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RESUMO 

 

Contexto: Indivíduos com doença arterial periférica (DAP) apresentam obstrução de vasos, 
com consequente diminuição do fluxo sanguíneo, levando à redução da capacidade de 
caminhada causada pelo sintoma de claudicação intermitente (CI). Ocorrem também 
mudanças estruturais da musculatura tríceps sural, além da mudança no metabolismo 
oxidativo nesses pacientes. A espectroscopia de luz próxima ao infravermelho (NIRS), é uma 
tecnologia que permite avaliar a saturação de oxigenação tecidual muscular (SatO2), tanto em 
condições estáticas quanto dinâmicas. A compreensão mais aprofundada do metabolismo 
periférico é relevante para o maior entendimento das repercussões que a DAP traz para a 
capacidade funcional. Objetivo: Analisar a associação entre SatO2, avaliada pela NIRS, e a 
capacidade funcional, nas situações pré, peri e pós exercício em indivíduos com DAP, 
claudicantes. Métodos: Foram incluídos indivíduos com diagnóstico de DAP com 
claudicação intermitente (CI) e índice tornozelo-braço menor que 0,90. Os ajustes da variável 
SatO2 foram avaliados pela NIRS em 3 momentos: durante a manobra de oclusão arterial, 
durante o teste em esteira com velocidade e inclinação constantes e durante a recuperação do 
teste. Análise estatística: Os dados estão apresentados como média±desvio-padrão. Para 
análise da associação foi realizado o coeficiente de correlação de Pearson. Foi considerado 
para significância um p<0,05. Resultados: Foram avaliados 40 indivíduos com DAP, sendo 
70% do sexo masculino, com média de idade de 64,28 ± 10,5 anos, índice de massa corpórea 
(IMC) de 27,16 ± 4,65 Kg/m2, ITB direito de 0,61 ± 0,17 e ITB esquerdo de 0,62 ± 0,17. No 
teste de esteira a distância total percorrida foi de 179,16 ± 188,74 metros em um tempo total 
de 3,36 ± 3,54 minutos. Foi verificado que as variáveis taxa de desoxigenação e SatO2recuperação 
apresentaram moderada correlação inversa (r = -0,587, p = 0,001* e r = -0,438, p = 0,007*, 
respectivamente) com a capacidade funcional avaliada pelo teste em esteira. Foi observado 
que a SatO2 oclusão, a SatO2 repouso, a SatO2 esforço e a ∆ SatO2 esforço não apresentaram correlação 
com a capacidade funcional. Conclusão: A capacidade funcional de indivíduos com DAP se 
correlaciona com a resposta dinâmica da SatO2 à isquemia ocasionada pelo exercício, refletida 
pelos ajustes das variáveis taxa de desoxigenação e tempo de recuperação da SatO2 durante 
teste em esteira. 

 

Palavras-chave: Doença arterial periférica. Metabolismo oxidativo. Espectroscopia de luz 

próxima ao infravermelho. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Background: Individuals with peripheral arterial disease (PAD) present vessel obstruction, 
with consequent decrease in blood flow, leading to a reduction in walking capacity caused by 
the symptom of intermittent claudication (IC). There are also structural changes in the triceps 
sural muscles, as well as changes in oxidative metabolism in these patients. Near-Infrared 
Spectroscopy (NIRS) is a technology that allows the evaluation of muscle tissue oxygenation 
saturation (SatO2), both in static and dynamic conditions. Further understanding of peripheral 
metabolism is relevant to a better understanding of the repercussions that PAD brings to 
functional capacity. Objective: To analyze the association between SatO2, evaluated by 
NIRS, and functional capacity, in the pre, peri and post exercise situations in individuals with 
PAD, limaudicants. Methods: They were included with a diagnosis of PAD with intermittent 
claudication (IC) and an ankle-arm index of less than 0.90. The SatO2 variable was evaluated 
by the NIRS in three moments: during the arterial occlusion maneuver during the treadmill 
test with constant velocity and inclination and during the recovery of the test. Statistical 
analysis: Data are presented as mean ± standard deviation. Pearson's correlation coefficient 
was used to analyze the association. Significance was considered p <0.05. Results: A total of 
40 individuals with DAP were evaluated, 70 % Male, mean age 64.28 ± 10.5 years, body 
mass index (BMI) of 27.16 ± 4.65 kg / m2, right ABI of 0.61 ± 0.17 and ITB Of 0.62 ± 0.17. 
In the treadmill test the total distance traveled was 179.16 ± 188.74 meters in a total time of 
3.36 ± 3.54 minutes. It was verified that the variables deoxygenation rate and SatO2 recovery 
showed a moderate inverse correlation (r = -0.587, p = 0.001 * and r = -0.438, observed that 
the SatO2 occlusion, the SatO2 rest, the SatO2 stress and the Δ SatO2 stress showed poor correlation 
with the functional capacity. That is, the functional capacity is not associated with the 
baseline condition of the disease, verified by the level of tissue peripheral oxygenation at rest 
or minimum reached during the maneuver of occlusion or effort. Conclusion: The functional 
capacity of individuals with DAP correlates with the dynamic response of SatO2 to exercise-
induced ischemia, reflected by the adjustments of the variables deoxygenation rate and 
recovery time of SatO2 during treadmill test. 
 

