 

esta tende em manter-se similar ou pode alterar pouco os seus valores. No caso das 

mulheres a PAS denota valores ligeiramente inferiores durante sessões de exercício, 

quando estas comparadas com indivíduos do sexo masculino (Alfieri et al., 1993).  

Segundo Astrond et al., (1965), exercícios que solicitem os MS têm tendência a 

apresentar valores mais elevados de PA, quando comparados com exercícios onde 

intervêm os MI. Neste estudo também se observou um ligeiro aumento da PA nas séries 

que solicitaram os MS em comparação com as séries de MI, no GI tanto nos níveis de 

PAS como PAD.  

 Por outro lado, os valores da PA podem ser também alterados durante o 

exercício de TF caso os indivíduos realizem a manobra de valsalva (MV). Durante a 

manobra ocorre um aumento da pressão intratorácica (Porth et al., 1984; Zebrowska et 

al., 2013) por contração diafragmática, este aumento da pressão sanguínea faz com que 

os valores da PA aumentem de imediato. Consequentemente, este aumento da pressão 

faz com que a veia cava inferior fique obstruída levando menor quantidade de sangue no 

retorno venoso para o coração, logo os valores da PA diminuem porque o retorno 

venoso é inferior. Tal como observado no estudo de Krings et al., (2007), os autores 



26 

avaliaram homens em dois momentos, num primeiro momento os indivíduos 

executaram o treino de 80% de 1 RM com uma respiração normal, num segundo 

momento realizaram o mesmo treino com a MV. Os autores concluíram que quando os 

indivíduos utilizaram a MV obtiveram valores de PAS significativamente mais baixos 

30 minutos após o exercício, quando comparados com a sessão de TF com respiração 

normal.  

Quando o indivíduo executa a MV aumenta a pressão intra-abdominal e 

intercostal o que origina uma maior estabilidade na realização dos exercícios de TF. No 

presente estudo, embora não tenha sido pedido aos indivíduos para não executarem a 

MV, foi constatado que ao realizarem os exercícios de TF de forma simultânea estes 

não a conseguiam executar. Este facto poderá dever-se a necessidade de respirar de 

forma fluida para manter a coordenação de execução simultânea dos dois exercícios de 

TF, tal como referido pelos indivíduos que componham a amostra do presente estudo. 

A literatura é concordante quantos as variáveis que podem influenciar o efeito 

hipotensivo após o exercício, estas variáveis podem estar diretamente ligadas ao tipo de 

protocolo utilizado, ao grupo muscular, a intensidade, ao volume, a carga, a duração ao 

intervalo de sessões, aos exercícios e ainda aos membros corporais utilizados.  

Quanto a ausência do efeito hipotensivo após as sessões protocolares tal como 

no estudo de Roltsch et al,. (2001), a falta da resposta hipotensivo pode dever-se ao 

volume do treino; intensidade; intervalo entre os exercícios; às séries, carga (Polito et 

al., 2003; Simão et al., 2005; Baum et al., 2003; Farinatti et al., 2000), os membros 

corporais utilizados (Lizardo et al., 2005; Rodriguez et al., 2008), as diferentes variáveis 

protocolares do TF influência a resposta hipotensiva pós exercício tal como observado 

na literatura.   

Segundo Roltsch et al., (2001), não foram observadas diferenças significativas 

da PA após a realização de uma sessão de TF por indivíduos normotensos em 24 horas, 

independentemente do treino, da faixa etária e da intensidade do exercício. Com 12 

exercícios de membros superiores e inferiores, duas séries de exercício 8 RM para 

membros superiores e 12 RM para membros inferiores, com intervalo de 60 segundos 

entre exercícios não foram observados efeitos hipotensivos na sessão de TF, tanto em 

indivíduos treinados do sexo masculino como do feminino (Roltsch et al., 2001). 
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Igualmente, no estudo de O’Connor et al., (1993) realizado em mulheres, os 

autores não observaram efeito hipotensivo pós exercício nas três sessões a 40%, 60% e 

80% 10 RM. Os dados destes estudos corroboram com os dados do presente estudo, 

onde foram avaliados dois exercícios de MI e MS a carga utilizada de 10 RM, com 10 

repetições em cada série e três minutos de descanso. A ausência do efeito hipotensivo 

pode estar relacionada com o baixo número de séries e consequentemente com o 

volume utilizado.  

