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Resumo 

Introdução: A corrida de rua, modalidade do atletismo que vem crescendo de maneira 

exponencial, principalmente por ser acessível a toda população, exige amplo 

envolvimento físico e psicológico do praticante durante treinamentos e competições. Uma 

adequada recuperação da condição física do praticante torna-se um aspecto importante, 

principalmente pelos danos causados a estrutura muscular. A crioterapia por imersão tem 

sido utilizada com esse propósito. Objetivo: Analisar o efeito da crioimersão (CI) na 

recuperação de marcadores clínicos, bioquímicos, funcionais e neuromusculares do dano 

muscular em praticantes de corrida de rua de 10 km. Materiais e método: Ensaio clínico 

randomizado e cego, no qual 30 sujeitos, praticantes de corrida de rua de 10 km, foram 

aleatoriamente divididos, após a corrida, em 3 grupos de recuperação (grupo controle, 

grupo imersão e grupo crioimersão). Os corredores foram avaliados quanto a indicadores 

clínico (percepção subjetiva da dor), bioquímicos (concentração sanguínea de CK), 

funcionais (distância do salto triplo unipodal e tempo do shuttle run test) e 

neuromusculares por meio de variáveis isocinéticas (pico de torque, trabalho total, 

potência, índice de fadiga). Os voluntários realizaram avaliações pré corrida, pós corrida, 

pós intervenção e 24h pós intervenção. Os dados foram expressos por meio de média e 

desvio padrão, analisados no pacote estatístico SPSS 20.0. Foi considerado um nível de 

significância de 5% e intervalo de confiança de 95% para todas as medidas. Resultados: 

A corrida de 10 km foi suficiente para alterar negativamente o desempenho do ponto de 

vista bioquímico, funcional e neuromuscular (p<0,05) porém não houve diferenças 

intergrupos para nenhuma das variáveis analisadas após as devidas intervenções (P>0,05). 

Conclusão: A CI por 10 minutos à 10 °C não foi eficaz na recuperação de marcadores do 

dano muscular após corrida de 10 km.  

Palavras-chave: atividade física; dor muscular; marcadores biológicos; crioterapia. 
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Abstract 

Introduction: Street racing, a mode of athletics that has been growing exponentially, 

mainly because it is accessible to the entire population, requires a wide physical and 

psychological involvement of the practitioner during training and competitions. An 

adequate recovery of the practitioner's physical condition becomes an important aspect, 

mainly due to the damages caused to the muscular structure. Immersion cryotherapy has 

been used for this purpose. Objective: To analyze the effect of cold water immersion 

(CWI) on the recovery of clinical, biochemical and neuromuscular markers of muscle 

damage in 10 km street runners. Randomized and blinded clinical trial in which 30 

subjects, 10 km street runners, were randomly divided, after running, into 3 recovery 

groups (control group, immersion group and cryoimersion group). The runners were 

evaluated for clinical (subjective pain perception), biochemical (CK blood 

concentration), functional (unipodal triple jump distance and shuttle run test time) and 

neuromuscular variables (peak torque, total work, power, fatigue index). The volunteers 

performed pre-race, post-race, post-intervention and 24-hour post-intervention 

evaluations. The data were expressed by mean and standard deviation, analyzed in the 

statistical package SPSS 20.0. A significance level of 5% and a 95% confidence interval 

were considered for all measures. Results: The 10 km race was enough to negatively alter 

performance from a biochemical, functional and neuromuscular variables (p <0.05), but 

there were no intergroup differences for any of the variables analyzed after the appropriate 

interventions (P> 0.05 ). Conclusion: CWI for 10 minutes at 10 ° C was not effective in 

recovering muscle damage markers after a 10-km run.  

Keywords: physical activity; muscle pain; biological markers; cryotherapy. 
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1.1. Delimitação do problema 

 O atletismo é uma modalidade esportiva com provas de pista (corridas), de campo 

(saltos e lançamentos), de combinação entre pista e campo (decatlo e heptatlo), 

pedestrianismo (corridas de rua), corridas em campo (cross country), corridas em 

montanhas e marcha atlética1. Uma destas, a corrida de rua (CR), definida pela 

Confederação Brasileira de Atletismo (CBA), como sendo toda e qualquer prova 

disputada em percursos de rua, avenidas e estradas com distâncias recomendadas variao 

entre 5 e 100 km, vem se destacando no cenário nacional2. 

O número de praticantes dessa modalidade vem crescendo de maneira 

exponencial, principalmente por ser acessível a toda população. Estima-se que, 

atualmente, pelo menos 1000 corridas de rua sejam organizadas por ano no Brasil, com 

número de participantes chegando a faixa de 250 mil3. 

 A CR é classificada como modalidade cíclica, sendo dividida, do ponto de vista 

biomecânico, em apoio, propulsão e recuperação4, utilizando para isso toda a musculatura 

dos membros inferiores. Esta modalidade exige amplo envolvimento físico e psicológico 

do atleta durante treinamentos e competições. Por se tratar de uma atividade que envolve 

alta intensidade de contração muscular, este tecido fica submisso à lesões temporárias 

evidenciadas pelo surgimento de dores musculares, pela liberação de componentes 

intracelulares como creatina quinase (CK), pela diminuição do desempenho funcional e 

pela redução de força5-10. 

O esforço físico realizado durante a CR pode prejudicar temporariamente o 

desempenho do praticante podendo ser transitória, perdurar por minutos e/ou horas após 

o treino ou competição, ou mesmo por um período mais longo de vários dias11. Assim, a 

recuperação torna-se fator vital para a manutenção e/ou retorno da prática da atividade, 

principalmente pelos danos causados a estrutura muscular12. 

A utilização de estratégias para garantir uma melhor recuperação pós-esforço é 

frequente no meio esportivo e seu foco principal consiste em restaurar os sistemas do 

corpo à condição basal13. Várias são as modalidades de recuperação12, porém a 

crioimersão (CI) tem obtido destaque, objetivando retorno de níveis adequados de 

marcadores de dano muscular.14-17. A CI, combinando a força compressiva hidrostática 

da água com a diminuição do metabolismo local do frio, atua na redução da dor muscular 

causada pelo dano deste tecido18-21. Ainda no âmbito fisiológico nota-se que componentes 

neurais também são afetados com baixas temperaturas. O resfriamento dos tecidos 
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diminui a transmissão nervosa, reduzindo a liberação de acetilcolina e possivelmente 

estimulando células superficiais inibitórias a aumentar o limiar de dor22. 

Nota-se uma brecha na evidência científica no tocante ao uso de recursos 

terapêuticas na recuperação de corredores de rua de 10 km mesmo com a crescente prática 

da modalidade. Além disso, o efeito da CI ainda apresenta muitas divergências quanto às 

influências na recuperação dos marcadores do dano muscular. 

A aplicação deste método promoveu redução do desempenho funcional e não 

ocasionou alteração da concentração de marcadores bioquímicos como a CK23. Além 

disso, Wilcock et al.16 e Morton24 descreveram que essa modalidade pode promover 

apenas percepção subjetiva de recuperação e mesmo com a elevação do tempo de 

aplicação da CI, Howatson et al.25 e Goodall & Howatson26 não observaram eficácia na 

recuperação do desempenho. Grande parte das metanálises apresentam resultados 

positivos quanto a recuperação da dor muscular14,27,28 porém com dados conflitantes com 

relação ao desempenho funcional.   

Por outro lado, Ascensão et al.29, avaliando jogadores de futebol após uma partida, 

e Bailey et al.30, com amostra de homens saudáveis, obtiveram resultados positivos para 

redução de dor muscular, redução de níveis de CK e manutenção de força, utilizando CI 

por 10 minutos, com uma temperatura de 10ºC. 

Tamanha repercussão dos resultados de vários estudos pode estar intimamente 

relacionada com o tempo e a temperatura de exposição do indivíduo ou nível corporal de 

imersão. Além disso, a própria seleção dos sujeitos estudados pode interferir numa 

possível conclusão acerca da utilização dessa técnica. Indivíduos com diferentes níveis 

de aptidão física ou até mesmo a quantidade de estímulo dada na prática da atividade 

podem influenciar em possíveis conclusões precipitadas.  

Assim, diante de resultados divergentes entre autores, surgem diversos 

questionamentos acerca dos efeitos da CI na recuperação de marcadores do dano 

muscular produzido pela CR.   

Diante disto, o presente estudo objetivou analisar a eficácia da CI na recuperação 

de marcadores clínicos, bioquímicos, funcionais e neuromusculares do dano muscular de 

corredores de rua de 10 km. 
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1.2. Justificativa 

Foi percebido, nos últimos anos, o aumento da prática da CR no Brasil e no mundo 

devido, principalmente, a fácil acessibilidade à população1. Porém, como em toda 

modalidade esportiva, os praticantes ficam expostos a lesões temporárias destacadas pelo 

surgimento de dores, liberação de substâncias, e redução no desempenho físico.  