Keywords: Peripheral arterial disease. Oxidative metabolism. Near-Infrared Spectroscopy. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Doença Arterial Periférica (DAP) é caracterizada por obstrução arterial que diminui 

o fluxo sanguíneo e reduz o aporte de oxigênio muscular.  Acomete na maioria das vezes os 

membros inferiores. A Claudicação Intermitente (CI), é o principal sintoma da doença, sendo 

caracterizada por dor, queimação, fraqueza, dormência ou formigamento durante o esforço 

físico, principalmente durante a atividade de caminhada, que desaparece após o repouso 1; 2. A 

CI leva a uma diminuição da funcionalidade do indivíduo, restringindo-o em suas atividades 

de vida diária (AVD) que necessitem da deambulação, afetando de forma direta aspectos 

biopsicossociais  3; 4. Esses indivíduos apresentam limitação na marcha, com diminuição de 

sua velocidade, comprometimento do equilíbrio e diminuição da força em membros inferiores 
5; 6, impactando diretamente no convívio social 3. 

 Vários fatores estão associados à redução da capacidade funcional em indivíduos com 

DAP. O metabolismo periférico, prejudicado com a isquemia periférica, é um fator relevante. 

Além disso, a musculatura do tríceps sural de indivíduos com DAP apresenta uma secção 

transversa menor se comparada a de indivíduos normais, o que aumenta a demanda dessa 

musculatura durante a deambulação, que juntamente com a isquemia, contribui para redução 

da distância caminhada 7. O Consumo de oxigênio (O2) pela musculatura, seja em repouso ou 

durante o exercício, está relacionado com o aporte de fluxo sanguíneo e a quantidade de 

oxigênio que é extraído por litro de sangue. Em indivíduos saudáveis a taxa de difusão entre o 

oxigênio dissolvido no sangue e o músculo, está diretamente relacionada com o gradiente da 

pressão de oxigênio (PO2) do sangue capilar e a musculatura e também a distância a qual o O2 

irá difundir-se 8 . Indivíduos com DAP apresentam além da obstrução mecânica causada pela 

placa aterosclerótica, uma disfunção na regulação do fluxo sanguíneo com diminuição na 

produção do óxido nítrico sinalizada no endotélio vascular e alteração metabólica oxidativa 

com pior utilização periférica de oxigênio, o que impacta ainda mais a capacidade funcional 

desses indivíduos 9. 

  Considerando toda a dinâmica apresentada, o entendimento mais aprofundado do 

metabolismo periférico é relevante para uma maior compreensão das repercussões que a DAP 

traz para a capacidade funcional. A espectroscopia de luz próxima ao infravermelho (NIRS), é 

uma tecnologia que permite avaliar por meio de um método direto, utilizando dois níveis 

diferentes de comprimento de onda 760 e 850 nm, a concentração de oxihemoglobina (O2Hb) 



 
 

e deoxihemoglobina (HHb) bem como a saturação de oxigenação tecidual muscular (SatO2), 

tanto em condições estáticas quanto dinâmicas. A utilização dessa tecnologia possibilita a 

mensuração do aporte de oxigênio à musculatura, em repouso e durante o exercício 10. 