Já nos estudos de Polito et al., (2003) e Simão et al., (2005) foram observados 

resultados diferentes. Os autores do primeiro estudo analisaram a intensidade do 

exercício em comparação com o volume do exercício em homens e mulheres 

normotensos treinados, o estudo consistiu em dois protocolos, de 6 exercícios, 3 séries, 

2 minutos de intervalo, a única diferença entre os protocolos foi a intensidade do TF a 6 

RM e 50% 6 RM. Os autores encontraram uma resposta hipotensiva pós exercício em 

ambos os protocolos, a PAS, na sessão com maior intensidade os efeitos da resposta 

hipotensiva foram maiores quando comparados com a sessão de menor intensidade. 

Quanto aos valores PAD os autores analisaram apenas uma redução na sessão com 

menor intensidade. Por sua vez, Simão et al., (2005) obtiveram os mesmos resultados, 

este estudo foi constituído por indivíduos treinados de ambos os sexos, foram utilizadas 

MI e MS com duas intensidade diferentes 6RM com 6 repetições no protocolo de TF e 

50 % 6Rm 12 repetições em circuito, em ambos os protocolos observaram efeito 

hipotensivo PAS, no caso da PAD apenas foi observado no protocolo que trabalhou a 50 

% de 6 RM. Desta forma, os autores concluíram que o volume da sessão pode 

influenciar a duração da resposta hipotensiva pós exercício num TF com maior 

intensidade, estas conclusões corroboram com as mesmas de Polito et al., (2003), 

afirmam que a intensidade do exercício de TF pode influenciar a duração do efeito 

hipotensivo, mas estes defendem que não influencia o volume.  

Segundo Rodriguez et al., (2008), a ausência de exercícios para os MI pode 

interferir com a resposta hipotensiva, porque afirmam que a solicitação do MI reduz a 

resistência vascular periférica reduzindo desta forma a PA. O estudo foi realizado em 

homens treinados, com três protocolos distintos, um de controlo (sem exercício), um de 

6 exercícios, 3 séries, 10 repetições a 70% de 1 RM, 1 minuto de descanso entre séries e 

exercícios, e por ultimo 3 exercícios 79 % de 1 RM para o mesmo grupo muscular, de 
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forma descontinuada sem intervalos. Foram apenas solicitados os MI e os autores não 

observaram efeito hipotensivo.  

No estudo de Santos et al., (2007), foram utilizados membros inferiores e 

superiores, 6 séries, 2 exercícios, 2 minutos de descanso, 8 RM, os autores observaram 

uma redução PAS até 60 minutos após exercício para o protocolo que utilizou MI, os 

autores concluíram assim que, exercícios com a solicitação de MI são mais eficientes na 

resposta hipotensiva pós exercício quando comparado com exercícios de MS.   

No estudo realizado por Souto Maior, et al., (2007) em homens normotensos 

com experiencia, foram utilizados dois protocolos onde a única diferença estava no 

tempo de descanso entre séries. Os indivíduos realizaram 6 exercícios, 3 séries, 10 

repetições a 70% de 5 RM com 1, 2 minutos de descanso entre séries. Analisaram uma 

redução na PAS e PAD quando comparada com o repouso, no caso dos dois protocolos 

os autores não observaram diferenças significativas da PA. Tal como no estudo de 

Veloso et al., (2010) foram utilizados protocolos com 1, 2 e 3 minutos de descanso, 6 

exercícios, 3 séries, 8 repetições a 50 % e 80% de 1 RM em homens normotensos 

sedentários, os autores não observaram diferenças quando comparados os tempos de 

descanso. 