 Deparou-se, com grande frequência, no meio esportivo, com a utilização de 

métodos de recuperação após a prática da CR. Os atletas aderem a essas práticas 

objetivando restaurar os sistemas do corpo à condição basal12, propiciando um retorno 

mais rápido a sua prática.  

 Na tentativa de acelerar o processo de recuperação, profissionais de saúde e até 

mesmo os próprios atletas, algumas vezes de forma indiscriminada, tem utilizado diversas 

técnicas, dentre elas a CI. Porém, o uso aleatório desta modalidade de recuperação sem 

controle de tempo de exposição, temperatura, ambiente, local e nível corporal de imersão, 

pode levar a conclusões precipitadas por parte dos profissionais. Vale ressaltar que até o 

presente momento não foram encontrados estudos que utilizassem a CI como método de 

recuperação em corredores de rua de 10 km. 

Ultimamente vem sendo levantado questionamentos acerca de alguns riscos às 

condições musculoesqueléticas do atleta, visto que a CI, pode de certa forma, auxiliar 

apenas na melhora da percepção subjetiva da dor, sem que a homeostase corporal tenha 

sido reestabelecida. Além disso, alguns possíveis prejuízos relacionados à inibições de 

processos adaptativos após o dano muscular vem chamando atenção quanto ao uso da 

CI31.  

Desta forma, justifica-se a necessidade da investigação dos reais efeitos da CI em 

corredores de rua de 10 km, visto que poderá auxiliá-los no retorno mais rápido à prática 

esportiva e/ou adoção de outras estratégias de recuperação. 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Geral: 

 - Analisar o efeito da CI na recuperação dos marcadores do dano muscular em 

corredores de rua de 10 km. 

 

1.3.2. Específicos: 

 - Verificar a percepção subjetiva da dor pré, pós corrida, pós CI e 24h após corrida 

de rua de 10 km; 

 - Investigar a variação da concentração de CK pré, pós corrida, pós CI e 24h após 

corrida de rua de 10 km; 

 - Mensurar o desempenho funcional (distância do salto triplo unipodal e tempo do 

shuttle test) pré, pós corrida, pós CI e 24h após corrida de rua de 10 km; 

 - Avaliar o desempenho isocinético de extensores de joelho (pico de torque, 

trabalho total, potência e índice de fadiga) pré, pós corrida, pós CI e 24h após corrida de 

rua de 10 km; 

 - Analisar a valência afetiva após o uso da CI. 

 

1.4. Hipótese científica 

 Parte-se da hipótese que a CI auxilia apenas na recuperação da percepção subjetiva 

da dor de corredores de rua de 10 km sem alteração dos marcadores bioquímicos, 

funcionais e neuromusculares. Além disso, hipotetizamos que a CI apresentará piores 

índices com relação ao afeto.  
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2.1. Delineamento, local e período da pesquisa 

 O presente estudo foi caracterizado como ensaio clínico randomizado e cego no 

qual um pesquisador (P1) ficou responsável pelas avaliações e reavaliações dos 

marcadores clínicos, bioquímicos, funcionais e neuromusculares do estudo, enquanto que 

um segundo pesquisador (P2) se responsabilizou pelo processo de randomização e 

realização dos protocolos de intervenção. Além disso, outro pesquisador (P3) realizou a 

análise estatística dos dados.  

 O estudo foi desenvolvido no laboratório de práticas terapêuticas do 

Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

entre Março e Dezembro de 2016. 

 

2.2. Caracterização da amostra, alocação dos sujeitos e cálculo amostral 

 Para execução deste estudo, foram recrutados 30 corredores recreacionais (Tabela 

1) de forma não probabilística, por conveniência, nos principais locais de treino de corrida 

de rua do município de Natal-RN (Parque das Dunas, CAIC, Av. Campos Sales, Campus 

da UFRN). 

 A devida alocação nos grupos foi de forma aleatória, a partir do site 

http://www.randomization.com. Foram inseridas duas informações (tamanho da amostra 

e número de grupos) e a partir delas o site gerou uma codificação específica para cada 

grupo e distribuiu os sujeitos aleatoriamente em três grupos: grupo controle (Gc), grupo 

imersão (Gi) e grupo crioimersão (Gci). Este protocolo obedeceu as recomendações do 

Consolidated Standards of Reporting Trials - CONSORT (http://www.consort-

statement.org/), para a execução de ensaios clínicos randomizados. Cada grupo foi 

identificado por uma cor diferente, ficando sob responsabilidade do P2 a determinação 

dos grupos e a manutenção do sigilo. 

 Para o cálculo amostral, após estudo piloto com concentração de CK, utilizou-se 

o software G*Power 3.1.9.2 (Franz Faul, Universitat Kiel, Germany) seguindo as 

recomendações de Beck32. A priori, foi adotada um poder estatístico de 0,8 considerando 

um nível de significância de 5%; coeficiente de correção de 0,5; correção de não 

esfericidade de 1; e um tamanho de efeito de 0,25 e para tanto, foi calculado um “n” total 

de 30 sujeitos (3 grupos com 10 sujeitos), baseado em 4 medidas (repetidas). Esta análise 

foi realizada para reduzir a probabilidade de erro do tipo II e para determinar o número 

mínimo de sujeitos necessários para esta investigação. Assim, o tamanho da amostra foi 

suficiente para fornecer 81% de poder estatístico. 

http://www.randomization.com/
http://www.consort-statement.org/
http://www.consort-statement.org/
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2.3. Critérios de elegibilidade  

2.3.1. Critérios de inclusão 

 Foram incluídos no estudo: homens, na faixa etária entre 20 e 40 anos, IMC entre 

18,5 e 30 kg/m2, praticantes de corrida de rua há pelo menos 6 meses, com uma frequência 

semanal de, pelo menos, 3 vezes. Os mesmos não apresentaram cardiopatias, distúrbios 

musculoesqueléticos, neurológicos e sintomatologia dolorosa nos membros inferiores, de 

acordo com ficha de avaliação física (Apêndice A).  

Foram recrutados sujeitos que nunca tinham corrido a distância de 10 km e que 

em sua fase de treinamento estivessem prestes a alcançar o total de 10 km percorridos, 

objetivando garantir o máximo de esforço no dia da realização dos protocolos pós corrida. 

 

2.3.2. Critérios de exclusão 

Seriam excluídos os sujeitos que apresentassem hipersensibilidade ou alergias à 

crioterapia. Todos os voluntários foram submetidos à um teste alérgico à crioterapia antes 

da avaliação basal. O teste foi realizado em um local do corpo padronizado (antebraço) 

no qual foi posicionado um pacote de gelo escamado por 5 minutos. Caso houvesse 

irritações na pele, pruridos, pontos avermelhados ou qualquer reação adversa ao contato 

do gelo, o voluntário era excluído da amostra.  

Seriam excluídos também aqueles que não conseguiram completar a prova de 10 

km no dia da avaliação, não completaram ou realizaram qualquer um dos procedimentos 

do estudo por motivo qualquer (fobias, não suportarem o tempo de exposição) e/ou 

fizerem uso de alguma substância com objetivo de aumento de desempenho. 

Nenhum sujeito foi excluído durante todo o experimento. 

 

2.4. Aspectos éticos 

Todos os sujeitos participaram de forma voluntária e antes de serem admitidos no 

estudo, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE - Apêndice B), 

conforme critérios estabelecidos pela resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS), iniciando após aprovação do Comitê de Ética (Parecer nº 1.441.252/CAEE: 

51838815.6.0000.5537). 
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2.5. Instrumentação 

2.5.1. Escala de Borg (Borg) 

A mensuração da percepção subjetiva do esforço foi realizada pela escala de 

Borg33 (Anexo I). 

 

2.5.2. Monitor cardíaco  

 Para monitorar a frequência cardíaca foi utilizado um monitor cardíaco Beurer 

(modelo PM25). 

 

2.5.3. Termômetro de vareta 

 Para mensurar a temperatura superficial local da pele foi utilizado um termômetro 

digital de vareta, modelo Salvterm® 1200K, Brazil. 

 

         Figura 1 – Termometro digital de vareta. 

 

 

2.5.4. Escala Visual Analógica (EVA) 

 A EVA (Anexo II) foi utilizada para mensurar, de maneira subjetiva, a sensação 

dolorosa, dos voluntários. 

 

2.5.5. Algômetro  

Para mensuração do limiar doloroso utilizou-se um algômetro de pressão da marca 

Wagner Force Ten™ - Model FDX, dispositivo este constituído por um disco de borracha 

de 1 cm2 ligado a um medidor de pressão, que apresenta valores em kgf/cm2. 
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           Figura 2: Algômetro de pressão. 

 

2.5.6. Kits reagentes específicos da CK 

Para quantificar a concentração do marcador bioquímico de dano muscular (CK) 

foram utilizados kits comerciais reagentes específicos (Labtest, Minas Gerais, Brasil). 

