
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE TERMOGRÁFICA DO DANO MUSCULAR INDUZIDO DE 

DIFERENTES MAGNITUDES NOS FLEXORES DE COTOVELO EM 

INDÍVIDUOS FISICAMENTE ATIVOS  

 

Jean Artur Mendonça Barboza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal/ RN 

2019 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE TERMOGRÁFICA DO DANO MUSCULAR INDUZIDO DE 

DIFERENTES MAGNITUDES NOS FLEXORES DE COTOVELO EM 

INDÍVIDUOS FISICAMENTE ATIVOS 

 

Jean Artur Mendonça Barboza 

 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Wouber Hérickson de Brito Vieira 

Coorientador: Prof. Dr. José Jamacy de Almeida Ferreira 

 

 

 

 

Natal/ RN 

2019 

 

Dissertação apresentada à 

Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte - Programa de Pós-

Graduação em Fisioterapia, para a 

Obtenção do título de Mestre em 

Fisioterapia.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN  

Sistema de Bibliotecas - SISBI 

Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Setorial do Centro Ciências da Saúde - CCS 

 Barboza, Jean Artur Mendonça.  

   Análise termográfica do dano muscular induzido de diferentes 

magnitudes nos flexores de cotovelo em indivíduos fisicamente 

ativos / Jean Artur Mendonça Barboza. - 2019.  

   58f.: il.  

 

   Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, Centro de Ciências da Saúde, Programa de Pós-Graduação em 

Fisioterapia. Natal, RN, 2019.  

   Orientador: Prof. Dr. Wouber Hérickson de Brito Vieira.  

   Coorientador: Prof. Dr. José Jamacy de Almeida Ferreira.  

 

 

   1. Termografia - Dissertação. 2. Exercício - Dissertação. 3. 

Dinamômetro de força muscular - Dissertação. 4. Dor muscular - 

Dissertação. I. Vieira, Wouber Hérickson de Brito. II. Ferreira, 

José Jamacy de Almeida. III. Título.  

 

RN/UF/BS-CCS                                       CDU 772.96 

 

 

 

 

    
Elaborado por ANA CRISTINA DA SILVA LOPES - CRB-15/263  

 

 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE TERMOGRÁFICA DO DANO MUSCULAR INDUZIDO DE 

DIFERENTES MAGNITUDES NOS FLEXORES DE COTOVELO EM 

INDÍVIDUOS FISICAMENTE ATIVOS 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 
____________________________________________________ 

 

Prof. Dr. Wouber Hérickson de Brito Vieira 
(Universidade Federal do Rio Grande do Norte – Natal/BR) 

 

 

 

____________________________________________________ 

 

Prof. Dr. Danilo Gomes Moreira 
(Instituto Federal de Minas Gerais – Governador Valadares/BR ) 

 

 

 

____________________________________________________ 

 

Prof. Dr. Eduardo Caldas Costa 
(Universidade Federal do Rio Grande do Norte – Natal/BR) 

 

 

 



AGRADECIMENTOS  

 

 

A Deus, toda honra e glória por ter me proporcionado a benção de mais uma 

conquista e realização desse sonho, me dando sustento e força para vencer todas as 

dificuldades e barreiras que surgiram ao longo do caminho. 

 Aos meus pais, Edmilson e Maria Ester, que fizeram o possível e impossível 

para me educar, me dando o conhecimento que faculdade alguma jamais me daria, me 

fazendo chegar até aqui. À vocês toda minha gratidão. 

Aos meus irmãos, Renatha e Eduardo, por sempre se fazerem presentes, mesmo 

com toda distância; e às minhas avós, Edite e Alvecira (in memoriam) por sempre me 

apoiarem. Amo vocês. 

À minha família, tios, tias e primos, que de alguma forma me ajudaram nesse 

crescimento. À vocês meu muito obrigado. 

Aos meus compadres, afilhado e sogra, por estarem presentes em todos os 

momentos, me apoiando e mostrando que eu sempre fui capaz de conseguir meus 

objetivos.  

À minha namorada Cynthia Coelho, pela grande companheira de vida, sempre 

me apoiando nas minhas decisões, me aconselhando e me escutando nas horas difíceis, 

foi você meu braço direito de todos os momentos e sem seu apoio não teria alcançado 

essa vitória. Amo você e obrigado por tudo. 

Ao meu orientador, Wouber Hérickson, pela paciência, compreensão, incentivo 

e acima de tudo, pelos ensinamentos profissionais e pessoais. O senhor representa mais 

do que apenas um orientador, mas um grande amigo que ganhei na vida. Aos 

professores Gildásio, por compartilhar todo o seu conhecimento e Jamacy, por 

proporcionar a possibilidade da realização dessa pesquisa. À vocês toda minha gratidão.  

Aos meus amigos, Mikhail e Daniel, vocês foram essenciais no meu 

crescimento, me mostrando que críticas são apenas uma forma positiva para se evoluir, 

aprendi muito com vocês. E aos demais da família GEPADHE e LEFERN. Meu muito 

obrigado. 

Aos amigos, Stephano e Pedro, por compartilharem o dia a dia e viverem esse 

sonho junto comigo. Vocês foram essenciais para essa conquista. 

Por fim, agradeço a todos que influenciaram de forma direta ou indireta na 

conquista deste objetivo. 

 



DEDICATÓRIA  

 

 Aos meus pais, Edmilson e Ester, meus irmãos, Renatha e Eduardo; e a minha 

namorada, Cynthia. Vocês foram a minha fortaleza para concretização desse sonho. O 

meu, Muito Obrigado! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

Agradecimentos.................................................................................................................5 

Dedicatória.........................................................................................................................6 

Lista de Figuras.................................................................................................................9 

Lista de Tabelas...............................................................................................................10 

RESUMO.........................................................................................................................11 

ABSTRACT....................................................................................................................12 

1 INTRODUÇÃO ........................................................................................................ 13  

1.1 Justificativa ..........................................................................................................15  

2 OBJETIVOS ..............................................................................................................16  

2.1 Geral ....................................................................................................................16  

2.2 Específicos ...........................................................................................................16  

3 HIPOTESE..................................................................................................................16 

4 MATERIAIS E MÉTODOS .................................................................................... 17  

4.1 Delineamento, local e período da pesquisa.......................................................... 17  

4.2 Caracterização e alocação da amostra ..................................................................18 

4.3 Cálculo Amostral ................................................................................................ 18 

4.4 Considerações éticas ........................................................................................... 18  

4.5 Instrumentos de medida ...................................................................................... 18  

4.5.1 Medidas de caracterização da amostra .......................................................... 19  

4.5.1.1 Dados clínicos, demográficos e antropométricos ..................................... 19  

4.5.1.2 Índice de gordura corporal........................................................................ 19  

4.5.2 Medidas de desfecho...................................................................................... 19  

4.5.2.1 Temperatura superficial da pele ............................................................... 19 

4.5.2.2 Desempenho muscular ..............................................................................20   

4.5.2.3 Dor.............................................................................................................21 

4.5.2.4 Análise Bioquímica....................................................................................21   

4.5.2.5 Amplitude de Movimento (ADM) ............................................................21 

4.5.2.6 Circunferência do braço ............................................................................22 

4.6 Procedimentos ..................................................................................................... 22 

4.7 Protocolo experimental ....................................................................................... 23 

4.7.1 Grupos do estudo.............................................................................................23 

4.7.1.1 Grupo Baixo Dano Muscular (GBD) ........................................................23 



4.7.1.2 Grupo Alto Dano Muscular (GAD) ...............................................................23 

4.8 Análise Estatística.................................................................................................24  

5 RESULTADOS ......................................................................................................... 25 

6 DISCUSSÃO ............................................................................................................. 33 

7 CONCLUSÃO.............................................................................................................38  

8 REFERÊNCIAS ........................................................................................................ 39  

APÊNDICES .................................................................................................................47  

APÊNDICE I - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO............48  

APÊNDICE II – FICHA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO ..............................52 

ANEXOS ....................................................................................................................... 55  

ANEXO I – QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE 

FÍSICA(IPAQ).................................................................................................................56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lista de Figuras 

Figura 1 - Desenho esquemático das avaliações ao longo do tempo. 

Figura 2 – Região de interesse (ROI) de análise termográfica 

Figura 3 - Variação da temperatura superficial da pele ao longo do tempo em ambos os 

grupos.  

Figura 4 - Variação do Pico de torque isométrico ao longo do tempo em ambos os 

grupos.  

Figura 5 - Variação da dor à extensão passiva ao longo do tempo em ambos os grupos. 

Figura 6 - Variação da creatina quinase (CK) ao longo do tempo em ambos os grupos.  

Figura 7 - Variação da circunferência ao longo do tempo em ambos os grupos.  

Figura 8 - Variação da amplitude de movimento ao longo do tempo em ambos os 

grupos.  

Figura 8 - Variação do limiar de dor à pressão ao longo do tempo em ambos os grupos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lista de Tabelas 

Tabela 1 - Valores de média e desvio padrão das variáveis de caracterização da amostra. 

Tabela 2 - Valores de média ± desvio padrão das variáveis de desfecho no momento 

inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

Introdução: O dano muscular induzido por exercício (DMIE) pode surgir com a prática 

não habitual do exercício físico, sendo sua magnitude diretamente relacionada ao tipo, 

intensidade, modo ou duração do exercício. A avaliação do DMIE por métodos 

indiretos tem sido cada vez mais utilizada e recentemente a temperatura da pele tem 

sido usada para essa finalidade, no entanto não se sabe o comportamento fisiológico da 

temperatura diante de diferentes DMIE e como ela se relaciona com os marcadores 

indiretos do DMIE. Objetivo: Avaliar a temperatura superficial da pele, após dano 

muscular induzido de diferentes magnitudes, nos flexores de cotovelo e 

secundariamente investigar se a temperatura se relaciona com os principais marcadores 

indiretos do dano muscular. Métodos: Trinta homens saudáveis (23,4 ± 2,6 anos), 

ativos, distribuídos aleatoriamente para o grupo baixo dano muscular (GBD) e grupo 

alto dano muscular (GAD). Foram avaliados quanto a temperatura superficial da pele, 

dor muscular tardia (DOMS), limiar de dor à pressão (LDP), amplitude de movimento 

(ADM), creatina quinase (CK) e pico de torque isométrico (CIVM). As avaliações 

ocorreram 48 horas antes, imediatamente antes e após, além de 30 minutos, 24, 48 e 72 

horas após o DMIE. O GBD realizou 10 ações isocinéticas excêntricas máximas de 

flexores de cotovelo, na velocidade angular de 60°/s e o GAD realizou 30 repetições.  