Em suma, parece que existe uma influência das variáveis volume e intensidade 

do TF nos valores de PA durante e após as sessões de exercícios. Contudo, outras 

variáveis do TF tal como a utilização dos MS ou MI e a quantidade de massa muscular 

envolvida têm, igualmente, a sua influência. Embora, tendo como base os resultados do 

presente estudo a execução da MV a quando da realização dos exercícios de TF parece 

ter uma influência relevante nos valores de PA durante a sua execução. 
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6. Conclusão 

 

Após a realização do presente estudo, observamos que a realização de TF 

simultâneo, mais concretamente o exercício de PPI e SIH não evidenciou aumentos 

significativos nos valores da PA, nas diferentes condições de análise (GS versus GI), 

excetuando a situação de controlo (GC versus GS versus GI). Deste modo, inferimos 

que o TF simultâneo poderá ser uma metodologia de treino segura e eficaz, para 

implementar em indivíduos normotensos. 

A realização de TF simultâneo (ação combinada no mesmo exercício de braços e 

pernas), adapta-se à falta de tempo, fator muitas vezes evocado, como condição para a 

baixa adesão à prática regular de exercício físico, uma vez que a execução combinada, 

de dois exercícios de força, permite no mesmo tempo, trabalhar um maior volume e 

ativar uma maior quantidade de estruturas musculares.  
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Anexo I – Termo de consentimento 

 

Eu,______________________________________________________________

___, portador do B.I/ CC 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.  

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 2016 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura 
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Anexo II – Anamnese 

Este questionário individual tem o objetivo de obter dados, para confirmar os 

diversos pressupostos de realização do estudo. Neste questionário haverá um conjunto 

de perguntas relativas: ao nome; data de nascimento; raça; alterações ou não de peso nos 

últimos 6 meses; uso de medicamentos; consumo de cafeína; se fuma; se realiza 

exercício físico; que tipo de exercício físico realiza; há quanto tempo realiza exercício 

físico; qual e a frequência semanal da prática de exercício físico. 

Nome:  

 

Idade: _______                                  Data de nascimento - ____/____/_____ 

Peso Corporal: ________(Kg)                                            Estatura: ______(cm) 

               

1. Houve alterações de peso corporal significativas (>2kg) nos últimos 6 meses?             

Sim __ Não__  Se sim quanto quilos? _______  

2. Usa medicamentos usualmente? Sim __ Não __ 

Se sim quais os tipos de medicamentos? 

____________________________________________________________ 

3. Fuma?    Sim ___ Não ___  

4. Realiza exercício físico regularmente? Sim __ Não ___  

5. Bebe café? Sim ___  Não ___ 

6. Se respondeu afirmativamente à questão anterior, responda qual é/são o(s) 

exercício(s) físico(s) praticados, a frequência semanal que o(s) pratica e há quanto 

tempo pratica essa(s) atividade(s)? 

____________________________________________________________ 

Vila Real, ____ de ____________ de 2016 

 

                            

                             Assinatura do Participante:         

___________________________________________________ 

 

                           Assinatura do Examinador : 

___________________________________________________ 
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Anexo III – ParQ-test 

Nome:  

 

O ParQ-test (ACSM, 2007) é composto por 7 perguntas de cariz individual. Cada indivíduo tem 

duas opções de resposta (Sim e Não). Se o indivíduo responder afirmativamente a uma das 

questões não poderá ser incluído no estudo.  

As questões são as seguintes: 

1- Alguma vez, algum médico o informou que tem um problema cardíaco e que só poderia 

efetuar alguma atividade física após recomendação médica? 

Sim ____ Não_____ 

 

2- Sente alguma dor no peito quando esta a fazer alguma atividade física? 

Sim ____ Não_____ 

 

3- No mês passado, teve alguma dor no peito quando não estava a fazer atividade física? 

 Sim ____ Não_____ 

 

4- Alguma vez perdeu o equilíbrio por causa de uma tontura ou alguma vez ficou 

inconsciente? 

Sim ____ Não_____ 

 

5- Tem algum problema ósseo ou articular que pode piorar com a alteração do tipo da sua 

atividade física?  

Sim ____ Não_____ 

 

6- Frequentemente o seu médico receita-lhe medicamentos para a pressão arterial ou para 

problemas cardíacos?  

Sim ____ Não_____ 

 

7- Você sabe de mais alguma razão pela qual não deva realizar atividade física? 