A utilização da NIRS na prática clínica, em pacientes com DAP, permite avaliar a 

oxigenação muscular bem como seus ajustes durante o processo isquêmico ocasionado pelo 

exercício, assim como verificar o melhor aproveitamento de oxigênio pela musculatura 11. 

Portanto, o objetivo do presente estudo foi analisar a associação entre SatO2, avaliada pela 

NIRS, e a capacidade funcional, nas situações pré, peri e pós exercício em indivíduos com 

DAP, claudicantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Tipo de Estudo 

Tratou-se de um estudo transversal exploratório, subprojeto do projeto “Tratamento 

fisioterápico modificado na doença arterial periférica – um ensaio clínico aleatorizado”, 

realizado no Ambulatório Jenny Faria de Andrade do Hospital das clínicas da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG) e aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da UFMG 

(CAAE 51274515.4.0000.5149). 

 

2.2 Amostra 

2.2.1 Participantes 

A amostra foi composta por 40 indivíduos com DAP, independente de idade ou sexo, 

encaminhados ao projeto de extensão “Serviço de Apoio às Pessoas com DAP” por indicação 

de médicos angiologistas e cirurgiões vasculares do Hospital das Clínicas da UFMG e que 

participaram do estudo “Tratamento fisioterápico modificado na doença arterial periférica – 

um ensaio clínico aleatorizado”.  

 

2.2.2 Critérios de Inclusão 

Para que o indivíduo fosse incluído no estudo, ele deveria: 

• Ler e assinar o termo de consentimento livre e esclarecido; 

• Apresentar o diagnóstico de DAP comprovado pelo serviço ambulatorial de 

angiologia e cirurgia vascular; 

• Ter índice tornozelo-braço (ITB) menor que 0,90; 

• Ter presença de CI; 

• Apresentar estabilidade clínica há no mínimo dois meses antes de iniciar o 

estudo, assim como não apresentar insuficiência cardíaca ou diabetes 

descompensada, doenças inflamatórias em fase aguda, problema ortopédico ou 



 
 

neurológico limitante à realização de deambulação, doença pulmonar 

descompensada, angina instável, arritmias não controladas. 

 

2.2.3 Critérios de Exclusão 

O participante seria excluído do estudo caso: 

• Seja incapaz de compreender ou realizar os procedimentos requeridos; 

• Apresente instabilidade clínica no dia dos testes; 

• Apresente pressão arterial (PA) superior a 180/100mmHg e frequência 

cardíaca (FC) maior que 120 bpm em repouso.  

 

2.3Medidas 

 

2.3.1 Teste em esteira com velocidade constante e inclinação 

O teste em esteira é um protocolo de avaliação submáximo no qual o indivíduo 

caminha em velocidade e inclinação constantes. Estudos comprovam que a confiabilidade de 

um teste submáximo em esteira com velocidade constante para indivíduos portadores de DAP 

está diretamente ligado à inclinação da esteira 12 . Para esse estudo adotou-se o protocolo com 

uma velocidade constante de 3,2 km/h e inclinação a 10%.  O teste iniciou com um período de 

aquecimento no qual o indivíduo caminhou na esteira a uma velocidade de 2,0 Km/h durante 

3 minutos. Após esse período, aumentou-se a velocidade até atingir a adotada como protocolo 

desse estudo. Durante o teste foram colhidos o tempo de claudicação inicial e o tempo de dor 

claudicante máxima. Ao atingir a dor máxima, ou algum outro fator que impossibilitasse a 

continuidade do teste, retomava-se a velocidade de 2,0 Km/h por 3 minutos, para 

desaquecimento. O teste foi interrompido imediatamente em caso de dispneia excessiva, dor 

torácica, tontura, cianose, palidez. As variáveis resultantes do teste foram a distância 

percorrida e duração total do teste. 