Resultados: Houve aumento de temperatura no momento imediatamente após o 

estímulo em ambos os grupos (P < 0,05; f = 1,44), porém recuperando/normalizando 

após 30 minutos e sem diferença entre eles (P > 0,05). Não houve correlação 

significativa da temperatura com os principais marcadores indiretos de dano muscular 

(Pico Torque, Dor e CK) (P > 0,05). Conclusão: A temperatura superficial da pele 

aumenta apenas no momento imediatamente após o estímulo, sem diferenças entre 

magnitudes de dano muscular e não apresenta relação com os principais marcadores 

indiretos do dano muscular. Portanto, a temperatura superficial da pele não pode ser 

considerada um marcador indireto para avaliar o dano muscular induzido por exercício 

em adultos ativos. 

Palavras-chave: Termografia; Exercício; Dinamômetro de força muscular; Creatina 

quinase; Dor muscular. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Introduction: Exercise-induced muscle damage (EIMD) can arise with the usual 

practice of physical exercise, and its magnitude is directly related to the type, intensity, 

mode or duration of the exercise. The evaluation of EIMD by indirect methods has been 

increasingly used and recently the skin temperature has been used for this purpose, 

however the physiological behavior of the temperature in front of different EIMD is not 

known and how it is related to the indirect markers of the EIMD. Objective: To 

evaluate the superficial temperature of the skin, after induced muscle damage of 

different magnitudes, in the elbow flexors and secondarily investigate if the temperature 

is related to the main indirect markers of muscle damage. Methods: Thirty healthy men 

(23.4 ± 2.6 years), active, randomly assigned to the low muscle damage group (GBD) 

and high muscle damage group (GAD). They were evaluated for skin temperature, late 

muscle pain, pressure pain threshold, range of motion (ROM), creatine kinase (CK) and 

peak isometric torque (CIVM). Evaluations occurred 48 hours before, immediately 

before and after, in addition to 30 minutes, 24, 48 and 72 hours after EIMD. GBD 

performed 10 maximal isokinetic actions of elbow flexors at the angular velocity of 60 ° 

/ s and GAD performed 30 repetitions. Results: There was a temperature increase at the 

time immediately after the stimulus in both groups (P <0.05; f = 1.44), but recovering / 

normalizing after 30 minutes and without difference between them (P> 0.05). There was 

no significant correlation of temperature with the main indirect markers of muscle 

damage (Peak Torque, Pain and CK) (P> 0.05). Conclusion: The skin surface 

temperature increases only at the moment immediately after the stimulus, with no 

differences between magnitudes of muscle damage and no relation with the main 

indirect markers of muscle damage. Therefore, skin surface temperature can not be 

considered an indirect marker for assessing exercise-induced muscle damage in active 

adults. 

Keywords: Thermography; Exercise; Muscle Strength Dynamometer; Creatine Kinase; 

Muscle pain
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1. INTRODUÇÃO 

O exercício físico, praticado de maneira não habitual e nem controlado em 

termos de intensidade, frequência e duração, pode promover o dano muscular induzido 

por exercício (DMIE),  (CLARKSON, P.M., HUBAL, M.J., 2002). O DMIE tem sido 

um tema estudado com frequência nas últimas décadas, principalmente nos últimos 30 

anos (JONES et al., 1986; PEARCE et al., 1998; NOSAKA, K., NEWTON, M., 

SACCO, P., 2002; CHEN et al., 2016; PEAKE et al., 2017). O aumento de estudos 

nesta área está relacionado à busca de melhor conhecimento e entendimento do 

comportamento das respostas sistêmicas e localizadas do corpo frente a esse estímulo, 

bem como de métodos de avaliação e intervenção para caracterizar e controlar essas 

respostas, respectivamente (CLARKSON, P.M.; HUBAL, M.J., 2002; AHMADI et al., 

2007; BIRD, S.R., LINDEN, M., HAWLEY, J.A., 2014).  

Algumas alterações são inerentes à presença do dano muscular, se expressando 

de forma sistêmica, clínica e/ou funcional, podendo ser identificado por microrrupturas 

de estruturas miofibrilares (HYLDAHL, R.D., HUBAL, M.J., 2014), instalação de 

processo inflamatório (ALLEN, J.; SUN, Y.; WOODS, J.A., 2015; BARONI et al., 

2017), aumento da expressão sistêmica de marcadores bioquímicos (PEAKE et al., 

2005), surgimento de dor muscular tardia (CHEUNG, K.; HUME, P.A.; MAXWELL, 

L., 2003), diminuição de amplitude de movimento do membro afetado (CHEN et al., 

2016) e redução do desempenho muscular (NGUYEN et al., 2009; PEÑAILILLO et al., 

2014; PEAKE et al., 2017; PAGE, W.; SWAN, R.; PETTERSON, S.D., 2017). 

A magnitude do DMIE é influenciada pela intensidade, duração, número de 

séries e repetições do exercício, sendo diretamente relacionada com o tempo de 

recuperação do indivíduo. O ajuste apropriado dessas variáveis é primordial para que o 

exercício proporcione ao seu praticante a dose necessária para gerar as adaptações 

adequadas, sem causar o aumento extensivo do DMIE (NOSAKA, K.; NEWTON, M., 

2002; PAULSEN et al., 2010; PEAKE et al., 2017). Em um estudo realizado por Chen 

et al. (2011), foi visto que os músculos dos membros superiores (flexores e extensores 

do cotovelo) são mais susceptíveis ao dano muscular quando comparados com os 

músculos dos membros inferiores (flexores e extensores de joelho). Isso acontece 

porque os músculos dos membros superiores são utilizados com menor frequência de 

maneira excêntrica nas atividades diárias (LIEBER, R.L.; FRIDÉN, J., 2002; 
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LAVENDER, A.P.; NOSAKA, K., 2006; JAMURTAS et al., 2005; SAKA et al., 2009; 

CHEN et al., 2011).  

A avaliação do dano muscular pode ser realizada de forma direta ou indireta. 

Apesar de mostrarem resultados mais precisos, a realização da biópsia (método direto) 

não é frequentemente utilizada na prática clínica ou pesquisa, por ser um método 

invasivo e apresentar elevado custo para realização. Por outro lado, a alteração de 

algumas variáveis avaliadas pelos métodos indiretos é usada para determinar o DMIE, 

como por exemplo: marcadores bioquímicos como a dosagem sérica das enzimas 

creatina quinase (CK) e lactato desidrogenase (LDH); marcadores clínicos como dor 

muscular tardia, amplitude de movimento (ADM); marcadores inflamatórios 

(plasmáticos ou musculares) como a dosagem sérica da Proteína C Reativa (PCR) e 

marcadores neuromusculares como pico de torque, diminuição de força e função 

neuromuscular (CLARKSON, P.M.; HUBAL, M.J., 2002; HYLDAHL, R.D., HUBAL, 

M.J., 2014).  

Sabendo que o dano muscular desencadeia um processo inflamatório local 

gerando calor pela alteração do metabolismo, alguns estudos apontam que esse processo 

pode ser avaliado por meio da temperatura superficial da pele (FERNANDES et al., 

2017; BANDEIRA et al., 2014; AL-NAKHLI et al., 2012). Esse método de 

mensuração, conhecido como termografia por infravermelho, é uma técnica segura, não 

radiante e livre de qualquer contato físico (HILDEBRANDT; AMMER; RASCHNER, 

2010; HILDEBRANDT et al., 2012). Ela capta a radiação infravermelha emitida pelo 

corpo e permite detectar variações de temperatura que podem auxiliar no diagnóstico de 

processos fisiopatológicos caracterizados por inflamação, além de alterações vasculares, 

metabólicas e neoplásicas (SILLERO-QUINTANA, M.; GOMEZ-CARMONA, P.M.; 

FERNÁNDEZ-CUEVAS, I., 2017; RING; AMMER, 2012; LAHIRI et al., 2012).  

Atualmente, a avaliação termográfica tem sido largamente utilizada na prática 

clínica e inserida no ambiente esportivo para monitorar as variações de temperatura 

relacionadas às alterações neuromusculares (PÉREZ-GUARNER et al., 2019; CÔRTE 

et al., 2019; UCHÔA et al., 2018; FERNANDES et al., 2017). Porém, existem 

controvérsias das evidências científicas sobre o comportamento da temperatura 

superficial da pele na presença do dano muscular (BANDEIRA et al., 2014; AL-

NAKHLI et al., 2012). Neves et al. (2015) reportaram o aumento da temperatura da pele 

até 96hrs, além de alta correlação positiva entre a temperatura e espessura muscular, 

após exercícios com 70% de 1RM para flexores de cotovelo em homens treinados. 
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Contrariamente, Da Silva et al. (2018) relataram o aumento da temperatura apenas 

imediatamente após protocolo de dano muscular de flexores plantares em homens 

destreinados e não encontraram correlação entre temperatura e CK. 

Portanto, esse estudo tem o propósito de apresentar respostas relacionando a 

temperatura superficial da pele com volumes do exercício. Neste contexto, surgem os 

seguintes questionamentos: 1. Pode a termografia ser utilizada como uma ferramenta 

para avaliar o dano muscular induzido por exercício de alto e baixo volume? 2. A 

variável temperatura se relaciona com os principais marcadores indiretos do dano 

muscular induzido por exercício?  