 

2.5.7. Dinamômetro isocinético (DI) 

 Para avaliação do desempenho muscular foi utilizado um dinamômetro isocinético 

(Biodex Multi-Joint System 3, Biodex Biomedical System Inc, New York, USA) 

composto por uma cadeira, uma unidade de recepção de força conectada a um braço de 

alavanca e uma unidade de controle (Figura 1). 

 
Figura 3- Sistema de Dinamometria Isocinética (modelo Multi-joint 

System 3 Pro da marca Biodex). 
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2.5.8. Feeling Scale (FS) 

 Utilizou-se a FS para avaliar o afeto, descritor de respostas positivas 

(prazer/conforto) e negativas (desprazer/desconforto)32 acerca das devidas intervenções 

presentes no estudo (Anexo III). Este instrumento é composto basicamente de uma escala 

de 11 pontos, com itens únicos, bipolares, variando entre +5 (“muito bom”) e -5 (“muito 

ruim”). 

 

2.6. Procedimentos 

 Previamente ao início do estudo foram realizados estudos pilotos para calibração 

dos avaliadores nos devidos instrumentos, objetivando identificar e corrigir possíveis 

falhas no que diz respeito aos procedimentos propostos. 

Primeiramente, os voluntários receberam instruções gerais sobre os 

procedimentos a serem realizados, além de informações a respeito dos possíveis riscos e 

benefícios de todas as etapas da pesquisa.  

 Após o processo de randomização e alocação, os sujeitos foram submetidos à uma 

avaliação inicial (AV1: pré corrida) abordando a percepção do esforço e frequência 

cardíaca, marcadores clínicos (dor e temperatura da pele), bioquímicos, funcionais e 

neuromusculares. 

 Foram realizadas, ao todo, quatro avaliações, em momentos distintos: a AV1 

ocorreu pelo menos 48h antes da corrida de 10 km para determinação de valores basais e 

para que possíveis efeitos do teste isocinético não interferissem na próxima avaliação; a 

avaliação 2 (AV2: pós corrida) foi realizada imediatamente após o término da prova. 

Logo após esta avaliação, os voluntários foram encaminhados aos protocolos de 

intervenção terapêutica. A avaliação 3 (AV3: pós intervenção) aconteceu imediatamente 

após o final da intervenção e a avaliação 4 (AV4), 24h após o término da corrida. 

 Na AV3 foi acrescentada a mensuração do afeto, ou seja, das respostas positivas 

ou negativas acerca das intervenções terapêuticas, realizada por meio da FS. 

O membro inferior avaliado nos testes funcionais e isocinéticos foi o dominante, 

identificado pelo método de chutar e/ou pular em uma perna só34. 

A corrida de 10 km foi realizada em um circuito estabelecido nos arredores do 

Campus da UFRN (Figura 2), que faz parte de corridas de rua oficiais do município de 

Natal/RN, iniciando e finalizando no departamento de Fisioterapia, contendo 4 íngremes 

aclives, 3 declives, regiões planas, tentando ao máximo corresponder à prática real da 

corrida de rua. Os corredores realizaram a prova de 10 km individualmente, sendo 
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avaliados no máximo 3 voluntários em um mesmo dia de corrida sendo separados por um 

tempo mínimo de 30 minutos entre a largada de cada um. Os voluntários eram orientados 

a realizarem o máximo de esforço possível tentando sempre melhorar o tempo de prova. 

 

               Figura 4 - Mapa do percurso da corrida de 10 km. 

 

Todos os corredores foram orientados a não alterarem suas rotinas físicas normais 

e seus hábitos alimentares durante todo o período de experimento, bem como, não ingerir 

bebida alcoólica, procurar dormir bem (tempo e qualidade do sono) e não realizar 

atividade física de alta intensidade (aeróbica e anaeróbica) no dia anterior às avaliações. 

Além disso, foram orientados a não realizarem outro tipo de atividade física ou se 

submeterem a outro tipo de terapia durante o período de coleta, a não fazerem uso de 

medicamentos depressores do sistema nervoso central e não tomarem analgésicos no dia 

da avaliação. Todas as provas de 10 km e as devidas avaliações foram realizadas no 

mesmo período matutino iniciando às 7h da manhã sendo finalizada por volta das 10h. 

No período de coleta foram obtidas médias de 30,0° C (± 2,1° C) de temperatura ambiente 

e umidade relativa do ar de 69% (± 4,6 %). 
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2.6.1. Procedimentos de avaliação 

2.6.1.1. Percepção subjetiva do esforço (PSE) 

 Esta percepção foi mensurada, em números, pela Borg a partir do auto relato do 

nível de percepção de esforço. Previamente ocorreu uma explicação acerca da escala e 

em seguida os indivíduos foram orientados da seguinte forma: indique como você se sente 

após esta corrida de 10 km que acabou de realizar. De acordo com o auto relato, os 

indivíduos marcaram entre as opções “6” (sem sentir maiores desconfortos quanto ao 

esforço realizado) e “20” (sentindo cansaço ou algum desconforto quanto ao esforço 

realizado). Caso apresentasse um desconforto moderado, a marcação seria feita em um 

ponto intermédio entre as duas extremidades. 

O registro foi realizado em folhas individuais, e o sujeito não teve acesso as 

marcações anteriores. 

 

2.6.1.2. Frequência cardíaca 

 Antes do início da prova de 10 km o voluntário era equipado com o 

frequencímetro e o avaliador registrava a FC no citado momento. Imediatamente após a 

prova de 10 km e nas seguidas avaliações o monitor cardíaco permanecia com o 

voluntário. 

 

 

2.6.1.3. Temperatura superficial da pele 

Foram retiradas medidas da temperatura superficial da pele, posicionando a ponta 

da vareta do termômetro em contato com a pele do voluntário. Padronizou-se um ponto 

central da região anterior da coxa35.  
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Figura 5: Verificação da temperatura superficial da pele 

 

2.6.1.4. Percepção subjetiva da dor (PSD) 

 A sensação dolorosa foi mensurada, em números, pela EVA a partir do auto relato 

do nível de dor ao repouso, após uma caminhada de 5m, após auto-alongamento, após 

teste de sentar/levantar em uma cadeira e após contração isométrica de quadríceps. As 

avaliações foram realizadas com a seguinte instrução: indique como você identifica a sua 

sensação de desconforto nos músculos da região anterior da coxa (Quadríceps). Se você 

não estiver sentindo nada, a marcação será “sem dor/desconforto”. Se você estiver 

sentindo desconforto intenso, será marcado “dor/desconforto máximo” e, se for um 

desconforto moderado, a marcação será um ponto intermédio entre as duas extremidades. 

 Os sujeitos preencheram o formulário a partir das mesmas orientações descritas 

anteriormente sendo o registro realizado em folhas individuais, sem acesso às 

informações anteriores. 

 

2.6.1.5. Dolorimetria 

 Caso o indivíduo relatasse alguma dor oriunda das avaliações citadas 

anteriormente, seria acrescentada a avaliação do limiar doloroso feito por meio de um 

algômetro de pressão. O mesmo foi posicionado perpendicularmente ao local apontado 

pelo sujeito. Em seguida foi realizada uma pressão constante contra esta região até o ponto 

no qual o voluntário percebesse a sensação de dor. Os sujeitos avaliados foram 
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encorajados a dizer “pare” quando a pressão com a ponta do aparelho ocasionasse dor 

(limiar de dor). 

 

2.6.1.6. Concentração sanguínea da CK [CK] 

As coletas de sangue seguiram as rotinas de biossegurança: uso de luvas, seringas 

e agulhas descartáveis, anti-sepsia no antebraço (álcool 70%) e descarte de material em 

recipientes adequados.  

O voluntário foi submetido a retirada de 5 ml de sangue venoso para análise da 

[CK]. Logo após a amostra foi colocada em tubos de ensaio de vidro e armazenado sob 

refrigeração até posteriormente ser transportado para local de análise (Laboratório de 

Pesquisa em Bioquímica Clínica e Experimental do Hospital Universitário Onofre 

Lopes). No laboratório, as amostras foram centrifugadas para separação do soro, 

desprezando elementos figurados e evitando hemólise segundo procedimentos 

preconizados para análises bioquímicas8. Todo este procedimento foi realizado com o 

auxílio de uma equipe de enfermagem e farmacêutica treinada e experiente em coletas 

sanguíneas. 

A leitura de todos os resultados foi feita pelo P2. 

 

 

2.6.1.7. Desempenho funcional 

2.6.1.7.1. Salto triplo unipodal (STU) 

 Os voluntários posicionaram o hálux  na linha de demarcação de início do salto e 

em seguida se equilibravam em apoio unipodal. No momento em que julgavam propício 

realizaram o STU com os membros superiores livres para auxiliar na impulsão. Logo 

após, a distância do salto foi mensurada a partir do apoio até a fase de aterrissagem 

(calcanhar) do mesmo membro.  

 Foram realizados três tentativas (1 minuto de intervalo) tomando para análise o 

salto com maior distância. 
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Figura 6 – Posicionamento de partida do STU. 