2.3.2 - Near-InfraredSpectroscopy (NIRS) 

No presente estudo a NIRS foi utilizada para monitorar os indivíduos em três 

momentos: manobra de oclusão em repouso, durante o teste em esteira e na recuperação do 



 
 

teste. A manobra de oclusão arterial foi realizada por um tempo entre 5 a 6 minutos, através 

de um esfigmomanômetro insuflado até 250 mm/Hg, posicionado na coxa do indivíduo, a fim 

de realizar uma calibração fisiológica para determinar a menor SatO2 de cada indivíduo e 

compará-la durante o teste em esteira e na recuperação após o teste. 

Para coleta dos dados foi utilizado um software que acompanha o dispositivo, que 

transmite ao computador através da tecnologia wireless, o comportamento das variáveis 

analisadas durante os testes. 

 

2.4 Variáveis do estudo 

• Teste de esteira: distância (metros) e duração (minutos). 

• Variáveis avaliadas pela NIRS: 

ü SatO2 ao final da manobra de oclusão (SatO2 oclusão); 

ü SatO2 antes de iniciar aquecimento do teste em esteira (SatO2 repouso); 

ü SatO2 ao final do teste em esteira (SatO2 esforço); 

ü Variação entre SatO2 do final do teste e início do teste (∆StO2 esforço); 

ü Delta da saturação início do aquecimento - menor saturação obtida no teste / 

tempo total de teste (taxa_desoxigenação); 

ü Tempo de recuperação da SatO2 esteira/tempo total na esteira *100, em % 

(SatO2 recuperação); 

2.5 Análise estatística 

Os dados estão apresentados como média±desvio-padrão. Para análise da associação 

foi realizado o coeficiente de correlação de Pearson. Foi considerado para significância um 

p<0,05. 

 

 

 

 

 



 
 

3 RESULTADOS 

 

Foram avaliados 40 indivíduos, sendo 70% do sexo masculino, com média de idade de 

64,28 ± 10,5 anos, índice de massa corpórea (IMC) de 27,16 ± 4,65 Kg/m2, ITB direito de 

0,61 ± 0,17 e ITB esquerdo de 0,62 ± 0,17. No teste de esteira a distância total percorrida foi 

de 179,16 ± 188,74 metros em um tempo total de 3,36 ± 3,54 minutos. 

A tabela 1 apresenta as variáveis da NIRS nas situações pré, peri e pós exercício. Na 

tabela 2 encontra-se a análise de associação entre as variáveis da NIRS e a capacidade 

funcional avaliada pelo teste na esteira. 

Tabela 1: Variáveis da NIRS durante nas situações pré, peri e pós exercício (N=40). 

 Média Desvio-padrão 

SatO2 oclusão (%) 46,57 8,97 

SatO2 repouso (%) 69,29 5,42 

SatO2 esforço (%) 50,70 8,84 

∆ SatO2 esforço (%) -18,57 8,21 

Taxa de desoxigenação 6,85 5,24 

SatO2 recuperação (%) 681,52 855,09 
SatO2 oclusão: Saturação tecidual muscular de oxigênio ao final da oclusão; SatO2 repouso: Saturação tecidual 

muscular de oxigênio antes de iniciar aquecimento do teste em esteira; SatO2 esforço: Saturação tecidual muscular 

de oxigênio ao final do teste em esteira; ∆ SatO2 esforço: Diferença entre saturação tecidual muscular de oxigênio 

entre o final do teste e início de aquecimento; Taxa de desoxigenação: Delta de saturação no início do 

aquecimento menos a menor saturação tecidual muscular de oxigênio obtida no teste por tempo total do teste; 

SatO2 recuperação: Tempo de recuperação da saturação tecidual muscular de oxigênio na esteira/tempo total na 

esteira*100. 

 

Tabela 2: Correlação entre variáveis da NIRS e capacidade funcional medida em teste de 

esteira (N=40). 