 

1.1 - Justificativa 

Sabendo que o dano muscular desencadeia um processo inflamatório local 

gerando calor pela alteração do metabolismo, alguns estudos apontam que esse processo 

pode ser avaliado por meio da temperatura superficial da pele (FERNANDES et al., 

2017; BANDEIRA et al., 2014; AL-NAKHLI et al., 2012).  

Além disso, percebe-se que alguns centros de reabilitação e clubes esportivos já 

utilizam a avaliação termográfica para monitoramento das respostas provenientes do 

exercício físico (dano muscular) e acompanhamento da reabilitação (ARFAOUI et al., 

2012; MARINS et al., 2014; SANDS; MCNEAL; STONE, 2011). Por ser uma 

ferramenta segura e não invasiva ao paciente, além de apresentar os resultados de 

maneira instantânea, a termografia por infravermelho pode ser uma ótima alternativa de 

avaliação indireta do dano muscular proveniente da prática de exercício. Porém, existem 

controvérsias das evidências científicas sobre o comportamento da temperatura 

superficial da pele na presença do dano muscular (BANDEIRA et al., 2014; AL-

NAKHLI et al., 2012). Dessa forma, há a necessidade de conhecer como se comporta 

essa variável fisiológica após dano muscular induzido de diferentes magnitudes, 

comparando-a com as principais variáveis já preconizadas na literatura para tal 

determinação. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Geral 

- Avaliar a temperatura superficial da pele após dano muscular induzido de 

diferentes magnitudes nos flexores de cotovelo e secundariamente investigar se a 

temperatura se relaciona com os principais marcadores indiretos do dano muscular. 

 

2.2 Específicos 

- Investigar ao longo do tempo o comportamento das variáveis clínicas, 

funcionais e bioquímica após dois protocolos de dano muscular; 

 

3. HIPÓTESE 

Esse estudo parte da hipótese de que a temperatura superficial da pele aumenta 

imediatamente após um protocolo de dano muscular, porém sem diferença em relação 

as diferentes magnitudes de dano. No entanto, não necessariamente apresenta correlação 

com os principais marcadores indiretos classicamente utilizados na literatura. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Delineamento, local e período da pesquisa 

Este estudo caracteriza-se como comparativo, randomizado e aleatorizado. 

Todos os procedimentos de coleta de dados foram realizados no Laboratório de 

Performance Neuromuscular do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN), na cidade de Natal. O estudo teve início após 

aprovação do Comitê de Ética e ocorreu no período de Agosto à Dezembro de 2018.   

 

4.2 Caracterização e alocação da amostra 

A amostra foi composta por 30 voluntários, recrutados de forma não-

probabilística, por meio de divulgação escrita, eletrônica e contato pessoal. Os 

voluntários foram convidados a participar do estudo mediante a sua disponibilidade e 

após atenderem aos critérios de inclusão. Seis voluntários foram excluídos por faltarem 

algum dia de procedimento, interrompendo as avaliações subsequentes à realização do 

protocolo. 

Foram incluídos no estudo: homens ativos pela classificação do IPAQ (2005), na 

faixa etária entre 18 e 30 anos, com altura entre 1,65 e 1,85 metros, que apresentaram 

índice de massa corpórea entre 18,5 e 25 Kg/m², índice de gordura corporal menor do 

que 25% (GALLAGHER et al., 2000; WEIGERT et al., 2018). Além disso, os 

voluntários não poderiam: ter realizado treinamento de força muscular envolvendo os 

membros superiores no mínimo há 3 meses (BARONI et al., 2017), apresentar 

restrições osteomioarticulares para realização de exercício, fazer o uso de drogas, álcool 

ou medicação que pudessem influenciar na termogênese corporal pelo menos 48 horas 

pré-protocolo, de acordo com a ficha de avaliação inicial (Apêndice II). 

Os sujeitos poderiam ser excluídos devido à falta em algum dia de avaliação e 

também quanto a utilização de algum recurso (medicações, gelo, massagem, 

alongamentos) que pudesse influenciar no processo inflamatório durante o período de 

avaliação. 

Este estudo foi composto por dois grupos: grupo baixo dano muscular (GBD) e 

grupo alto dano muscular (GAD) de exercício resistido. Os grupos receberam educação 

em saúde quanto aos benefícios da prática de exercício físico que envolva membros 

superiores. O protocolo utilizado foi o mesmo para ambos os grupos, diferenciando 

apenas o número de repetições excêntricas, sendo adotada 10 ações excêntricas 

máximas para o GBD e 30 para o GAD.  
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A alocação dos participantes foi de forma aleatória, pelo site 

http://www.randomization.com, no qual foram inseridas informações quanto ao 

tamanho da amostra, grupos e membro que iria realizar o exercício (NEWTON et al., 

2013). Afim de manter o sigilo de alocação, o pesquisador responsável pelas avaliações, 

não tinha o conhecimento em qual grupo os voluntários estavam inseridos, dessa forma 

garantindo o cegamento. Um pesquisador (P1) foi responsável pelo processo de 

randomização e realização dos protocolos de dano muscular, enquanto que um segundo 

pesquisador do estudo (P2), ficou responsável pelas avaliações e reavaliações das 

variáveis de desfecho. Além disso, outro pesquisador (P3) realizou a análise estatística 

do estudo.  

 

4.3 Cálculo amostral 

Para determinar o tamanho da amostra foi inserido os dados de estudo prévio, 

que utilizou a temperatura superficial da pele após exercícios nos flexores de cotovelo 

(UCHÔA et al., 2018). Realizando um cálculo a priori no software G*Power da versão 

3.1 (G*Power 3.1.9.2, Heinrich-Heine-Universitat Dusseldorf, Dusseldorf, Germany), 

foram utilizados os dados de média e desvio padrão, considerando um α = 5% e poder 

estatístico (power) de 80%, sendo estimada uma amostra de 16 voluntários (8 em cada 

grupo). Prevendo uma taxa de desistência de aproximadamente 10%, eram necessários 9 

voluntários em cada grupo, totalizando 18 sujeitos. 

 

4.4 Considerações éticas 

O estudo foi Aprovado ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (CAAE: 98793218.7.0000.5537). Todos os 

participantes, quando recrutados, foram devidamente esclarecidos sobre a proposta, 

natureza e potenciais riscos da pesquisa e assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido – TCLE (Apêndice I), de acordo com a resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde e em consonância com a Declaração de Helsinki. 

Todos os participantes do estudo foram beneficiados com educação em saúde 

por meio da distribuição de folders sobre os benefícios do exercício físico e sua 

importância para o membro superior. Também foram beneficiados quanto à avaliação 

do seu desempenho muscular e perfil lipídico (níveis de gordura no sangue).  

 

4.5 Instrumentos de medida 
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4.5.1 Medidas de caracterização da amostra 

4.5.1.1 Dados clínicos, demográficos e antropométricos 

Os sujeitos foram avaliados quanto à idade, nível de atividade física, estatura, 

massa corporal e índice de gordura corporal, como forma de caracterização da amostra 

(Apêndice II).  

4.5.1.2 Índice de gordura corporal 

A mensuração do índice de gordura corporal foi realizada por um adipômetro 

(Innovare-Cescorf®), sendo medida a espessura de quatro dobras cutâneas 

(subescapular, tríceps braquial, bíceps braquial e supra-ilíaca). O resultado de cada uma 

das dobras cutâneas foi utilizado em uma fórmula para determinação da porcentagem de 

gordura subcutânea (FERNANDES FILHO et al., 2017). Os sujeitos foram classificados 

de acordo com a sua porcentagem de gordura: baixo índice de gordura (< 12%); normal 

(12-25%); alto índice de gordura (> 25%) (ADA; CDA,1993). 

 

4.5.2 Medidas de desfecho 

Desfecho primário: 

4.5.2.1 Temperatura superficial da pele 

As avaliações e análises seguiram as recomendações do checklist TISEM 

(MOREIRA et al., 2017) para certificar se todos os aspectos importantes foram 

atendidos. As avaliações foram realizadas em uma sala específica, para minimizar 

qualquer viés externo que pudesse influenciar a análise, sendo controladas algumas 

variáveis como: temperatura, umidade relativa do ar, iluminação, coloração da sala, 

fluxo de ar e posicionamento da câmera (FERNÁNDEZ-CUEVAS et al., 2015). Para 

essa avaliação, foi utilizada uma câmera T-360 (FLIR Systems, USA), com resolução 

IR de 320 x 240 pixels, faixa de temperatura de -20 a 120 ° C, sensibilidade térmica < 

0,05 ° C e acurácia de ± 2%. A temperatura ambiente entre 22-24 °C e umidade relativa 

do ar entre 40-50% foram monitoradas e controladas com auxílio de termohigrômetro 

(Estação Metereológica, modelo WMR86, Oregon Scientific, Portland, USA). A câmera 

foi ligada 15 min antes das aquisições das imagens para garantir a estabilização do 

sensor. 

Todos os voluntários foram instruídos a evitar bebidas alcóolicas, fumo, cafeína, 

cosméticos ou substâncias como gelo que afetassem a temperatura. Foi realizada 

aclimatação por 15 min (como forma de manter o equilíbrio da temperatura da pele com 
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o ambiente) e verificado se a pele dos voluntários estava seca, sem interferência do suor. 

Além disso, eles foram instruídos a deixar a região de interesse (ROI) descoberta, 

evitando o contato no local.  