 

2.6.1.7.2. Shuttle run test (SRT) 

 O teste foi realizado em superfície plana na qual foi demarcado um ponto inicial 

e outro à 10 metros de distância. O voluntário era encorajado à percorrer a distância total 

de 20 metros (10 metros de ida e 10 de volta) no menor tempo possível. Para isso utilizou-

se de um cronometro de mão posicionado no local de partida. O cronometro era disparado 

no momento da largada do sujeito e zerado concomitantemente a passagem do mesmo 

pelo ponto de partida. 

Os mesmos realizaram duas tentativas (1 minuto de intervalo) tomando para 

análise o menor tempo percorrido.  

 

Figura 7 – Posicionamento e realização do SRT. 
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2.6.1.8. Variáveis isocinéticas 

 Esta avaliação ocorreu por meio de um DI computadorizado, calibrado 

anteriormente a execução dos testes, conforme recomendações do fabricante. 

Previamente ao teste o voluntário realizou um aquecimento com duração de 5 minutos 

em uma cama elástica, simulando uma corrida, com baixa intensidade. 

No DI foi realizada a avaliação do desempenho muscular dos extensores e flexores 

de joelho, do membro dominante, com o sujeito posicionado na cadeira ajustável do DI, 

com quadril flexionado a aproximadamente 90º e pelve neutra. Logo após, o sujeito foi 

estabilizado na cadeira do DI, com cintos na região pélvica e torácica, bem como na coxa 

do membro inferior não avaliado. O eixo de rotação do DI foi alinhado ao nível do 

epicôndilo lateral do fêmur (eixo de rotação anatômico do joelho) e o braço de alavanca 

fixado a aproximadamente 3 cm acima do maléolo medial do tornozelo36,37. Durante todo 

o teste, os sujeitos foram orientados a segurar firmemente os apoios laterais do assento, 

no intuito de manter a estabilização do corpo. Além disso, o P1 ficou responsável pelo 

feedback verbal ao sujeito avaliado. 

Inicialmente, o sujeito foi orientado a realizar cinco contrações concêntricas 

voluntárias máximas (CCVM) de flexão/extensão do joelho a uma velocidade de 60º/s, 

numa amplitude de movimento articular de 85º no total38. Previamente ao início da coleta 

realizou-se um pré teste (em média 3 repetições em uma intensidade sub-máxima) para 

familiarização do sujeito com o DI.  

Em seguida, passados 2 min. de intervalo, foram realizadas 30 CCVM a uma 

velocidade de 240º/s, na mesma amplitude do teste anterior. Da mesma forma, 

previamente ao início da coleta foi realizado um pré teste (em média 3 repetições em uma 

intensidade sub-máxima) para familiarização do sujeito com o DI. 

Para as CCVM à 60º/s as variáveis analisadas foram pico de torque, trabalho total 

e potência. Já para as CCVM à 240º/s, foi analisada o índice de fadiga. 

 

2.6.1.9. Valência afetiva 

 Imediatamente após cada intervenção era avaliada a valência afetiva de acordo 

com as seguintes instruções: utilize os números nesta escala para indicar qual foi a 

sensação em realizar esta intervenção terapêutica. Se você sentiu que a intervenção foi 

muito boa (prazerosa ou confortável), então o número correspondente será ‘+ 5’. Se você 

sentiu como muito ruim (desprazerosa ou desconfortável), então o número 

correspondente será ‘- 5’. Se você estiver se sentindo de maneira neutra (entre o prazer e 



32 
 

desprazer /conforto e desconforto), então o número correspondente será ‘0’. De acordo 

com sua percepção a marcação poderá ser em um ponto intermédio entre as duas 

extremidades”. 

 

2.6.2. Procedimentos de intervenção 

 Finalizado a AV2, os voluntários foram encaminhados às devidas intervenções 

terapêuticas, sob responsabilidade do P2. 

 Os voluntários do gC realizaram as quatro avaliações, porém não foram 

submetidos a nenhum tipo de intervenção. Encerrada a AV2, esses sujeitos ficaram em 

repouso, por 10 minutos, tempo gasto pelas intervenções terapêuticas, e em seguida, 

realizaram a AV3. 

 Imediatamente após a realização das devidas intervenções eram aferidas as 

valências afetivas. 

 Após a realização da AV3, os sujeitos de todos os grupos foram orientados a não 

realizarem exercícios, e manterem seus hábitos alimentares diários pelas próximas 24h, 

até a última avaliação (AV4). 

 

2.6.2.1. Grupo crioimersão (GCi) 

 Os voluntários alocados no GCI realizaram imersão em um tonel de 200 l de água 

com gelo escamado, à uma temperatura média de 10ºC (± 0,35), por 10 minutos, sob 

orientação do P2. Os sujeitos ficaram em pé dentro do tonel, imersos até a altura das 

espinhas ilíacas antero superiores. Para o registro e monitoramento da temperatura 

aquática, foi utilizado um termômetro de vareta digital portátil (Salvterm® 1200K, 

Brazil). 

Para garantir a permanência da temperatura no índice desejado, o termômetro 

ficou posicionado no tonel durante todo o tempo de imersão. Caso houvesse diminuição 

ou aumento da temperatura, foram adicionados água (temperatura ambiente) ou gelo, 

respectivamente, para que a mesma retorne ao valor de 10ºC.   

Foi utilizado um mesmo tonel com a mesma quantidade de água e de gelo (35 kg) 

para todos os participantes, sendo o conteúdo renovado após a utilização de cada 

voluntário. 

Encerrada a intervenção, o voluntário foi submetido, imediatamente, à AV3. 
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2.6.2.2. Grupo imersão (GI) 

 Os indivíduos alocados no GI também realizaram imersão em um tonel de 200 l 

de água (sem gelo) à temperatura ambiente (29,8° C ± 0,66), de acordo com condições 

locais de temperatura e umidade (município do Natal – RN). Os mesmos ficaram imersos 

até a mesma altura do gCI e pelo mesmo tempo de exposição. Da mesma forma, foi 

utilizado um mesmo tonel com a mesma quantidade de água para todos os participantes 

desse grupo, sendo o conteúdo renovado após a utilização de cada voluntário. 

 Encerrada a intervenção, o voluntário foi submetido, imediatamente, à AV3. 

 

     Figura 8 – Diagrama de fluxo da amostra.  
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2.7. Análise estatística dos dados 

Os procedimentos estatísticos foram realizados na planilha eletrônica Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS – 20.0). Inicialmente, foi realizada a estatística 

descritiva para cada variável objetivando caracterizar a amostra. 

Em seguida, o teste de Shapiro-Wilk foi aplicado para verificação da distribuição 

dos dados, e o de Levene, para análise da homogeneidade das variâncias. Os dados 

apresentaram distribuição normal sendo realizada uma análise de variância mista 

(ANOVA Two-Way), pelo motivo do estudo apresentar 3 grupos (gC, gCI e gI), que 

realizaram 4 avaliações em momentos distintos, seguido do post-hoc de Tukey. Foram 

analisadas a interação tempo-grupo e as diferenças inter e intra-grupos para as variáveis 

clínicas, bioquímicas, funcionais e neuromusculares. A esfericidade foi testada por meio 

do teste de Mauchly e caso violada a correção de Greenhouse-Geisser foi utilizada.  

 Para analisar uma possível associação entre a intervenção e a valência afetiva foi 

utilizado o teste Qui-quadrado. 

Os resultados foram apresentados em forma de média e desvio padrão 

considerando um nível de significância de 5% e intervalo de confiança de 95% para todas 

as medidas além de ser indicado o valor de significância, intervalo de confiança, tamanho 

do efeito (f de Cohen) e poder estatístico. 
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 A Tabela 1 apresenta a caracterização da amostra no início do estudo com os 

valores de média (± desvio padrão) da idade, massa corporal, estatura e IMC, além do 

tempo de prática e frequência de treinos. Observou-se que não houve diferenças entre os 

três grupos. 

Tabela 1 – Características gerais e demográficas da amostra. 

 Controle 

n = 10 
Imersão 

n = 10 
Crioimersão 

n = 10 
Valor p 

Idade (Anos) 33,00 ± 4,84 31,71 ± 5,43 30,28 ± 6,10 0,637 

Massa Corporal (kg) 76,87 ± 7,97 76,85 ± 8,25  81,42 ± 10,76 0,554 

Estatura (m) 173,62 ± 5,60 174,14 ± 5,55  177,57 ± 6,85 0,415 

IMC (kg/m2) 25,96 ± 1,31 25,56 ± 0,93 26,03 ± 1,05 0,697 

Tempo de prática 

(Meses) 
13,25 ± 1,48 13,14 ± 1,57 12,28 ± 1,97 0,503 

Frequência de treinos 

(Semanal) 
2,87 ± 0,64  2,85 ± 0,89 2,71 ±0,75 0,999 

Teste ANOVA One-Way demonstrando que não houve diferença inter-grupos (p > 0,05). 

A Tabela 2 demonstra que não houve diferença estatisticamente significativa entre 

os grupos na avaliação inicial para todas as variáveis dependentes analisadas. 