Variáveis da NIRS Distância teste de esteira 

SatO2 oclusão (%) r = -0,045 

p = 0,787 

SatO2 repouso (%) r = 0,047 



 
 

p = 0,777 

SatO2 esforço (%) r = 0,190 

p = 0,248 

∆ SatO2 esforço (%) r = 0,173 

p = 0,291 

Taxa de desoxigenação r = -0,587 

p = 0,001* 

SatO2 recuperação (%) r = -0,438 

p = 0,007* 
Distância teste de esteira: Distância total percorrida no teste da esteira; p: Coeficiente de significância; r: 
Correlação de Pearson; SatO2 oclusão: Saturação tecidual muscular de oxigênio ao final da oclusão; SatO2 repouso: 
Saturação tecidual muscular de oxigênio antes de iniciar aquecimento do teste em esteira; SatO2 esforço: Saturação 
tecidual muscular de oxigênio ao final do teste em esteira; ∆ SatO2 esforço: Diferença entre saturação tecidual 
muscular de oxigênio entre o final do teste e início de aquecimento; Taxa de desoxigenação: Delta de saturação 
no início do aquecimento menos a menor saturação tecidual muscular de oxigênio obtida no teste por tempo total 
do teste; SatO2 recuperação: Tempo de recuperação da saturação tecidual muscular de oxigênio na esteira/tempo total 
na esteira*100 * = nível de significância p<0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 DISCUSSÃO 

 

O presente estudo teve como objetivo analisar a associação entre SatO2, avaliada pela 

NIRS, e a capacidade funcional no teste em esteira, em indivíduos com DAP, claudicantes, 

nas situações pré, peri e pós exercícios. Foi verificado que as variáveis taxa de desoxigenação 

e SatO2 recuperação apresentaram  correlação inversa e moderada com a capacidade funcional 

avaliada pelo teste em esteira 13. Esse resultado indica que indivíduos com DAP com melhor 

capacidade funcional apresentam melhor resposta dinâmica da SatO2 ao exercício, uma vez 

que a taxa de desoxigenação durante a isquemia reflete o consumo de O2 tecidual quando o 

fornecimento de O2 é interrompido ou reduzido de forma significativa 14, enquanto que o 

tempo de recuperação da SatO2 na esteira, reflete a capacidade de recuperação muscular após 

o período de isquemia ocasionado pelo exercício.  

Através da análise estatística realizada, verificou-se que a SatO2 oclusão, a SatO2 repouso, a 

SatO2 esforço e a ∆ SatO2 esforço não tiveram correlação com a capacidade funcional. Estes 

resultados sugerem que a capacidade funcional não está associada à condição basal da doença. 

Segundo a literatura, ao associação entre o estado funcional do indivíduo e o grau de 

obstrução que ele possui não está comprovada 9. Isso é demonstrado pela ausência de relação 

entre perda funcional de indivíduos com DAP e a medida indireta de patência arterial (ITB) 
16. Alguns fatores não associados à doença como a perimetria da musculatura tríceps sural, o 

tipo e a redução de fibras que a musculatura apresenta, assim como a diminuição da 

estabilidade dinâmica durante a marcha podem ser mais relevantes no desenvolvimento do 

comprometimento funcional na DAP 6 .  

O processo fisiopatológico da DAP é multifatorial e está relacionado principalmente à 

obstrução arterial, disfunção endotelial e mitocondrial e à ativação inflamatória.  A 

capacidade funcional de pacientes com DAP está diretamente ligada ao comportamento da 

musculatura tríceps sural diante do estresse causado pelo exercício. Uma musculatura mais 

treinada apresenta melhor capacidade oxidativa, ou seja, consegue responder melhor às 

condições de anaerobiose, passando a trabalhar em modo de economia do O2 captado, devido 

às adaptações da musculatura isquêmica frente ao exercício 7; 17. Além disso, sabe-se que 

indivíduos com melhor capacidade funcional apresentam menor grau de disfunção endotelial, 

que pode favorecer na resposta adaptativa à isquemia 9.  A partir dos resultados desse estudo, 

utilizando a NIRS em pacientes com DAP, verificou-se que a capacidade funcional está 



 
 

relacionada com a resposta dinâmica ao exercício, que refletiriam a capacidade oxidativa 

muscular e a função endotelial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 CONCLUSÃO 

 