As avaliações termográficas foram realizadas nos momentos: pré-48 horas, pré-

protocolo, imediatamente após, além de 30 minutos, 24, 48 e 72 horas após o protocolo 

(Fig. 1). As imagens foram realizadas com o sujeito na posição ortostática e anatômica, 

mantendo os braços em supinação. Os dados foram coletados entre 08:00 AM e 12:00 

AM para todos participantes. A ROI foi definida e ajustada de forma individual, na 

região anterior do braço que realizou o protocolo de dano muscular, sendo semelhante 

entre os voluntários (Fig. 2). A câmera foi fixada em um tripé, na altura de 1 metro a 

partir do solo e permaneceu perpendicular à área avaliada, mantendo a distância de 2,5 

metros do sujeito (FERNÁNDEZ-CUEVAS et al., 2015). 

 

 

Os dados de média ± desvio padrão da temperatura, foram analisados por meio 

do software FLIR Thermacam Reporter, versão 8.2 (FLIR Systems, USA), 

considerando a emissividade de 0.98. A temperatura e a umidade relativa do ar durante 

as avaliações foram: 23,4 ± 0,5 °C e 45 ± 4 %, respectivamente. 

 Os desfechos secundários são:  

4.5.2.2 Desempenho Muscular 

A análise do desempenho muscular consistiu de avaliações isométricas para 

determinar o pico de torque muscular. As avaliações foram realizadas usando um 

dinamômetro isocinético computadorizado (Biodex Multi-Joint System 3, New York, 

NY). No teste, o sujeito foi posicionado sentado na cadeira do aparelho, com seu tórax e 

cintura estabilizados por tiras, mantendo o braço sobre um suporte acolchoado em um 

ângulo de 45° de flexão e 0° de abdução da articulação do ombro. O antebraço adotou 

uma posição totalmente supinada, e o punho foi fixado à alavanca do dinamômetro. 

Na contração isométrica voluntária máxima (CIVM), a articulação de cotovelo 

foi mantida no ângulo de 90° e o sujeito foi instruído a realizar 3 CIVM de 5 segundos 

de duração cada e 1 minuto de intervalo entre cada contração (BARONI et al., 2017). 

Os sujeitos receberam comando verbal para exercerem a máxima contração muscular. A 

média das três tentativas foi utilizado para análise. 
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4.5.2.3 Dor 

A dor foi avaliada em duas situações: à extensão passiva do membro e ao limiar 

de dor à pressão (LDP). A escala visual analógica (EVA) de 0 à 100 mm (sendo 0 

“ausência de dor” e 100 “dor extrema) foi utilizada para a avaliação da extensão 

passiva. A avaliação foi realizada estabilizando a região distal do braço e extendendo o 

antebraço de forma rápida e até a máxima amplitude (BARONI et al., 2017; 

NOGUEIRA et al., 2013). Vale destacar que para cada avaliação foi utilizada uma nova 

escala de modo que o indivíduo não teve acesso a avaliação anterior.  

A mensuração do LDP consistiu da aplicação de uma pressão em uma única 

região, correspondente a 25% da distância do acrômio para o epicôndilo lateral do 

úmero (região distal do braço), usando um algômetro de pressão (Wagner Pain Test™ - 

Model FDX). O ponto de avaliação foi demarcado por uma caneta permanente para 

manter o posicionamento do algômetro nos diferentes momentos de avaliação. A 

pressão foi aplicada ao músculo, com o indivíduo relaxado, em pé e com o membro 

estabilizado, a uma taxa de 1 kg/s até o indivíduo referir a dor. O sujeito recebeu 

instrução para indicar em que ponto a pressão se tornava dolorosa. Dessa maneira, foi 

encontrado o limiar de dor mecânica. Esse teste foi realizado três vezes em cada local 

com 30 segundos de intervalo entre as medidas e a média das três pontuações foi 

registrada como critério de mensuração (BORSA, P. A.; KAISER, K. L.; MARTIN, J. 

S., 2013). 

 

4.5.2.4 Análise Bioquímica 

Aproximadamente 5 mL do sangue venoso foram coletados da veia antecubital, 

do braço que não realizou o protocolo, por meio da técnica de punção venosa padrão. 

As amostras coletadas foram centrifugadas durante 10 minutos para separação do 

plasma, o qual foi estocado a uma temperatura de -80 °C para análises. As coletas 

aconteceram nos momentos: linha basal (imediatamente antes) 24, 48 e 72 hrs após o 

protocolo. Para a mensurar a concentração do marcador bioquímico (CK) foi utilizado 

kit comercial reagente específico (Labtest, Minas Gerais, Brasil) (CHEN, T.C.; 

NOSAKA, K.; SACCO, P., 2007). Cada amostra foi duplicada e a média das duas 

análises foi utilizada para análise estatística. 

 

4.5.2.5 Amplitude de Movimento (ADM)  
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Na avaliação da ADM, o sujeito ficou em posição ortostática, com o braço 

relaxado ao lado do corpo e com o antebraço em supinação. Foi verificado o ângulo do 

braço relaxado e o ângulo da flexão máxima de cotovelo de forma ativa, cuja diferença 

foi determinada como a amplitude de movimento articular. Um goniômetro de plástico 

(Carci, SP, Brazil) determinou as medições dos ângulos, tomando como base o 

epicôndilo lateral do úmero como o eixo de rotação, a haste fixa ficou paralelo ao úmero 

e na direção à cabeça do úmero e a haste móvel paralelo ao antebraço e em direção ao 

processo estiloide do rádio (CHEN et al., 2012). 

4.5.2.6 Circunferência do braço 

A circunferência do braço foi avaliada por meio de uma fita métrica e mensurada 

na distância de 50% do epicôndilo lateral para o acrômio. O sujeito permaneceu em pé 

com o braço relaxado ao lado do corpo e foram realizadas três mensurações. O ponto de 

avaliação foi demarcado por uma caneta permanente para manter o posicionamento da 

fita métrica nos diferentes momentos de avaliação. A média das três avaliações foi 

utilizada para a análise estatística (CHEN et al., 2011).  

 

4.6 Procedimentos  

Previamente ao início do estudo foram realizados estudos pilotos para 

treinamento dos avaliadores nos devidos instrumentos, objetivando identificar e corrigir 

possíveis falhas no que diz respeito aos procedimentos propostos, além de determinar o 

protocolo para o dano muscular de ambos os grupos. 

Na primeira visita ao laboratório (48hrs pré-protocolo), todos os sujeitos 

receberam instruções gerais sobre os procedimentos a serem realizados, além de 

informações a respeito de possíveis riscos e benefícios de todas as etapas da pesquisa. 

Em seguida, os participantes foram avaliados quanto aos critérios de inclusão do estudo 

e após ficarem cientes e concordarem em participar do estudo, foram solicitados a 

assinar o TCLE (Apêndice I). Os participantes foram submetidos a uma avaliação 

inicial geral para obtenção dos dados clínicos, demográficos e antropométricos, sendo 

também obtidas as demais medidas de caracterização da amostra (Apêndice II).  

As avaliações de desfecho aconteceram durante cinco dias, consistindo dos 

seguintes momentos: 48 hrs antes, imediatamente antes e após o protocolo, além de 30 

minutos, 24, 48 e 72 hrs após o protocolo de dano muscular. Independente do grupo 

(GBD e GAD), essas avaliações seguiram a seguinte ordem: inicialmente os sujeitos 
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foram avaliados quanto à temperatura pele por meio da termografia, que foi a única 

variável analisada 30 minutos após o protocolo. Em seguida os sujeitos foram avaliados 

quanto à dor à extensão passiva e do limiar de dor por pressão. Logo após foi 

mensurada a amplitude de movimento de forma ativa para flexo-extensão de cotovelo, 

sendo também avaliada a circunferência do braço. Em seguida os sujeitos foram 

direcionados para a avaliação bioquímica, que não foi realizada 48 horas antes e nem 

imediatamente após o protocolo. Por fim, foi analisado o desempenho muscular 

isométrico.  

Na Figura 1 está exposto o desenho do estudo, consistindo dos momentos de 

avaliação e descrição da ordem dos testes realizados ao longo do período de 5 dias. Vale 

destacar que todos os testes foram agendados no mesmo turno (matutino) e período de 

tempo (dentro de 120 minutos para cada indivíduo) visando minimizar o efeito do ritmo 

circadiano em qualquer das medidas do estudo. 

 

4.7 Protocolo experimental 

 Dois dias após a avaliação inicial do sujeito, o mesmo retornou ao laboratório 

para iniciar o protocolo de dano muscular.  

 

4.7.1 Grupos do estudo 

4.7.1.1 Grupo Baixo Dano Muscular (GBD): 

Os indivíduos do GBD realizaram 10 contrações excêntricas máximas de flexão 

de cotovelo, na velocidade angular de 60°/s. Cada contração iniciou no ângulo de 60° de 

flexão de cotovelo e finalizou na extensão completa de cotovelo (180°), totalizando uma 

amplitude de movimento de 120°. O antebraço retornou à posição inicial de forma 

passiva com o dinamômetro na velocidade de 45°/s, equivalente a 3s entre cada 

contração (BARROSO et al., 2010). 

 Os sujeitos foram incentivados verbalmente a manter o máximo de esforço 

(contração voluntária máxima) durante toda a amplitude de movimento (CHEN et al., 

2012).     

 

4.7.1.2 Grupo Alto Dano Muscular (GAD): 

Os sujeitos do GAD realizaram o mesmo protocolo descrito para o GBD, com a 

única diferença referente ao número de repetições excêntricas que foi de 30 

(BARROSO et al., 2010).  
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Caso algum dos indivíduos precisasse de alguma intervenção os pesquisadores 

envolvidos estavam disponíveis a prestar o atendimento necessário. Os sujeitos ainda 

foram orientados a não realizar outro tipo de atividade de força, alongamentos, 

massagem, uso de medicação, ou qualquer outro exercício que pudesse influenciar nas 

respostas adaptativas do corpo, durante o período do estudo. 

O desenho esquemático das avaliações está exposto na Figura 01. 