Tabela 2 – Comparação entre as médias (± desvio padrão) da avaliação inicial de todas 

as variáveis dependentes analisadas nos três grupos. 

Variáveis Controle 

n = 10 
Imersão 

n = 10 
Crioimersão 

n = 10 
Valor p 

Borg 6,30 ± 0,48 6,40 ± 0,51 6,10 ± 0,31 0,327 

FC 77,40 ± 4,42 80,20 ± 5,05 80,70 ± 5,27 0,289 

Temperatura (°C) 29,67 ± 0,88 30,06 ± 0,91 30,51 ± 0,47 0,074 

EVA (mm) 0 0 0 0 

CK (%) 31,59 ± 18,94 27,51 ± 16,44 39,74 ± 16,75  0,427 

STU (m) 5,50 ± 0,43 5,14 ± 0,42 5,15 ± 0,40 0,203 

SRT (s) 5,20 ± 0,17 5,39 ± 0,26 5,22 ± 0,22 0,249 

PTExt 231,91 ± 37,06 232,12 ± 15,69 238,14 ± 31,62 0,906 

TTExt 1086,13 ± 185,59 1080,94 ± 97,54 1125,65 ± 145,63 0,829 

PotExt 143,82 ± 21,63 146,99 ± 21,90 149,72 ± 26,25 0,853 

IFExt (%) 36,03 ± 5,24 40,21 ± 4,48 41,08 ± 6,60 0,187 

Teste ANOVA One-Way demonstrando que não houve diferença inter-grupos (p > 0,05). 

Legenda: FC – Frequência cardíaca; Temp. – Temperatura superficial da pele; CK – Creatina quinase; 

STU – Salto triplo unipodal; SRT: Shuttle Run Test; PTExt – Pico de torque extensor; TTExt – Trabalho total 

extensor; PotExt – Potência extensora; IFExt – Índice de fadiga extensor. 

 

 A Tabela 3 demonstra o enorme esforço desenvolvido pelos corredores durante a 

corrida de 10 km, caracterizado pelo Borg e FC imediatamente pós corrida, FC máxima 

e a média do tempo de corrida próxima de médias atingidas por corredores recreacionais 
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americanos39(Tabela 3). Não houve diferenças estatisticamente significativas entre os 

grupos em nenhuma das avaliações. 

 

Tabela 3 - Comparação entre as médias (± desvio padrão) da Borg, FC, FCMáx atingida 

pelos corredores e dos tempos de corrida. 

Variáveis Controle 

n = 10 
Imersão 

n = 10 
Crioimersão 

n = 10 
Valor p 

Borg 17,40 ± 0,51  17,70 ± 0,82 18,50 ± 1,08 0,276 

FC 178,60 ± 14,90 174,60 ± 10,53 189,30 ± 5,12 0,266 

FCMáx (%) 96,40 ± 8,55 93,83 ± 3,65 98,50 ± 4,42 0,233 

Tempo da corrida (min) 50,80 ± 3,15 52,00 ± 3,26 51,90 ± 3,84 0,690 

Teste ANOVA One-Way demonstrando que não houve diferença inter-grupos (p > 0,05). 

 

Foi percebido ainda, de acordo com a Figura 5, que houve uma diminuição 

estatisticamente significativa da temperatura da pele dos sujeitos submetidos ao Gci (F2,27 

= 101,883; p = 0,0001; f = 2,74; power = 1,0) comprovando o efeito da terapia. 

 
Figura 9 – Média (± desvio padrão) da Temperatura superficial da pele. #p < 0,05, diferença 

estatisticamente significativa em relação a avaliação pós corrida 

 

3.1. Percepção subjetiva da dor e dolorimetria 

 Observou-se que não houve interação tempo-grupo nem mesmo diferenças 

estatisticamente significativas intergrupos nas diversas análises da PSD. Foi percebido, 

ainda, que não houve alteração da PSD em nenhum momento do estudo (Tabela 4).
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        Tabela 4 – Média (± desvio padrão) da percepção subjetiva da dor e dolorimetria. 

Dor (mm) Pré Corrida Pós Corrida Pós Intervenção 24h Efeitos 

Relato (Repouso)     Interação (F6,81 = 1,024; p = 0,416;              

f = 0,27; power = 0,38) 

Inter (F2,27 = 0,895; p = 0,420;              

f = 0,25;   power = 0,18) 

Intra (F3,81 = 1,374; p = 0,257;             

f = 0,22; power = 0,35) 

Controle  

(n = 10) 
0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 5,80 ± 18,34 3,10 ± 6,53 

Imersão 

(n = 10) 
0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 4,60 ± 11,47 

Crioimersão 

(n = 10) 
0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

 

Caminhada 

     

Interação (F6,81 = 0,0,605; p = 0,647;      

f = 0,21; power = 0,18) 

Inter (F2,27 = 0,789; p = 0,646;              

f = 0,24;  power = 0,17) 

Intra (F3,81 = 1,583; p = 0,217;             

f = 0,24; power = 0,30) 

Controle  

(n = 10) 
0,00 ± 0,00 5,09 ± 18,65 3,20 ± 10,11 4,30 ± 7,18 

Imersão 

(n = 10) 
0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00  4,30 ± 13,59 

Crioimersão 

(n = 10) 
0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 2,00 ± 6,32 

Auto-alongamento     Interação (F6,81 = 0,491; p = 0,726;      

f = 0,19; power = 0,15) 

Inter (F2,27 = 1,281; p = 0,294;              

f = 0,30;  power = 0,25) 

Intra (F3,81 = 1,976; p = 0,153;               

f = 0,27;   power = 0,37) 

Controle  

(n = 10) 
0,00 ± 0,00 7,30 ± 23,08 4,90 ± 15,49 8,90 ± 15,89 

Imersão 

(n = 10) 
0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 2,40 ± 7,58 

Crioimersão 

(n = 10) 
0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 4,20 ± 13,28 
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        Anova Two-Way mista demonstrando que não houve interação tempo grupo em nenhuma das análises (p > 0,05).   

 

Dor (mm) Pré Corrida Pós Corrida Pós Intervenção 24h Efeitos 

Sentar/Levantar     
Interação (F6,81 = 0,893; p = 0,446;              

f = 0,25; power = 0,21) 

Inter (F2,27 = 1,074; p = 0,356;              

f = 0,28;   power = 0,21) 

Intra (F3,81 = 0,933; p = 0,370;             

f = 0,18; power = 0,17) 

Controle  

(n = 10) 
0,00 ± 0,00 8,10 ± 25,61 5,20 ± 16,44 4,70 ± 8,92 

Imersão 

(n = 10) 
0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

Crioimersão 

(n = 10) 
0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 3,00 ± 9,48 

Contração 

isométrica 
    Interação (F6,81 = 0,791; p = 0,514;      

f = 0,24; power = 0,21) 

Inter (F2,27 = 1,282; p = 0,294;              

f = 0,30;  power = 0,25) 

Intra (F3,81 = 1,070; p = 0,340;             

f = 0,19; power = 0,20) 

Controle  

(n = 10) 
0,00 ± 0,00 5,40 ± 17,07 2,30 ± 7,27 4,10 ± 8,67 

Imersão 

(n = 10) 
0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

Crioimersão 

(n = 10) 
0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 1,70 ± 5,37 

Algometria     Interação (F6,81 = 0,686; p = 0,526;      

f = 0,22; power = 0,16) 

Inter (F2,27 = 0,729; p = 0,492;              

f = 0,23;  power = 0,16) 

Intra (F3,81 = 2,536; p = 0,119;               

f = 0,30;   power = 0,35) 

Controle  

(n = 10) 
0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,23 ± 0,75 0,74 ± 1,65 

Imersão 

(n = 10) 
0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,71 ± 2,26 

Crioimersão 

(n = 10) 
0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 
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3.2. Concentração da CK  

 Quanto à [CK] normalizada pela avaliação basal, percebeu-se que não houve 

interação tempo-grupo (F6,81 = 0,873; p = 0,434; f = 0,25; Power = 0,18), bem como 

diferenças estatisticamente significativas intergrupos (F2,27 = 0,992; p = 0,384; f = 0,27; 

Power = 0,20). Observou-se, porém, um aumento da [CK] em média de 32,43% 

imediatamente após a corrida em todos os grupos, atingindo um pico médio de 122% 24h 

após a corrida em relação a avaliação basal. Atentou-se, ainda, para uma atenuação no 

aumento da [CK] de média de 71,28%, 24h após a intervenção nos Gi e Gci (F3,81 = 

29,249; p = 0,0001; f = 1,04; Power = 1,0) em relação a AV3.  

 

 

Figura  10 - Média (± desvio padrão) da concentração de CK normalizada pela avaliação de base. *p < 

0,05, diferença estatisticamente significativa em relação a avaliação pré (para todos os grupos); #p < 0,05, 

diferença estatisticamente significativa em relação a avaliação pós intervenção (apenas para o Gc). 