O presente estudo verificou, por meio da avaliação com a NIRS, que a capacidade 

funcional de pacientes com DAP não está correlacionada à condição basal da doença, 

verificada pelo nível de oxigenação periférica tecidual basal ou mínimo atingido durante a 

manobra de oclusão ou esforço. No entanto, foi observada correlação moderada inversa entre 

a capacidade funcional e a resposta da taxa de desoxigenação e do tempo de recuperação da 

SatO2. Portanto, conclui-se que a capacidade funcional de indivíduos com DAP se 

correlaciona com a resposta dinâmica da SatO2 à isquemia ocasionada pelo exercício, refletida 

pelos ajustes das variáveis taxa de desoxigenação e tempo de recuperação da SatO2 durante 

teste em esteira.  
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APÊNDICE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Obrigada pelo seu interesse em participar do estudo “TRATAMENTO 

FISIOTERÁPICO MODIFICADO NA DOENÇA ARTERIAL 

OBSTRUTIVA PERIFÉRICA – UM ENSAIO CLÍNICO 

ALEATORIZADO”. 

Pesquisadora responsável: Débora Pantuso Monteiro 

Justificativa e objetivo 

Esta é uma pesquisa de importância para ajudar na definição de formas de 

tratamento que reduzam a dificuldade de caminhar de pessoas que têm a mesma 

doença que o Sr (a) tem (doença arterial obstrutiva periférica - DAOP). O 

objetivo deste estudo é avaliar os efeitos de um programa de treinamento 

modificado utilizando a caminhada juntamente ao uso de carga (caneleira) em 

indivíduos com doença arterial obstrutiva periférica (DAOP). 

2. Descrição breve dos procedimentos a serem conduzidos: 

a) O Sr (a) inicialmente fará uma avaliação com um fisioterapeuta e 

depois será sorteado para um dos dois grupos desta pesquisa: o tratamento com 

caminhada por 12 semanas ou tratamento também com caminhada, mas com 

colocação gradual de caneleira nas pernas (variando de 0,5 quilo a 2,0 quilos). 



 
 

b) Na avaliação o Sr(a) vai fazer: 

- Teste de avaliação da circulação: o Sr (a) ficará deitado de barriga pra cima por 

5 minutos, e o examinador irá medir a pressão das suas pernas e braços. Será 

usado um aparelho que tem a capacidade de escutar o barulho do sangue 

circulando em suas artérias.  

- Teste de avaliação da oxigenação da perna: o Sr (a) permanecerá deitado de 

barriga pra cima para colocação de um pequeno aparelho, chamado NIRS, em 

sua perna. Em seguida, será colocado um manguito, igual ao do aparelho de 

medir pressão, em sua coxa que será inflado por 5 minutos. Após esse período o 

manguito será desinflado. O pequeno aparelho permanecerá em sua perna para 

realização dos quatro testes subsequentes. 

- Teste de caminhada 1: O Sr (a) deverá caminhar o tempo que conseguir em 

uma esteira com velocidade constante. O Sr (a) utilizará uma máscara para a 

análise de gases da respiração. Além disso, haverá observação frequente da 

pressão arterial, da freqüência cardíaca, do cansaço e da saturação de oxigênio. 

- Teste de caminhada 2: Serão colocados dois cones numa distância de dez 

metros. O Sr (a) deverá caminhar de um cone a outro. Quando ouvir um sinal 

colocado pelo examinador, o Sr (a) terá que caminhar em direção ao outro cone 

até que o próximo sinal toque. O intervalo entre um sinal e outro irá diminuir e 



 
 

você terá então que aumentar sua velocidade de caminhada. O teste será 

interrompido quando não chegar ao cone antes do sinal por duas vezes.  

- Teste da ponta do pé: o Sr (a) deverá realizar o máximo de vezes que conseguir 

o movimento de ficar na ponta dos pés. 

- Teste de equilíbrio e força das pernas: Será solicitado que o Sr(a) equilibre-se 

em pé em três posições diferentes, sente-se e levante-se de uma cadeira por 

cinco vezes sem parar e caminhe uma distância de quatro metros. 