 

Fig. 1 – Desenho esquemático das avaliações ao longo do tempo 

 

4.8 Análise Estatística  

Para análise dos dados foi utilizando o software Statistical Package for the 

Social Sciences 20.0 (SPSS, IBM®, USA) para Windows. As imagens termográficas 

foram analisadas pelo software FLIR Thermacam Reporter, versão 8.2 (FLIR Systems, 

USA). 

Inicialmente foi realizada a estatística descritiva com objetivo de caracterizar a 

amostra. Posteriormente, foi aplicado o teste de Shapiro-Wilk e Levene para a 

verificação da normalidade e homogeneidade dos dados, respectivamente. A 

esfericidade foi testada a priori pelo teste de Mauchly’s, e utilizada a correção 

Greenhouse-Geisser quando necessária. Para a análise de confiabilidade intra-avaliador 

das variáveis dependentes e índice de gordura corporal, entre as duas avaliações iniciais, 

foi utilizado o coeficiente de correlação intraclasse (ICC), tomando como base a 
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classificação: < 0,5 = fraca; entre 0,5 – 0,75 = moderada; entre 0,75 – 0,90 = boa; >0,9 

= excelente confiabilidade (Koo & Li et al., 2016). 

Quando os dados apresentaram distribuição normal, foi realizado o teste t-

independente para análise dos dados iniciais de caracterização da amostra. Para análise 

dos desfechos ao longo do tempo intragrupo e intergrupo, foi utilizado ANOVA com 

medidas repetidas e post hoc de Bonferroni, para verificar as diferenças. Para análise de 

correlação de (temperatura x pico de torque) e (temperatura x dor à extensão passiva), 

foi utilizada o teste de correlação de Pearson. Quando os dados não apresentaram 

distribuição normal, foi utilizado o teste de Friedman para as comparações intragrupo e 

Mann-Whitney para comparações entre os grupos.  

Além disso, para análise de correlação de (temperatura x CK) foi utilizado o 

teste de correlação de Spearman’s. Para determinação do tamanho do efeito de cada 

variável, intra e intergrupos, foi utilizado o software estatístico G*Power, para 

determinar o f de Cohen, tomando como base a classificação: 0,02 = pequeno; 0,15 = 

médio; 0,35 = grande (COHEN, 1988; ESPÍRITO-SANTO; DANIEL, 2018). Os 

resultados de desfechos são expressos normalizados pelos dados da avaliação basal 

(Pré) em valores percentuais (%) e apresentados em média e erro padrão. Foi adotado o 

nível de significância estatística (P < 0,05). 

 

5. RESULTADOS 

Nos valores referentes à caracterização da amostra, não houve diferenças entre 

os grupos (P > 0,05), descritos na Tabela 1.  

As variáveis dependentes apresentaram distribuição normal, com exceção da CK 

(P < 0,05). Não houve diferença entre os grupos no momento inicial (P > 0,05) (Tabela 

2). 
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Os dados referentes ao Coeficiente de Correlação Intraclasse (ICC) apresentaram 

os seguintes resultados (R): Índice de gordura subcutânea (0,98); Temperatura 

superficial da pele (0,49); Pico de torque (0,91); Circunferência (0,99); Amplitude de 

movimento (0,75); Limiar de dor à pressão (0,82). 

Tabela 1 –  Valores de média e desvio padrão das variáveis de caracterização da amostra.. 

Variável 
GBD 

(n=15) 

GAD 

(n=15) 
P 

Idade (anos) 23,13 ± 2,23 23,73 ± 3,05 0,54 

Altura (cm) 174,53 ± 7,77 171,06 ± 7,73 0,23 

Peso (Kg) 70,54 ± 8,36 66,94 ± 10,71 0,32 

IMC (Kg/m²) 23,13 ± 1,86 22,74 ± 2,02 0,59 

Gordura 

Subcutânea (%) 
16,44 ± 4,44 16,25 ± 4,07 0,90 

Legenda: P = nível de significância estatística; GBD = Grupo Baixo Dano Muscular; GAD= 

Grupo Alto Dano Muscular; IMC = Índice de massa corporal 

Tabela 2 – Valores de média ± desvio padrão das variáveis de desfecho no momento 

inicial 

Variável 
GBD  

(n=15) 

GAD 

(n=15) 

P  

(entre) 

Temperatura 32,2 ± 0,5 32,4 ± 0,7 0,342 

Pico de Torque 65,0 ± 20,9 59,3 ± 11,1 0,359 

CK 159,8 ± 91,5 176, 4 ± 92,4 0,624 

Circunferência 31,1 ± 3,8 30,8 ± 2,9 0,841 

ADM 118,1 ± 5,2 117,2 ± 6,4 0,665 

LDP 3,8 ± 1,2 3,3 ± 0,8 0,224 

Legenda: P = nível de significância estatística;  GBD = Grupo Baixo Dano Muscular; GAD= 

Grupo Alto Dano Muscular ; CK = creatina quinase; ADM = amplitude de movimento; LDP 

= limiar de dor à pressão 
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Na análise da temperatura percebe-se que não houve interação entre tempo e 

grupo [F (5, 140) = 0,718; P > 0,05; f de Cohen = 0,58; Power = 0,25] e nem efeito do 

grupo [F (1, 28) = 2,418; P > 0,05; f de Cohen = 0,29; Power = 0,32]. Porém, houve 

efeito do tempo [F (5, 140) = 58,278; P < 0,001; f de Cohen = 1,44; Power = 1]. Em 

relação ao resultado intragrupo, houve aumento da temperatura, em ambos os grupos, 

apenas no momento imediatamente após os protocolos, em comparação a todos os 

outros momentos (P < 0,01). Verifica-se que ocorre a recuperação da temperatura, em 

ambos os grupos, após 30 minutos do protocolo (P > 0,05). A variação de temperatura 

não foi diferente entre os grupos (P > 0,05) (Fig. 3). 

Fig. 3 – Variação da temperatura superficial da pele ao longo do tempo. Dados 

normalizados pelo Pré de cada grupo. a Indica diferença significativa em relação ao Pré 

(Alto Dano Muscular) (P < 0,05); b Indica diferença significativa em relação ao Pré 

(Baixo Dano Muscular) (P < 0,05); c Indica diferença significativa para os momentos 

Pós-30min, Pós-24hrs, Pós-48hrs, Pós-72hrs (P < 0,05). 

 

Em relação a análise do pico de torque, houve interação entre tempo e grupo [F 

(2.215, 62.031) = 5,524; P < 0,01; f de Cohen = 0,44; Power = 0,86], efeito do tempo [F 

(2.215, 62.031) = 44,821; P < 0,001; f de Cohen = 1,26; Power = 1] e efeito do grupo [F 

(1, 28) = 10,405; P < 0,01; f de Cohen = 0,61; Power = 0,88]. Na análise do GAD, 

houve redução do pico de torque isométrico, em todos os momentos, em relação ao Pré 

(P < 0,01). Já no grupo GBD, houve redução significativa de todos os momentos, em 

relação ao Pré (P < 0,01), exceto no Pós-72hrs (P > 0,05). O GAD apresentou maior 

redução do torque em relação ao GBD em todos os momentos (P < 0,05) (Fig. 4).  
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Fig. 4 – Variação do Pico de torque isométrico ao longo do tempo. Dados normalizados 

pelo Pré de cada grupo. 
a 

Indica diferença significativa em relação ao Pré (Alto Dano 

Muscular) (P < 0,05); 
b 

Indica diferença significativa em relação ao Pré (Baixo Dano 

Muscular) (P < 0,05); #Indica diferença significativa entre os grupos (P < 0,05). 

 

Nos resultados de dor à extensão passiva, houve interação entre tempo e grupo 

[F (2.28, 64.060) = 3,155; P < 0,05; f de Cohen = 0,33; Power = 0,63], efeito do tempo 

[F (2.28, 64.060) = 45,024; P < 0,001; f de Cohen = 1,26; Power = 1] e efeito do grupo 

[F (1, 28) = 5,198; P < 0,05; f de Cohen = 0,43; Power = 0,59]. Em relação aos 

resultados intragrupo, o GAD apresentou aumento da dor estatisticamente significativo 

de todos os momentos em relação aos valores basais (P < 0,01) e o momento Pós-48hrs 

foi maior na comparação ao Pós-24hrs (P < 0,05). No GBD, houve aumento da dor 

estatisticamente significativos de todos os momentos em relação aos valores basais (P < 

0,01). Na comparação entre grupos, o GAD apresentou maior nível de dor em relação 

ao GBV no momento Pós-72hrs (P < 0,05) (Fig. 5). 
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Fig. 5 – Variação da dor à extensão passiva ao longo do tempo. 
a 

Indica diferença 

significativa em relação ao Pré (Alto Dano Muscular) (P < 0,05); 
b 

Indica diferença 

significativa em relação ao Pré (Baixo Dano Muscular) (P < 0,05);
 c 

Indica diferença 

significativa para o momento Pós-24hrs (P < 0,05). #Indica diferença significativa entre 

os grupos (P < 0,05). 

 

Na análise intragrupo, a CK se elevou em ambos os grupos, mostrando que esse 

aumento no grupo GAD, foi significativo nos momentos Pós-48Hrs e Pós-72Hrs em 

relação ao Pré (P < 0,01), além de Pós-72hrs em relação ao Pós-48Hrs (P < 0,01). Já no 

GBD, houve aumento significativo somente nos momentos Pós-48Hrs e Pós-72Hrs em 

relação ao Pré (P < 0,01). Na comparação entre os grupos, o GAD apresentou maiores 

níveis de CK nos momentos Pós-48 horas (P < 0,05; d Cohen = 0,19) e Pós-72 horas (P 

< 0,05; d Cohen = 0,17) (Fig. 6). 
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Fig. 6– Variação da creatina quinase (CK) ao longo do tempo. Dados normalizados pelo 

Pré de cada grupo. 
a 

Indica diferença significativa em relação ao Pré (Alto Dano 

Muscular) (P < 0,05); 
b 

Indica diferença significativa em relação ao Pré (Baixo Dano 

Muscular) (P < 0,05);
 c 

Indica diferença significativa para o momento Pós-24hrs (P < 

0,05). #Indica diferença significativa entre os grupos (P < 0,05). 