 

3.3. Distância do STU 

 Com relação ao teste funcional STU, observou-se que não houve interação tempo-

grupo (F6,81 = 0,918; p = 0,486; f = 0,26; power = 0,34) nem diferenças estatisticamente 

significativas intergrupos (F2,27 = 0,452; p = 0,641; f = 0,18; power = 0,11). No entanto, 

atentou-se para uma redução de 6,34% do desempenho no Gc pós repouso e para redução 

estatisticamente significativa no Gci imediatamente pós corrida de 5,25% e de 5,64% pós 

intervenção retornando, em ambos os grupos com retorno aos valores basais 24h após 

(F3,81 = 11,025; p = 0,0001; f = 0,63; power = 0,99). 
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Figura 11 - Média (± desvio padrão) da distância do STU. *p < 0,05, diferença estatisticamente     

significativa em relação a avaliação pré.  

 

3.4. Tempo do SRT 

 Para o tempo do SRT, foi observado que não houve interação tempo-grupo (F6,81 

= 2,229; p = 0,051; f = 0,40; power = 0,75) também não apresentando diferenças 

estatisticamente significativas intergrupos (F2,27 = 1,257; p = 0,301; f = 0,30; power = 

0,24). Porém, foram percebidas algumas diferenças intragrupos (F3,81 = 13,821; p = 

0,0001; f = 0,71; power = 1,0). O Gc apresentou aumento do tempo de execução do teste 

de 3,86% 24h após a corrida, não obtendo recuperação. No Gi houve um déficit do 

desempenho de 6,03% logo após a corrida retornando à níveis basais logo após a 

intervenção. Já no Gci houve um decréscimo de desempenho imediatamente após a 

corrida de 6,10% que se manteve após a intervenção (5,53%) retornando à níveis basais 

24h após a corrida. Observou-se também que houve uma recuperação de 5,24% apenas 

no Gci 24h após a corrida em relação ao momento pós intervenção.  
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 Figura 12 - Média (± desvio padrão) do tempo do SRT. *p < 0,05, diferença estatisticamente significativa 

em relação a avaliação pré. ); #p < 0,05, diferença estatisticamente significativa em relação a avaliação pós 

intervenção. 

 

3.5. Desempenho isocinético 

 Observou-se que não houve interação tempo-grupo nem mesmo diferenças 

estatisticamente significativas intergrupos com relação as diversas variáveis analisadas 

(Tabela 5).  

Entretanto, foram observadas diminuições em média de 11% no PTExt em todos 

os grupos imediatamente após a corrida. Após as intervenções apenas os Gc e Gi 

apresentavam níveis reduzidos e 24h após todos estavam reestabelecidos. 

Com relação ao TTExt e PotExt houve redução estatisticamente significativa, 

respectivamente, de 12,01% e 9,25%, após a corrida apenas no Gc e Gi retornando à 

níveis basais 24h após o dano muscular. 

 

3.6. Valência afetiva 

 O teste qui-quadrado demonstrou uma associação estatisticamente significativa do 

afeto entre o GI e o nível +4 (bom/muito bom) pela devida intervenção (X 2 (1) = 26,957; 

p = 0,008).  
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         Tabela 5 - Média (± desvio padrão) das variáveis isocinéticas analisadas.  

         

  

Variáveis Base Pós Corrida Pós Intervenção 24h Efeitos 

PTExt (N.m)     Interação (F6,81 = 0,248; p = 0,959;              

f = 0,13; power = 0,11) 

Inter (F2,27 = 0,335; p = 0,718;              

f = 0,15;   power = 0,09) 

Intra (F3,81 = 13,595; p = 0,0001;            

f = 0,71; power = 1,0) 

Amarelo 226,12 ± 34,65 202,36 ± 27,35* 198,61 ± 27,68* 210,19 ± 38,74 

Preto 230,74 ± 28,62 200,81 ± 32,56* 201,87 ± 35,91* 213,27 ± 32,79 

Vermelho 233,35 ± 32,43 211,09 ± 50,06* 213,74 ± 42,75 225,97 ± 52,96 

TTExt (J)     Interação (F6,81 = 0,592; p = 0,699;      

f = 0,20; power = 0,20) 

Inter (F2,27 = 0,530; p = 0,595;              

f = 0,19;  power = 0,12) 

Intra (F3,81 = 13,436; p = 0,0001;         

f = 0,70; power = 0,99) 

Amarelo 1057,98 ± 140,13 902,58 ± 128,89* 911,49 ± 132,95* 988,55 ± 182,14 

Preto 1067,39 ± 190,10 932,53 ± 158,98* 943,52 ± 167,26 1019,81 ± 159,85 

Vermelho 1075,12 ± 201,16 979,72 ± 221,47 1024,12 ± 224,99 1086,26 ± 265,73 

PotExt (W)     Interação (F6,81 = 0,622; p = 0,712;      

f = 0,21; power = 0,23) 

Inter (F2,27 = 0,790; p = 0,464;              

f = 0,24;  power = 0,17) 

Intra (F3,81 = 8,540; p = 0,0001;               

f = 0,56;   power = 0,99) 

Amarelo 143,82 ± 21,63 127,31 ± 20,65* 126,43 ± 18,02* 137,94 ± 27,12 

Preto 146,99 ± 21,90 129,08 ± 19,22* 130,97 ± 22,77 140,58 ± 19,07 

Vermelho 149,72 ± 21,63 143,42 ± 36,15 144,13 ± 31,45 148,82 ± 36,59 
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        Tabela 5 - Média (± desvio padrão) das variáveis isocinéticas analisadas. 

    Anova Two-Way mista demonstrando que não houve interação tempo-grupo. *p < 0,05, diferença estatisticamente significativa em relação a avaliação pré;  

     #p < 0,05, diferença estatisticamente significativa em relação a avaliação pós corrida. 

 

IFExt (%)     Interação (F6,81 = 1,229; p = 0,300;      

f = 0,30; power = 0,45) 

Inter (F2,27 = 2,311; p = 0,118;              

f = 0,41;  power = 0,42) 

Intra (F3,57 = 6,790; p = 0,001;               

f = 0,50;   power = 0,97) 

Amarelo 38,93 ± 5,83 40,87 ± 8,15 35,96 ± 8,65 36,98 ± 5,67 

Preto 39,46 ± 4,97 44,72 ± 7,65 37,33 ± 7,05# 41,37 ± 3,62 

Vermelho 44,40 ± 4,86 45,80 ± 6,06 42,73 ± 9,12 39,92 ± 5,85 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DISCUSSÃO 

 

 

 

 



 
 

 

 A utilização da CI não interferiu na recuperação do dano muscular após uma 

corrida de 10 km visto que não houveram diferenças intergrupos em nenhum dos 

marcadores (clínicos, bioquímicos, funcionais e neuromusculares) e não teve boa 

aceitação pelos corredores, de acordo com a mensuração do afeto, visto que o GI 

apresentou melhores índices de valência afetiva. Porém, o efeito do tempo, 

estatisticamente significativo na maioria das variáveis, foi importante para demonstrar 

que a corrida de 10 km foi suficiente para alterar negativamente o comportamento de 

alguns marcadores do dano. 

O estresse fisiológico varia dependendo da especificidade do exercício, da 

duração e da intensidade além da familiarização do atleta com o mesmo28. A corrida de 

10 km proposta nesse estudo, mesmo com um desafiador percurso, caracterizado por 

enorme esforço musculoesquelético envolvendo contrações concêntricas e excêntricas, 

além das condições climáticas e dos corredores atingirem níveis próximos do máximo em 

relação à PSE e FC, não foi suficiente para a alteração da PSD nem para o aparecimento 

da dor muscular tardia (DMT). O estudo parece pioneiro na análise da CI após uma 

corrida de 10 km visto que grande parte da literatura avalia a PSD e DMT gerada por 

meio de contrações excêntricas envolvendo o aparelho isocinético em laboratórios40, 

sprints41, saltos25,26, ou mesmo modalidades esportivas como futebol, rugby, basquete, 

vôlei21,29,42, que apresentam necessidades bioenergéticas e neuromusculares diferentes.  

Recente metanálise43 afirma que, independente da temperatura da água e do tempo 

de imersão, a CI é eficaz na redução da PSD. Beakley et al.27 apresenta resultados 

positivos com relação a melhora na PSD principalmente 24, 48 e 72h após dano muscular, 

além de sugerir que níveis de recuperação da dor muscular entre 13 e 22% são 

clinicamente relevantes para os atletas. Corroborando com este achado, Tashjian et al.44 

relata que a mínima mudança detectável para redução da dor em condições 

musculoesqueléticas do ombro é de 1,4 cm baseada na EVA de 10 cm, porém em estudo 

não realizado com atletas. Torres et al.14 e Leeder et al.28, em suas respectivas 

metanálises, também apontaram para recuperação da PSD porém não indicando a 

magnitude da redução e alertando para tamanha heterogeneidade dos dados obtidos visto 

tamanha variabilidade de protocolos indutores de dano muscular, tempo e temperatura de 

imersão.  