- O Sr (a) responderá a um questionário com questões que avaliarão a sua 

percepção de locomoção. Estas informações nos manterão informados sobre 

como a doença arterial periférica influencia na distância e velocidade de sua 

caminhada e na sua capacidade de subir escadas.  

c) Após a avaliação você fará um dos dois tipos de treinamento durante 12 

semanas: tratamento com caminhada no solo ou esteira ou tratamento também 

com caminhada no solo ou esteira, mas com colocação gradual de caneleira nas 

pernas (variando de 0,5 quilo a 2,0 quilos). Sempre seu pulso e sua pressão 

arterial serão monitorados antes, durante e após a sessão. O Sr (a) poderá 

interromper a caminhada caso alcance seu nível máximo de dor em panturrilha e 

seus dados vitais serão novamente aferidos, tendo que retornar a caminhar 

quando perceber alívio do sintoma. O tempo total de caminhada será dado pela 

soma das caminhadas. Sempre que precise parar, terá início uma nova 



 
 

caminhada sendo medidos seu pulso e pressão, além do tempo de repouso 

necessário para alívio da dor. Também serão registrados o tempo de início da 

dor, o tempo máximo de caminhada e a distância total percorrida. A intensidade 

da caminhada será controlada pela observação do pulso e pela dor que o Sr (a) 

apresentar.  Ao término do tempo de caminhada, que deve somar ao longo do 

tratamento 30 minutos, serão obtidos a distância percorrida, a velocidade média 

e novamente pulso e pressão. 

3. Descrição de qualquer procedimento que possa causar desconforto ou 
inconveniência para o participante: 

 O Sr (a) poderá apresentar fadiga após a caminhada e sentir dor nas pernas 

durante o treinamento de caminhada. 

4. Riscos esperados com esse estudo: 

O estudo apresenta todos os riscos próprios da realização de atividade 

física, como queda, fadiga e dor muscular. Entretanto, esses riscos são riscos 

parecidos com aqueles que existem quando se caminha na rua ou em uma praça. 

5. Benefícios esperados com esse estudo: 

Um dos benefícios esperados com este estudo é demonstrar a 

aplicabilidade desta forma de tratamento modificado para pacientes com DAOP. 

Como esse tratamento utiliza duas formas de atividade física em conjunto 

(caminhada e fortalecimento), espera-se que o resultado observado na habilidade 

de caminhar com aumentos das distâncias caminhadas antes da claudicação 

máxima seja eficaz. 



 
 

6. Uso dos resultados da pesquisa: 

 Os dados obtidos no estudo serão para fins de pesquisa, podendo ser 

apresentados em congressos e seminários e publicados em artigo científico; 

porém, a identidade do Sr (a) será mantida em absoluto sigilo. 

DIREITOS DO PARTICIPANTE: 

Ao participante será permitido se desligar a qualquer tempo do referido estudo, 

sem que isto lhe traga prejuízo moral ou financeiro. Sua participação é de caráter 

voluntário e gratuito.  

A partir destas informações, se for se sua vontade participar deste estudo, favor 

preencher o consentimento abaixo: 

CONSETIMENTO: Declaro que li e entendi a informação contida acima e que 

todas as dúvidas foram esclarecidas. 

Desta forma, eu _________________________________________ concordo 
em participar deste estudo.  

________________________________      

Assinatura do voluntário 

_______________________________ 

Assinatura do pesquisador               Belo Horizonte, ___/ ___/ _____ 

 

 

 



 
 

Telefones e endereços para contato: 

• Professora Danielle Aparecida Gomes Pereira 

Endereço: Av. Antônio Carlos, 6627 - Pampulha. Belo Horizonte. Escola de 

Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. 

Telefone: 3409 – 4793  

• Débora Pantuso Monteiro 

Endereço: Av. Antônio Carlos, 6627 - Pampulha. Belo Horizonte. Escola de 

Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. 

Telefone: 3241-1970 / 99173-4957 

• Em caso de dúvida de caráter ético, entrar em contato Comitê de Ética em 

Pesquisa da UFMG (COEP) 

Endereço: Avenida Antônio Carlos, 6627. Unidade Administrativa II – 2º andar. 

Campus Pampulha. Belo Horizonte. 

Telefone: 3409-4592 

 