 

Nos resultados relacionados à circunferência, não houve interação entre tempo e 

grupo [F (1.752, 49.058) = 1,912; P > 0,05; f de Cohen = 0,26; Power = 0,35] e nem 

efeito do grupo [F (1, 28) = 2,271; P > 0,05; f de Cohen = 0,28; Power = 0,30]. Porém, 

houve efeito do tempo [F (1.752, 49.058) = 13,457; P < 0,001; f de Cohen = 0,69; 

Power = 0,99]. Em relação aos resultados intragrupo, o GAD apresentou aumento 

significativo de todos os momentos em comparação ao Pré (P < 0,05) e o Pós-72hrs foi 

maior do que o Pós-24hrs (P < 0,05). Já no GBD, não houve mudança significativa em 

relação ao Pré (P > 0,05). Além disso, não houve diferenças entre os grupos (P > 0,05) 

(Fig.7). 
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Fig. 7– Variação da circunferência ao longo do tempo. Dados normalizados pelo Pré de 

cada grupo. 
a 

Indica diferença significativa em relação ao Pré (Alto Dano Muscular) (P 

< 0,05);
 c 

Indica diferença significativa para o momento Pós-24hrs (P < 0,05).  

 

Na análise da amplitude movimento, percebe-se que houve interação entre 

tempo e grupo [F (2.548, 71.332) = 4,644; P < 0,01; f de Cohen = 0,40; Power = 0,83], 

efeito do tempo [F (2.548, 71.332) = 51,341; P < 0,001; f de Cohen = 1,35; Power = 1] 

e efeito do grupo [F (1, 28) = 8,333; P < 0,01; f de Cohen = 0,54; Power = 0,79]. Em 

relação aos resultados intragrupo, o GAD apresentou redução significativa de todos os 

momentos em relação ao Pré (P < 0,01) e o Pós-72hrs foi diferente do Pós-48hrs (P < 

0,05). Já no GBD, houve redução significativa de todos os momentos, em relação ao Pré 

(P <0,01), exceto no Pós-72hrs (P > 0,05). Na comparação entre os grupos, houve uma 

maior redução do GAD em relação ao GBD em todos os momentos avaliados (P < 0,05) 

(Fig.8). 
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Fig. 8 – Variação da amplitude de movimento ao longo do tempo. Dados normalizados 

pelo Pré de cada grupo. 
a 

Indica diferença significativa em relação ao Pré (Alto Dano 

Muscular) (P < 0,05); 
b 

Indica diferença significativa em relação ao Pré (Baixo Dano 

Muscular) (P < 0,05);
 c 

Indica diferença significativa para o momento Pós-24hrs (P < 

0,05). 
d 

Indica diferença significativa para o momento Pós-48hrs (P < 0,05).  #Indica 

diferença significativa entre os grupos (P < 0,05). 

 

Nos resultados do limiar de dor à pressão, não houve interação entre tempo e 

grupo [F (3, 84) = 0,031; P > 0,05; f de Cohen = 0,03; Power = 0,05] e nem efeito do 

grupo [F (1, 28) = 0,001; P > 0,05; f de Cohen = 0,03; Power = 0,05]. Porém, houve 

efeito do tempo [F (3, 84) = 39,407; P < 0,001; f de Cohen = 1,18; Power = 1]. Na 

análise intragrupo, tanto o GAD quanto o GBD apresentaram redução significativa em 

todos os momentos em relação ao Pré (P < 0,01). Porém não houve diferenças 

significativas entre os grupos (P > 0,05) (Fig. 9). 
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Fig. 9 – Variação do limiar de dor à pressão ao longo do tempo. Dados normalizados 

pelo Pré de cada grupo. 
a 

Indica diferença significativa em relação ao Pré (Alto Dano 

Muscular) (P < 0,05);
 b 

Indica diferença significativa em relação ao Pré (Baixo Dano 

Muscular) (P < 0,05). 

 

Na análise das correlações entre variáveis, pode-se verificar que houve 

correlação significativa, apenas da temperatura e pico de torque no momento Pós-24hrs 

do grupo GAV (r = - 0,52, P < 0,05). Não houve correlação da temperatura com a dor e 

CK (P >0,05). 

 

6. DISCUSSÃO 

Esse estudo teve como objetivo avaliar a temperatura superficial da pele, após 

dano muscular induzido de diferentes magnitudes, nos flexores de cotovelo e 

secundariamente investigar se a temperatura se relaciona com os principais marcadores 

indiretos do dano muscular. Com base nos nossos resultados referentes à temperatura, 

percebemos que ocorre aumento apenas imediatamente após a realização dos protocolos 

em ambos os grupos. No entanto, 30 minutos após, já são suficientes para a 

recuperação/normalização dessa variável. Esses achados mostram que a temperatura 
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parece não ser um bom marcador indireto para identificar o dano muscular independente 

de sua magnitude.  

O aumento da temperatura imediatamente após, é decorrente do aumento da 

atividade muscular, que consequentemente eleva o metabolismo local, aumenta a 

produção de calor, que por sua vez é dissipado para o meio externo por quatro formas 

de dissipação: evaporação, radiação, convecção e condução (KENNY & JAY, 2013; 

HILDEBRANDT et al., 2010). Já a recuperação/normalização, verificada após 30 

minutos, ocorre devido ao rápido processo de homeostase do corpo humano, regulado 

pelo sistema nervoso simpático (adrenérgico vasoconstrictor e colinérgico 

vasodilatador) (KELLOG, 2006). 

Esses achados, divergem de uma parte dos resultados de Neves et al. (2016), que 

analisaram o comportamento da temperatura de flexores de cotovelo em homens 

treinados, após dois protocolos de exercício resistido com 70% de 1RM, verificando 

que ocorre o aumento da temperatura imediatamente após e se mantém elevada até 

96hrs, no grupo que realizou o alto volume de exercício. Nós hipotetizamos que nosso 

resultado se expressou de maneira diferente, por não representar a mesma magnitude de 

dano muscular em ambos protocolos, além do nível de atividade física dos sujeitos e o 

tipo de exercício serem diferentes, no qual o excêntrico proporciona maior dano 

estrutural ao músculo, por recrutar maior número de unidades motoras e 

consequentemente apresenta diferentes respostas fisiológicas, que não são expressas 

pela temperatura da pele. 

Esses resultados foram semelhantes aos achados de Da Silva et al. (2018), que 

tiveram o propósito de avaliar a temperatura superficial da pele após DMIE para 

flexores plantares, em indivíduos destreinados, verificando que ocorre o aumento da 

temperatura imediatamente após o protocolo e recuperação da temperatura após 48hrs, 

sem diferenças em relação ao Pré. Apesar do grupo muscular ser diferente entre os 

estudos, nós hipotetizamos que o fato da variação da temperatura superficial da pele não 

acompanhar a variação dos principais marcadores indiretos do dano muscular, deve ser 

devido ao redirecionamento do fluxo sanguíneo periférico para o músculo, como forma 

de resposta ao acúmulo de metabólicos. Dessa forma, sugerimos que as principais 

repercussões do processo inflamatório que ocorrem no músculo, não são refletidas para 

a pele em sua totalidade.  

Na análise dos resultados do pico de torque isométrico, nosso estudo mostrou 

que houve diferenças ao longo do tempo nos dois protocolos de exercícios, porém o 
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GBD tende a ter uma recuperação mais rápida do que o grupo GAD. Além disso, os 

grupos apresentaram diferenças entre eles ao longo do tempo, confirmando as diferentes 

magnitudes de dano muscular e mostrando que o comportamento da variável força é 

dano dependente. Nossos resultados são semelhantes ao estudo de Barroso et al., 

(2010), que verificaram redução do pico de torque isométrico, após 30 repetições 

excêntricas à 60°/s realizadas no dinamômetro isocinético.  

Algumas teorias podem explicar a diminuição da força na presença do dano 

muscular (HYLDAHL; HUBAL, 2014; PAULSEN et al., 2012). Uma das principais, 

relatada por Morgan (1990), levanta a hipótese que ocorre uma alteração na 

sobreposição dos filamentos de actina e miosina (sarcômeros), causando a não 

uniformidade de uma parte dos filamentos e alterando a curva de força-comprimento. 

Essa mudança faz com que alguns sarcômeros sejam alongados além da sua 

sobreposição, ocasionando a sua ruptura (“popped”), principalmente quando se realiza 

exercícios excêntricos. Esse mecanismo é considerado a forma direta de diminuição da 

força, porém também são relatadas formas indiretas, por meio da sobrecarga de 

estruturas das membranas e túbulos, proporcionando a abertura dos canais de Ca²+ e 

rupturas das membranas (HYLDAHL; HUBAL, 2014; PEAKE et al., 2017).   

Então, sabendo que pico de torque é o melhor indicador indireto da presença do 

dano muscular, sendo ele uma variável dano-dependente, pode-se afirmar que os dois 

protocolos de exercício proposto por este estudo, ocasionou danos musculares de 

diferentes magnitudes, mostrando que os indivíduos que realizaram a menor repetição, 

tendem a recuperar mais rapidamente a força muscular, devido ao menor dano 

estrutural. Estudos prévios utilizando a temperatura como análise do DMIE, não 

reportam a avaliação da força, o que representa uma limitação quanto à avaliação da 

magnitude do dano muscular. 

Em relação aos resultados da dor pela EVA, verificamos o aumento ao longo do 

tempo em ambos grupos, sendo diferentes entre eles no momento pós-72hrs. Esses 

resultados confirmam, novamente, as diferentes magnitudes de dano muscular, 

mostrando que o processo de recuperação ocorre mais rapidamente quando o dano é de 

menor expressão. Esse estudo, apresenta resultados semelhantes ao estudo de Chen et 

al. (2012), que avaliaram a dor após protocolos de dano muscular de diferentes 

intensidades para bíceps braquial, em indivíduos destreinados. Esses autores verificaram 

que a variação da dor é dano dependente do volume e/ou intensidade, sendo diretamente 

proporcional.  