No presente estudo não houve surgimento da dor, porém a literatura sugere que 

um dos principais pressupostos fisiológicos que sustentam o uso da CI para redução da 

PSD é a analgesia promovida pela redução da velocidade de condução nervosa (VCN) 



 
 

 

atrelado à uma redução da taxa de transmissão dos neurônios por meio da diminuição da 

concentração de acetilcolina43. Algafly e George45 mostraram que ocorre redução de 10 a 

33% da VCN quando a temperatura da pele encontra-se entre 10-13 °C. A atenuação da 

PSD pode está relacionada ainda com a excitação das fibras adrenérgicas simpáticas (tipo 

IV) causando vasoconstricção local de veias e arteríolas diminuindo, assim, o processo 

inflamatório.  

Por outro lado, percebeu-se que houve um dano muscular do ponto de vista 

bioquímico comprovado pelo aumento da concentração sanguínea de CK, marcador 

indireto do dano bastante utilizado na literatura15,25,26,30,42. Mesmo não apresentando 

diferenças intergrupos, observou-se um aumento da [CK] imediatamente após a corrida 

atingindo seu pico 24h após em todos os grupos em relação à avaliação de base (Figura 

6). Resultados semelhantes foram obtidos em diversos estudos que utilizaram o protocolo 

de CI à 10° C por 10 minutos, porém com modalidades indutoras de dano muscular e 

amostras diferentes.  Avaliando homens e mulheres saudáveis e treinados após protocolo 

de exercícios resistidos46,47, protocolo de exercícios pliométricos15, sprints 

intermitentes30, percebeu-se que uma sessão de CI foi ineficaz para atenuação da [CK] 

após dano muscular. Mesmo apresentando evidência demonstrando que há diferenças na 

resposta da CI entre homens e mulheres48 recente metanálise ressalta não ocorrer tal 

contestação43. A CI foi eficaz na redução da [CK] com o mesmo protocolo do presente 

estudo em apenas uma situação: após partida de futebol28.  

Outros protocolos de CI estão presentes na literatura apresentando resultados 

bastante controversos. Com uma variação entre 6° e 15° C de temperatura média e entre 

12 e 20 minutos de tempo de imersão25,26, 40,41,42,49 esses autores demonstraram ineficácia 

na atenuação da [CK] com diversas maneiras de induzir o dano muscular em diferentes 

amostras. Por outro lado, foi eficaz na diminuição da [CK] após dano induzido em 

isquiotibiais com contrações isocinéticas excêntricas50 e em atletas de futebol, rugby e 

vôlei21. 

Mesmo não havendo diferenças intergrupos, percebeu-se que o GI e o GCI 

atenuaram o extravasamento de CK 24h após a intervenção. Um comportamento similar 

nesses dois grupos sugere que a pressão hidrostática exercida pela água foi suficiente para 

diminuir a atividade metabólica. Abadia et al.50 sugere o mesmo, exaltando ainda a 

combinação deste efeito com o da troca de calor exercido pela água com gelo no GCI.   

Bleakley et al.27 e Leeder et al.28 afirmam que a CI é capaz de alterar o fluxo 

sanguíneo reduzindo a atividade metabólica e hipóxia secundária por meio da 



 
 

 

vasoconstricção. Acredita-se também que a CI reduz a permeabilidade linfática e dos 

capilares resultando na diminuição da difusão e posteriori atenuação do processo 

inflamatório causado pelo exercício16. Gregson et al.51 demonstraram, por exemplo, 

diminuição de 40% do fluxo sanguíneo após protocolo de CI à 8 °C por 10 minutos. 

A diversidade de resultados acerca da eficácia da CI na atenuação da [CK] se dá 

principalmente pela enorme variabilidade deste marcador entre os sujeitos30. Além disso, 

os variados protocolos de CI associados às diversas formas de indução do dano muscular 

auxiliam nessa dificuldade de análise. Sugere-se que o tempo para que se atinja o pico da 

[CK] está associado com a intensidade e duração do dano: picos atingidos mais 

brevemente estão associados com protocolos indutores mais funcionais, com utilização 

de força moderada, aumentando em média 170% a [CK] em relação a avaliação basal; já 

os mais tardios, atingindo até cerca de 600% da [CK] da avaliação de base, estão 

relacionados com protocolos excêntricos máximos47.    

 O desempenho funcional, avaliado por meio de testes funcionais compostos de 

saltos e sprints, e neuromuscular, analisado através de pico de torque isocinético, são 

geralmente utilizados para quantificar o dano muscular induzido pelo exercício29. No 

âmbito funcional percebeu-se que a corrida de 10 km foi eficaz na diminuição da distância 

do STU e do aumento do tempo do SRT, e que a CI à 10º C por 10 minutos não acelerou 

a recuperação desses marcadores. Resultados similares, avaliando a eficácia desse 

protocolo por meio de saltos verticais29,31, saltos verticais com contramovimentos29,31,50 e 

sprints30, foram encontrados nos diversos estudos que analisaram homens ativos e 

saudáveis30,31,50 e jogadores de futebol29 após dano muscular induzido.  

A ineficácia da CI na recuperação de marcadores funcionais também foi 

demonstrada com outros protocolos que variavam entre 6° e 15° C de temperatura média 

e entre 12 e 20 minutos de tempo de imersão42,52,53 com variados métodos indutores de 

dano muscular.  

 Outros artigos apresentaram resultados distintos dos obtidos neste, porém todos 

com protocolos de CI e modos de indução do dano diferentes do utilizado no presente 

estudo. A CI foi eficaz na recuperação de saltos verticais, saltos verticais com 

contramovimento e sprints em atletas de jiu-jitsu49, jogadores profissionais de futebol54,55 

e jovens fisicamente ativos10,35. 

 Com relação ao PTExt, TTExt e PotExt, percebeu-se que também foi reduzido após 

a corrida de 10 km e que a CI não foi eficaz na recuperação do desempenho 

neuromuscular. O protocolo de CI à 10° C por 10 minutos não apresentou eficácia na 



 
 

 

recuperação do torque de homens e mulheres, saudáveis e treinadas30,47,50 após dano 

muscular induzido em isquiotibiais. Jakerman et al.15 analisando a eficácia da CI com 

mesmo protocolo deste estudo em mulheres treinadas após exercícios pliométricos não 

foi eficaz na recuperação do PT concêntrico do quadríceps. Também não houve 

recuperação do torque extensor em homens treinados após dano muscular induzido por 

contrações isocinéticas máximas seguido de CI à 10° C por 10 minutos31. Apenas um 

estudo apresentou eficácia na recuperação do torque após a utilização deste protocolo de 

CI. O mesmo foi realizado em jogadores de futebol e foi percebida recuperação 24h após 

a partida29. 

 Outros protocolos de CI também não foram eficazes na recuperação do torque 

após a indução do dano muscular porém distinguiam entre os módulos indutores. Além 

disso variaram entre 6° e 15° C de temperatura média e entre 12 e 20 minutos de tempo 

de imersão25,26,35,40,52 e dos sujeitos avaliados.  

 De acordo com os resultados do presente estudo, a CI não foi eficaz na 

recuperação do desempenho funcional e neuromuscular. A literatura, em parte, sugere 

que o torque parece ser mais sensível que os testes funcionais na avaliação do 

desempenho contrátil e neuromuscular29 diferentemente de Vieira et al.35 e White e 

Wells10 que sugerem que atividades compostas por ciclos encurtamento-alongamentos 

são mais eficazes.  

 O dano muscular induzido pelo exercício pode interferir no desempenho por 

diferentes meios. A diminuição no recrutamento, na frequência e sincronismo de disparo 

das UM’s além da alteração da velocidade de contração muscular e a coordenação dos 

padrões de movimento caracterizam as alterações neurais. Já a rigidez e as microrupturas 

do tecido muscular seguido pelo processo inflamatório e presença de íons ativos livres 

estão relacionados aos aspectos morfológicos e metabólicos, respectivamente, do déficit 

de performance11,17,56. 

 A CI, por sua vez, poderia atuar na manutenção dos aspectos neurais relacionados 

ao desempenho aumentando a tolerância ao exercício45, bem como na restrição da entrada 

de células inflamatórias no músculo por meio da diminuição da perfusão vascular e 

redução do metabolismo local promovidos pela vasoconstricção57. Entretanto, a CI parece 

não interferir nos aspectos metabólicos e neuromusculares que reduzem a força e/ou 

potência após o exercício58 haja vista que a diminuição da temperatura dos tecidos em 

humanos não interfere na atividade metabólica celular59. 



 
 

 

Destaca-se ainda que a CI poderia influenciar negativamente o desempenho visto 

que pode alterar a geração dos potenciais de ação, a velocidade de contração e a 

capacidade de gerar força60 reduzindo o torque em 4-6% por 1 °C diminuído na 

temperatura muscular61. Embora a temperatura do core ou intramuscular não tenha sido 

mensurada no presente estudo o protocolo de CI adotado apresenta temperaturas e tempo 

de imersão próximas aos dos artigos citados.  