Sim ____ Não_____ 
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Anexo IV – Consentimento Informativo 

 

Consentimento informativo 

 

1. Introdução - No âmbito da minha participação nas recolhas de dados para a elaboração de um estudo de 

mestrado fui informada dos objetivos e de como serão recolhidos os referidos dados. - A minha participação 

incluirá a realização de avaliações de composição corporal e a execução de exercícios do treino de força. 

 

2. Explicação dos testes 

- Fui informada que para avaliação da minha composição corporal serão realizadas medições de estatura, da 

massa corporal e medição de pregas adiposas para estimação da minha massa gorda e que estes dados ser-me-ão 

fornecidos pelos investigadores. - Compreendo a necessidade de respeitar os horários para recolha de dados 

propostos pelos investigadores. - Compreendo a necessidade da utilização de um aparelho portátil de avaliação 

de trocas respiratórias e da fita transmissora da frequência cardíaca, durante execução dos exercícios propostos 

pelos investigadores. 

 

3. Explicação dos riscos e desconfortos associados bem como dos benefícios associados à realização dos testes 

- Fui informado acerca de todos os possíveis riscos e desconfortos bem como os possíveis benefícios associados 

à minha participação neste estudo.  

 

4. Proporcionar aos participantes a possibilidade de esclarecerem possíveis dúvidas 

- Quaisquer questões que eu tenha no que diz respeito ao estudo ou à minha participação no mesmo serão 

respondidas antes ou depois do meu consentimento, pelo investigador responsável. - Eu percebo que em caso de 

lesão, se tiver alguma questão acerca dos meus direitos como participante neste estudo, ou se sentir que fui 

colocado em risco, posso contactar o investigador responsável pelo estudo. 

 

5. Participação voluntária e possibilidade de abandono do estudo 

- Eu li toda a informação supracitada. A natureza, exigência, riscos e benefícios do estudo foram-me explicados. 

- Eu assumo os riscos envolvidos e entendo que posso retirar o meu consentimento e parar a minha participação 

em qualquer momento sem qualquer prejuízo para mim. 

 

6. Assinatura do formulário pelo participante 

- Ao assinar este formulário de consentimento, eu não estou a renunciar a quaisquer direitos legais, reclamações 

ou remédios. Uma cópia deste formulário ser-me-á fornecida. 

 

 

__________________________________________ 

 

7. Assinatura do formulário pelo responsável do programa 

- Eu certifico que expliquei ao senhor supracitado a natureza, objetivo, potenciais benefícios e possíveis riscos 

associados há participação neste programa, respondi a todas as questões que foram colocadas, e testemunhei a 

assinatura acima realizada. - Eu providenciei uma cópia deste formulário ao indivíduo participante no estudo. 

 

 

___________________________________________ 
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Anexo V – Folha de registo das avaliações 

Nome: 

 

 

Medidas composição Corporal 

 

Massa Corporal: ________ Kg 

Estatura:________cm  

IMC:______ Kg/m
2
 

 

 

Medições das Pregas 

 

 

Pregas 1ª Medição 2ª Medição 3ª Medição Média 

Axilar     

Abdominal     

Crural     

Peitoral     

Subescapular     

Suprailíaca     

Tricipial     

 

 

% Massa gorda estimada : _____________ % 

 

 

 

Obs:  

 

 

 

 

Data: ___/___/2016          Avaliador:______________________________________ 
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Anexo VI – Folha de registo 10 RM/ Re-teste 

 

 

Nome:  

 

 

 

10 RM 1ª Tentativa 2ª Tentativa 3ª Tentativa 4ª Tentativa 5ªTentativa 
Carga 

(kg) 

       

PPI isolado       

SIH isolado       

       

PPI simultâneo       

SIH simultâneo       

 

 

 

 

Re-teste 1ª Tentativa 2ª Tentativa 3ª Tentativa 4ª Tentativa 5ª Tentativa 
Carga 

(kg) 

       

PPI isolado       

SIH isolado       

       

PPI simultâneo       

SIH simultâneo       
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Anexo VII – 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 
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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.   

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.   
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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  

 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 
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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, 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 
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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 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.   
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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 
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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: 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 
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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 completitude 

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.   