36 
 

Recentemente, foi verificado que a DOMS está mais relacionada ao processo 

inflamatório, do que ao dano estrutural (PEAKE et al., 2017). Mizumura & Taguchi 

(2016), relatam que existem dois caminhos principais na hiperalgesia mecânica após o 

exercício excêntrico: o primeiro relacionado a ativação quimiocinas (Bradicininas e 

Prostaglandinas) e segundo pela ativação do COX-2. Esses dois mecanismos são 

responsáveis pela sensibilização de fibras nociceptivas do tipo A e C, e dessa forma 

proporciona o aumento da hiperalgesia mecânica (MIZUMURA & TAGUCHI, 2016; 

PEAKE et al., 2017; HYLDAHL; HUBAL, 2014). Dessa forma, pode ser explicado os 

resultados da dor referente os grupos, devido as diferentes magnitudes de dano 

muscular. 

Na análise da creatina quinase (CK), esse estudo mostrou que houve um 

aumento ao longo do tempo em ambos os grupos, porém o GAD com maiores 

porcentagens de elevação, sendo diferente do GBD nos momentos pós-48hrs e pós-

72hrs. Esse resultado também confirma que houve dano em ambos os grupos e com 

diferentes magnitudes entre eles. Nossos achados vão de acordo com o estudo de Chen 

et al. (2012), que verificaram a variação de CK após diferentes volumes de exercício 

para bíceps braquial, em indivíduos destreinados e perceberam que existe, ao longo do 

tempo, uma expressão diferente relacionado aos estímulos.  

Alguns estudos têm levantado a hipótese de que a permeabilidade da membrana 

ocorre pela formação de radicais livres e ativação dos canais de Na+ e Ca²+, por meio 

do reflexo de estiramento nas ações excêntricas. Dessa forma, o acúmulo dessas 

substâncias no meio intracelular faz com que algumas proteases sejam ativadas e ocorra 

um efluxo da CK para o meio externo. Por consequência dessa resposta fisiológica, o 

pico da CK ocorre mais tardiamente por conta do acúmulo gradual dessas substâncias 

no meio interno (KOCH; PEREIRA; MACHADO, 2014). Nós verificamos que ambos 

os grupos obtiveram o seu pico no Pós-72hrs e hipotetizamos que se fossem realizadas 

avaliações posteriores, o processo de recuperação ocorreria mais rapidamente no grupo 

GBD. Dessa forma, percebe-se que a CK é variável dano-dependente, mostrando que 

quanto maior o volume/intensidade do exercício, maior será o aumento e mais 

tardiamente se atinge o seu pico. 

Na análise dos nossos resultados relacionados à circunferência, verificamos que 

houve o aumento significativo de todos os momentos em relação ao Pré e do Pós-72hrs 

em relação à pós-24hrs, apenas no grupo GAD e sem diferenças dos momentos entre os 
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grupos. Esses achados ocorrem devido ao maior dano ocasionado aos sarcômeros pelo 

grupo GAD, que desencadeia uma maior resposta inflamatória local e aumenta a 

quantidade de radicais livres envolvidos no processo de reparo de fibras (PROSKE & 

MORGAN, 2001). Esses resultados são semelhantes ao estudo de Chen et al. (2011), 

que após protocolo de dano muscular para bíceps braquial, realizado no dinamômetro 

isocinético, observaram o aumento da circunferência ao longo dos dias após o exercício, 

atingindo seu pico após 96hrs do estímulo.  

Com relação à ADM, verificamos que em ambos os grupos ocorre a diminuição 

ao longo do tempo, porém o GBD inicia o processo de recuperação mais rapidamente 

do que o grupo GAD. Além disso, os grupos foram diferentes entre si em todos os 

momentos pós-protocolo, confirmando mais uma vez diferentes magnitudes de dano 

muscular. Esses achados são explicados no estudo de Jones et al. (1987) e Cleak & 

Eston (1992), atribuindo essa diminuição ao encurtamento dos elementos não-contráteis 

(tecido conjuntivo), que atuam em paralelo com as fibras musculares. Esse 

encurtamento é descrito como rigidez, relacionada à resposta inflamatória no tecido 

conectivo perimuscular. Esse processo faz com que o as fibras musculares adotem o 

padrão de espasmo como efeito protetor (CHEUNG; HUME; MAXWELL, 2003; 

YACKZAN; ADAMS; FRANCIS, 1984). Esses achados são semelhantes ao estudo de 

Chen et al. (2012), que verificaram a redução de ADM após diferentes volumes de 

exercício para flexores de cotovelo, e perceberam que quanto maior o 

volume/intensidade do exercício, maior será a diminuição e mais prolongada será a 

recuperação. 

Com relação ao limiar de dor à pressão, verificamos que ocorre diminuição do 

limiar ao longo do tempo em ambos os grupos, porém, sem diferenças entre eles. Dentro 

dos nossos conhecimentos, não se sabe de um estudo que avaliou o limiar de dor à 

pressão após diferentes protocolos de dano, para o mesmo grupo muscular. Dessa 

forma, analisando esse resultado, o limiar de dor à pressão parece não ser um bom 

indicador indireto para avaliar dano muscular de diferentes magnitudes. Nós 

hipotetizamos que por se tratar de uma avaliação “semiobjetiva” e a aplicação dos dois 

protocolos serem máximos, existe sim um aumento de sensibilização de nociceptores 

em ambos os grupos, porém o fator individual subjetivo na avaliação, pode superestimar 

a dor. Lau et al., (2015) ainda relatam que se tiver que escolher para a avaliação da dor, 

entre a escala visual analógica (EVA) ou o limiar de dor à pressão, recomenda-se o uso 

da EVA. 
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Em relação aos resultados das correlações com a temperatura, verificamos que 

apenas a variável pico de torque no momento Pós-24hrs do GAD, apresentou correlação 

significativa. Foram utilizados os três principais marcadores indiretos do dano muscular 

(pico de torque, dor e CK) para relacionar com a temperatura, porém observamos que 

eles não se correlacionam. Levantamos a hipótese que por apresentarem 

comportamentos fisiológicos distintos e a temperatura não representar o dano muscular, 

essas variáveis não se correlacionam. Nosso resultado diverge dos achados de Al-Nakhli 

(2012), que verificaram que existe correlação positiva da temperatura com a dor 

muscular tardia, 48hrs após a realização de 4 séries de 25 repetições para flexores de 

cotovelo com 35% 1RM. Porém, nossos achados confirmam os resultados do estudo de 

Neves et al. (2016), que não encontraram correlação da temperatura com a dor muscular 

tardia após exercícios para flexores de cotovelo e também o estudo de da Silva et al. 

(2018), que não verificaram correlação de temperatura e CK, após protocolo de dano 

muscular para flexores plantares. 

Nossos resultados podem ter importante implicações no ambiente clínico e 

esportivo nas condições musculoesqueléticas quanto ao uso da termografia por 

infravermelho. Estudos futuros são necessários com o intuito do melhor entendimento 

das respostas fisiológicas provenientes do DMIE, mas são necessárias precauções 

quanto ao uso da temperatura superficial da pele com o propósito de avaliar o dano 

muscular. Sugerimos que estudos futuros utilizem ferramentas que avaliem o fluxo 

sanguíneo periférico (ex. Near-Infrared Spectroscopy NIRS), para elucidar o 

comportamento dessa variável na presença do dano de diferentes magnitudes e 

mostrando as possíveis relações com a não relação da temperatura superficial da pele na 

expressão do dano muscular. 

 

7. CONCLUSÃO 

A temperatura superficial da pele aumenta apenas no momento imediatamente 

após o estímulo e sem apresentar diferenças entre as magnitudes de dano muscular. 

Além disso, a temperatura não se relaciona com os principais marcadores indiretos do 

dano muscular. Portanto, com base nos nossos resultados, a temperatura superficial da 

pele não poder ser considerada um marcador indireto para avaliar o dano muscular. 
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APÊNDICE I – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Análise termográfica do dano 

muscular induzido de alto e baixo volume nos flexores de cotovelo em indivíduos 

fisicamente ativos, que tem como pesquisador responsável o mestrando em Fisioterapia 

Jean Artur Mendonça Barboza. 

Esta pesquisa pretende avaliar o comportamento fisiológico da temperatura 

superficial da pele após protocolos de alto e baixo volume de exercício excêntrico para 

flexores de cotovelo. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é para esclarecer se a termografia 

(aparelho de avaliação da temperatura superficial da pele) pode ser utilizada como uma 

ferramenta de avaliação indireta do dano muscular induzido por exercício de alto e 

baixo volume e se ela se relaciona com os marcadores (clínicos, bioquímicos e 

neuromusculares) já utilizados no meio científico, para determinar essa afecção 

proveniente do exercício físico, visto que alguns clubes esportivos e centros de 

reabilitação já utilizam a técnica como meio de detecção.  

Caso você decida participar, você deverá ser submetido aos seguintes 

procedimentos: ficha de avaliação (dados antropométricos: nome, idade, peso, altura), 

avaliações clínicas (dor, amplitude de movimento, circunferência do membro e 

percepção de esforço), avaliação da temperatura superficial (termografia), avaliação do 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 
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desempenho muscular (avaliado pelo aparelho dinamômetro isocinético) e avaliação 

bioquímica ( realizada quatro vezes em momentos diferentes: pré-protocolo, 24, 48 e 72 

horas após o protocolo). No dia da primeira avaliação, serão coletados os dados inicias e 

realizada as avaliações basais, se o indivíduo adotar os critérios de inclusão do estudo. 