Por fim, percebeu-se que a tolerância à intervenção apresentou melhores índices 

para o GI. Não foi encontrado nenhum estudo na literatura que analisasse a valência 

afetiva após protocolos de CI.   

Níveis de afeto próximos do desconforto no GCI, encontrados no presente estudo, 

sugerem que tais achados são inerentes a própria prática da crioterapia. Atletas geralmente 

relatam as seguintes sensações após uso dessa técnica: sensação inicial do frio, seguido 

de queimação, ardor (primeiros cinco minutos) e, finalmente, analgesia62. A estimulação 

das fibras sensoriais térmicas seguida da estimulação de nociceptores resultam na 

sensação de dor experimentada por baixas temperaturas63. A continuação do estímulo 

pode causar a adaptação do receptor obtendo como resposta o aumento do limiar 

doloroso. Porém, Ingersoll e Mangus64 relatam que o total fenômeno da analgesia não 

ocorre em CI por até 21 minutos. Sugere-se, portanto, que a CI à 10 °C por 10 minutos 

parece não estimular o processo de analgesia sendo, com isso, desconfortável para os 

atletas. 

 

Limitações do estudo 

 A corrida de rua de 10 km, mesmo com baixa magnitude, foi suficiente para gerar 

um dano muscular do ponto de vista bioquímico, funcional e neuromuscular porém não 

houve surgimento da DMT. Destaca-se também que não foi mensurada a carga interna da 

corrida de rua, sendo avaliada apenas a PSE e variação da FC imediatamente após o fim 

da mesma. 

A avaliação da eficácia do protocolo de CI foi analisada apenas pela temperatura 

superficial da pele sendo orientada a captação da temperatura intramuscular ou do core.  

Não foi realizada uma avaliação mais direta acerca de um possível efeito placebo 

porém chama-se atenção para a dificuldade de realizar essa análise com a utilização da 

CI. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

 

 



 
 

 

 A CI à 10 °C por 10 minutos, mesmo sendo bastante utilizada na prática clínica, 

foi ineficaz na recuperação dos marcadores do dano muscular em corredores de rua de 10 

km.  

Sugerem-se novos estudos utilizando modalidades esportivas que causem danos 

de maior magnitude para analisar a eficácia da CI além de comparar possíveis efeitos de 

diferentes protocolos variando entre tempo e temperatura.  
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Apêndice A 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 

 

AVALIAÇÃO FÍSICA 

Data: ___ / ___ / ___ 

Nome: ________________________________________________________________ 

Data de nascimento: ___/___/___ Telefone:_____________________________ 

Idade: ___________   Peso: _______kg  Altura:_________m     IMC:______Kg/m² 

Membro Dominante: ____________________________________ 

 

História de lesão ou trauma no membro inferior: (   ) Não  (   ) Sim 

OBS.:________________________________________________________________ 

 

Presença de dor no membro inferior ou em alguma parte do corpo? 

(   ) Não    (   ) Sim  Local: _________________________________________ 

 

Uso de medicamento? ( ) Não  ( ) Sim    

Especificar:______________________________ 

 

Hipertensão: (   ) Não   (   ) Sim 

Cardiopatia: (  ) Não   (   ) Sim Especificar:___________________________________  

Alérgico a crioterapia (terapia com uso de gelo na pele): (   ) Não   (   ) Sim 

 

Pratica corrida de rua:   (   ) Não   (   ) Sim   

Tempo de prática (Meses/Anos):____________________________________________ 

Frequência:_____________________________________________________________ 

Provas completas disputadas:_______________________________________________ 

Menor tempo atingido durante corrida de 10 km:_______________________________ 

 

Outra Atividade Física:    (   ) Não  Modalidade: ___________________________ 

                       (   ) Sim Freqüência: ___________________________ 



 
 

 

Apêndice B 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “Crioimersão na 

recuperação de marcadores clínicos, bioquímicos e neuromusculares do dano 

muscular de corredores de rua de 10 km: ensaio clínico randomizado e cego”, que 

tem como pesquisador responsável Wouber Hérickson de Brito Vieira. 

Esta pesquisa objetiva avaliar o efeito da crioimersão (imersão em água com gelo) 

na recuperação de marcadores clínicos, bioquímicos e neuromusculares do dano muscular 

de corredores de rua de 10 km. 

A mesma justifica-se pela necessidade de verificar se realmente precisamos 

adicionar recursos terapêuticos na recuperação física do atleta para um próximo estímulo, 

ou seja, uma próxima prova de 10 km 

Caso você decida participar, você será submetido a uma avaliação na qual 

responderá a questionários acerca da dor muscular dos principais músculos utilizados na 

corrida. Além disso, serão coletadas amostras sanguíneas objetivando avaliar se ocorre 

variação da concentração dos marcadores bioquímicos do dano muscular provocado pela 

corrida de 10 km. Também passará por uma avaliação física na qual serão verificadas 

força de membros inferiores, resistência à fadiga, senso de posição articular bem como a 

atividade elétrica do músculo RF. Serão realizadas, ao todo, quatro avaliações em 

momentos distintos: uma avaliação basal (AV1), outra logo após a corrida de 10km 

(AV2), outra imediatamente após a intervenção (AV3) e mais uma 48h após a corrida. 

Imediatamente após a AV2, você será encaminhado para a intervenção. Nesta 

etapa da pesquisa você será alocado em um dos três grupos de intervenção: grupo controle 

(ficar em repouso por 10 minutos), grupo termoneutro (ficar imerso em um tonel de 200 



 
 

 

L com água à temperatura ambiente por 10 minutos) ou grupo crioimersão (ficar imerso 

em um tonel de 200 L com água e gelo à 10 °C por 10 minutos).  

Durante a realização da avaliação e da intervenção a previsão de riscos é mínima, 

ou seja, o risco que você corre é semelhante àquele sentido num exame físico ou 

psicológico de rotina.  

Um dos riscos à que os mesmos estarão expostos relaciona-se com possíveis 

lesões durante a corrida. Para minimizá-los realizaremos um aquecimento prévio no local 

de início da corrida. Mesmo assim, havendo lesão, o mesmo será avaliado imediatamente 

pelos fisioterapeutas presentes no local e caso haja necessidade, será encaminhado para o 

pronto atendimento mais próximo do campus da UFRN. Com relação à punção sanguínea, 

contaremos com uma equipe de farmacêuticos bioquímicos experientes e especializados 

neste processo. O voluntário será submetido a retirada de 5 ml de sangue venoso para 

análise e em seguida a amostra será colocada em tubos de ensaio de vidro e armazenado 

sob refrigeração até posteriormente ser transportado para local de análise (Laboratório de 

Pesquisa em Bioquímica Clínica e Experimental do Hospital Universitário Onofre Lopes) 

Caso haja alguma intercorrência mais grave, garantiremos o encaminhamento do 

voluntário para a unidade hospitalar mais próxima.  

Além disso, os voluntários alocados no grupo crioimersão serão submetidos à um 

teste alérgico à crioterapia antes da avaliação basal. O teste será realizado em um local 

do corpo padronizado (antebraço) no qual será posicionado um pacote de gelo escamado 

por 5 minutos. Caso haja irritações na pele, pruridos, pontos avermelhados ou qualquer 

reação adversa ao contato do gelo, o voluntário será excluído da amostra. 

Os resultados desta pesquisa podem ser publicados para a informação e benefício 

de todos os profissionais envolvidos diretamente com a fisioterapia e principalmente para 

os praticantes desta modalidade esportiva, além de poder auxiliar na prescrição de um 

treinamento mais específico juntamente com seu período de recuperação, utilizando-se 

da crioimersão ou não.  

Vale salientar que você poderá, certamente, ter orgulho em saber que em virtude de 

sua participação, está de uma forma direta ajudando o progresso da fisioterapia, como 

ciência, ampliando o conhecimento sobre a melhora na qualidade de vida de pessoas 

praticantes de corrida de rua como você. 

Em caso de algum problema que você possa ter relacionado com a pesquisa, você 

terá direito a assistência gratuita que será prestada pelo pesquisador responsável. 



 
 

 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para 

Wouber Hérickson de Brito Vieira, telefone (84) 988978390 ou Glauko André F. Dantas, 

telefone (83) 998171009. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que 

possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em 

local seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido 

pelo pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que 

ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar 

da pesquisa “Crioimersão na recuperação de marcadores clínicos, bioquímicos e 

neuromusculares do dano muscular de corredores de rua de 10 km: ensaio clínico 

randomizado e cego”, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em 

congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Natal ___/___/___. 

 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador  

 

___________________________________________________ 

Assinatura da Testemunha 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Crioimersão na recuperação de 

marcadores clínicos, bioquímicos e neuromusculares do dano muscular de 

corredores de rua de 10 km: ensaio clínico randomizado e cego” declaro que assumo 

a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e 

direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como 

manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido 

estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal ___/___/___. 

 

 

______________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

 

Impressão 

datiloscópica do 

participante 