Os protocolos serão aplicados após 48 horas da primeira avaliação e de acordo com a 

randomização (sorteio para definição do grupo de participação) do sujeito. O estudo terá 

dois grupos de protocolo de dano muscular: Grupo Baixo Volume (gBV) e Grupo Alto 

Volume (gAV), sendo o protocolo do grupo gBV consistindo de 10 contrações 

excêntricas de flexão de cotovelo e o gAV 30 contrações excêntricas de flexão de 

cotovelo, ambos realizarão no dinamômetro isocinético (aparelho que avalia 

desempenho muscular)  à uma velocidade de 60°/s e uma amplitude de movimento de 

120° (120° à 0° extensão total de cotovelo). Após o protocolo serão realizadas novas 

avaliações nos momentos: imediatamente após, 30 minutos, e 24, 48 e 72 horas após. 

Tanto as avaliações quanto o protocolo serão realizados no Departamento de 

Fisioterapia da UFRN. 

Durante a realização do protocolo e na avaliação bioquímica, você poderá sentir 

um desconforto devido ao exercício não habitual que será submetido e ao procedimento 

de coleta sanguínea, porém, terá toda assistência da equipe de fisioterapeutas e 

pesquisadores, se for necessário, e dessa forma, garantiremos sua segurança.  

Pode acontecer um desconforto nos dias seguintes ao protocolo devido ao 

estímulo submetido e proveniente das adaptações geradas no corpo, porém, solicitamos 

que você não faça uso de medicações ou recursos para diminuir esses efeitos, pois irá 

influenciar de maneira direta nos resultados e consequentemente irá levar à sua exclusão 

do estudo. 

Independente do grupo que você estiver participando, você receberá orientações 

sobre os benefícios que a prática do exercício pode proporcionar ao corpo, a curto e 

longo prazo, além de conhecer quais os riscos que o sedentarismo pode trazer como 

consequência para o corpo. Ainda como benefícios, você receberá a avaliação do seu 

desempenho muscular e perfil lipídico (níveis de gordura no sangue). 

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

você terá direito a assistência gratuita que será prestada pelo pesquisador Jean Artur 

Mendonça Barboza ou por qualquer um dos assistentes de pesquisa
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Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para 

Jean Artur Mendonça Barboza - (83) 99145-7212. 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 nos 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. 

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 (84) 

3215-3135. 

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

o pesquisador responsável (Jean Artur Mendonça Barboza). 

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: Análise termográfica do dano muscular induzido de alto e 

baixo volume nos flexores de cotovelo em indivíduos fisicamente ativos 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 

 

 

 

 

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo: Análise termográfica do dano muscular 

induzido de alto e baixo volume nos flexores de cotovelo em indivíduos fisicamente 

ativos, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

APÊNDICE II – FICHA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO 

 
 

 
 
 
 
 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA DA AVALIAÇÃO: 

 
_______/_______/__________. 

Nome: ____________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ________/________/______ Idade: __________________ 

CPF:____________________ E-mail:___________________________________ 

Profissão:_______________ Telefone para contato: _________________________ 

 

 

 

        

 

 

Dados Demográficos 

Possui algum tipo de doença? (    ) Não 

(   )Cardíaca            (   )Vascular             (   )Diabetes               (   )Reumatismos                              

(  )Outras:___________________________ 

Alguém na família possui doença? (      )  Não 

(   )Cardíaca            (   )Vascular             (   )Diabetes               (   )Reumatismos        

(  )Outras:____________________________ 

Nos últimos 3 meses, você praticou algum tipo de exercício resistido de membros 

superiores? (    ) Não          (   ) Sim. Qual?______________________________ 

Pratica algum esporte? (    )Não    (     )Sim. Qual?________________________ 

Dados Clínicos 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 

LABORATÓRIO DE INTERVENÇÃO E ANÁLISE DE MOVIMENTO 

 

 

Altura: _________ cm IMC: __________ Kg/m2 

Peso: __________ Kg Dominância: D (    )     E (     ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados Antropométricos  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pré -

48hrs 

Pré - 

Protocolo 

Imediatamente 

pós - protocolo 
30’ 

24 

hrs 
48 hrs 72 hrs 

1°        

2°        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bíceps Tríceps  Subescapular Supra-ilíaco Resultado 

  
 

  

  
 

  

Nos últimos 6 meses, você sofreu alguma lesão de membros superiores?  

(    ) Não          (   ) Sim. Qual?__________________________________ 

Faz uso de álcool ou drogas? (   ) Não     (   )Sim. Qual?__________________ 

Já passou por algum procedimento cirúrgico de membro superior?  

(    )Não       (    )Sim. Qual?________________________________ 

Faz uso de alguma medicação? (    ) Não      (   ) Sim. Qual? ________________ 

Índice de Gordura Corporal 

AVALIAÇÕES 

Avaliação Termográfica 

Dor à Extensão Máxima (Passiva) 

Pré – 48hrs 

Pré – Protocolo 

24 horas 

48 horas 

72 horas 

Sem 
Dor 

Dor 
Máxima 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pré    

48hrs 

Pré  

Protocolo 

Pós 

Protocolo 

24    

horas 

48    

horas 

72    

horas 

1 °             

2°             

3°             

Média             

 
Pré   48hrs 

Pré 

protocolo 

Pós 

protocolo 
24 hrs 48 hrs 72 hrs 

 
1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 

Relaxado                         

Flexão                         

ADM                         

Região Pré    48hrs 
Pré  

Protocolo 

Pós 

Protocolo 

24    

horas 

48    

horas 

72    

horas 

25% 

1             

2             

3             

Média             

 
Pré    48hrs 

Pré 

Protocolo 
24    horas 48    horas 72    horas 

CK 
     

 

Pré   

48hrs 

Pré 

Protocolo 

Pós  

Protocolo 

24    

horas 

48    

horas 

72    

horas 

Circunferência do Membro 

Dor (Algometria) 

Amplitude de Movimento 

Avaliação Bioquimíca 
 

 
Pré    48hrs 

Pós 

Protocolo 
24    horas 48    horas 72    horas 

CK 
     

LDH 
     



 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CIVM 

1            

2            

3            

Desempenho Muscular 
 

Desempenho Muscular 
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ANEXO I – QUESTIONÁRIO INTERNACIONA DE ATIVIDADE FÍSICA (IPAQ) 

 

QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA – 
VERSÃO CURTA - 

Nome:_______________________________________________________ 
Data: ______/ _______ / ______ Idade : ______ Sexo: F ( ) M ( ) 
 
Nós estamos interessados em saber que tipos de atividade física as pessoas 
fazem como parte do seu dia a dia. As perguntas estão relacionadas ao tempo 
que você gasta fazendo atividade física na ÚLTIMA semana. As perguntas 
incluem as atividades que você faz no trabalho, para ir de um lugar a outro, por 
lazer, por esporte, por exercício ou como parte das suas atividades em casa ou 
no jardim. Suas respostas são MUITO importantes. Por favor responda cada 
questão mesmo que considere que não seja ativo.  Obrigado pela sua 
participação! 
 
Para responder as questões lembre-se que: 

 Atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um 
grande esforço físico e que fazem respirar MUITO mais forte que o 
normal. 

 Atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum 
esforço físico e que fazem respirar UM POUCO mais forte que o normal. 
 

Para responder as perguntas pense somente nas atividades que você realiza 
por pelo menos 10 minutos contínuos de cada vez. 
 
1a. Em quantos dias da última semana você CAMINHOU por pelo menos 10 
minutos contínuos em casa ou no trabalho, como forma de transporte para ir de 
um lugar para outro, por lazer, por prazer ou como forma de exercício? 
 
Dias _____ por SEMANA ( ) Nenhum 
 
1b. Nos dias em que você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos 
quanto tempo no total você gastou caminhando por dia? 
 
Horas: ______ Minutos: _____ 
 
2a. Em quantos dias da última semana, você realizou atividades MODERADAS 
por pelo menos 10 minutos contínuos, como por exemplo pedalar leve na 
bicicleta, nadar, dançar, fazer ginástica aeróbica leve, jogar vôlei recreativo, 
carregar pesos leves, fazer serviços domésticos na casa, no quintal ou no 
jardim como varrer, aspirar, cuidar do jardim, ou qualquer atividade que fez 
aumentar moderadamente sua respiração ou batimentos do coração (POR 
FAVOR NÃO INCLUA CAMINHADA) 
 
Dias _____ por SEMANA ( ) Nenhum 
 



 
 

 

 

2b. Nos dias em que você fez essas atividades moderadas por pelo menos 10 
minutos contínuos, quanto tempo no total você gastou fazendo essas 
atividades por dia? 
 
Horas: ______ Minutos: _____ 
3a. Em quantos dias da última semana, você realizou atividades VIGOROSAS 
por pelo menos 10 minutos contínuos, como por exemplo correr, fazer ginástica 
aeróbica, jogar futebol, pedalar rápido na bicicleta, jogar basquete, fazer 
serviços domésticos pesados em casa, no quintal ou cavoucar no jardim, 
carregar pesos elevados ou qualquer atividade que fez aumentar MUITO sua 
respiração ou batimentos do coração. 
 
Dias _____ por SEMANA ( ) Nenhum 
 
3b. Nos dias em que você fez essas atividades vigorosas por pelo menos 10 
minutos contínuos quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades 
por dia? 
 
Horas: ______ Minutos: _____ 
 
Estas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado todo 
dia, no trabalho, na escola ou faculdade, em casa e durante seu tempo livre. 
Isto inclui o tempo sentado estudando, sentado enquanto descansa, fazendo 
lição de casa visitando um amigo, lendo, sentado ou deitado assistindo TV. 
Não inclua o tempo gasto sentando durante o transporte em ônibus, trem, 
metrô ou carro. 
  
4a. Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de semana? 
  
Horas:______ Minutos: ____ 
 
4b. Quanto tempo no total você gasta sentado durante em um dia de final de 
semana? 
Horas:______ Minutos: ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


