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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A literatura aponta que atividade física excessiva, associada à alteração na 

temperatura corporal, pode levar a doenças do calor (Heat Illness), assumindo que as proprieda-

des do fardamento militar podem influenciar nos mecanismos corporais de controle da homeos-

tase, faz se necessário o estudo dos efeitos que estes fatores podem causar na temperatura corpo-

ral durante a marcha. OBJETIVO: Analisar os efeitos da atividade física e fardamento sobre a 

temperatura corporal de militares por meio da termografia. MÉTODOS: Participaram do estudo 

39 militares do Exército Brasileiro (27,42 ± 2,38 anos, 1,78 ± 0,06 m, 76,79 ± 9,80 kg). A avalia-

ção da composição corporal foi realizada através da técnica de absorciometria por dupla emissão 

de raios-x (DXA). Foram coletados dados durante o protocolo proposto através de uma câmera 

termográfica e analisados pelo software ThermoHuman. Os dados foram analisados no pro-

grama SPSS, utilizando técnicas de estatística descritiva e inferencial. Foi utilizado o teste T 

Student pareado e para amostras independentes. O nível de significância adotado foi de 5% 

(p<0,05). RESULTADOS: Na comparação intragrupos (lado direito x esquerdo), nos momentos 

pré e pós respectivamente, não foi observada diferença significativa (p<0,05) entre as ROIs, com 

exceção do trapézio no momento pós, o que demonstra simetria entre os membros analisados. Na 

comparação intergrupos (pré x pós) foi observada redução significativa nas ROIs de pescoço 

direto e esquerdo, bíceps direito, antebraço externo direito e esquerdo, antebraço interno direito e 

esquerdo. Entretanto, houve aumento significativo nas ROIs de trapézio direito, trapézio esquer-

do, ombro direito e esquerdo e bíceps esquerdo. Nas ROIs de peitoral e abdômen de ambos os 

lados não apresentaram nenhum resultado significativo (p<0,05). CONCLUSÃO: Pode-se con-

cluir que militares com fardamento completo e equipamento, utilizando a blusa de combate ca-

muflada, quando submetidos a marcha em ambiente termoneutro apresentaram alteração signifi-

cativa da temperatura corporal, relacionadas ao processo de termorregulação e transferência do 

calor interno para o meio ambiente pelos mecanismos de transferência de calor de evaporação 

pelo suor e irradiação da pele. 

 

Palavras-Chave: Termografia, Regulação da temperatura corporal, Vestuário.  



 

 

TEIXEIRA, João Vitor Poiatti. The effects of loaded march and the military clothing causes on 

the skin temperature in the military. Course Conclusion Paper (BS in Physical Education). Physi-

cal Education College of the Brazilian Army. Rio de Janeiro - RJ, 2020. 

 

ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: The literature points out that excessive physical activity, associated with 

changes in body temperature, can lead to heat illnesses, assuming that the properties of military 

uniforms can lead to body mechanisms to control homeostasis, it`s necessary the study of the 

effects that these factors can cause on body temperature during a loaded march. OBJECTIVE: 

To analyze the effects of physical activity and uniforms on the body temperature of military per-

sonnel using thermography. METHODS: 39 military personnel from the Brazilian Army partic-

ipated in the study (27.42 ± 2.38 years, 1.78 ± 0.06 m, 76.79 ± 9.80 kg). An assessment of body 

composition was performed using the dual emission X-ray absorptiometry (DXA) technique. 

Data were collected during the proposed protocol through a thermographic camera and promoted 

by the ThermoHuman software. The data were formed using the SPSS program, using de-

scriptive and inferential statistical techniques. The paired and independent Student T test was 

used to compare intragroups and intergroups. The level of significance adopted was 5% (p 

<0.05). RESULTS: In the intragroup comparison (right x left side), in the pre and post moments 

respectively, there was no significant difference (p <0.05) between the ROIs, with the exception 

of the trapezius in the post time, which demonstrates a synchrony between the member members. 

In the intergroup comparison (pre x post), there was a reduced reduction in ROIs of the direct 

neck, left neck, right biceps, right external forearm, left external forearm, right internal forearm 

and left internal forearm. However, there was a significant increase in ROIs for right trapezius, 

left trapezius, right shoulder, left shoulder and left biceps. In the chest and abdomen ROIs on 

both sides, there was no significant result (p <0.05). CONCLUSION: Military personnel in full 

uniform and equipment may be required, wearing a camouflaged combat blouse, when they see 

the march in a thermoneutral environment, dissipating changes in body temperature, related to 

the thermoregulation process and the transfer of internal heat to the environment by the mecha-

nisms evaporation heat transfer through sweat and skin irradiation. 

 

Key Words:  Thermography, Body Temperature Regulation, Clothing.
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INTRODUÇÃO 

Ao passar dos anos, o uso da termografia vem despertando cada vez mais o interesse de 

pesquisadores, principalmente nos estudos da Ciência do Esporte por sua múltipla aplicabilidade 

em diversas áreas como na prevenção de lesões, assessoramentos de desempenho (1) e de vestuá-

rio (2). A principal vantagem da utilização desse recurso é devido ao método não invasivo com 

que as coletas são realizadas, à distância e sem causar, pela proximidade, qualquer interferência 

na termorregulação corporal (3). 

O advento da termografia infravermelha (TIV) permitiu um maior controle a respeito da 

termografia da pele e a possiblidade de mapear, as características e temperaturas consideradas 

normais para cada região do corpo. A partir da visualização da temperatura superficial do corpo 

humano por meio da pele, pode-se observar os efeitos diretamente causados pelo movimento, 

variações no fluxo de ar e mudanças na circulação sobre a temperatura superficial (4). 

O corpo humano realiza diversas adaptações fisiológicas durante um ciclo de 24 horas pa-

ra que atinja a homeostase no meio no qual está inserido, estas adaptações somente são possíveis 

devido à constantes ajustes do Sistema Nervoso Central (SNC) (5). O sistema de termorregula-

ção do corpo humano é responsável por realizar a manutenção da temperatura corporal interna 

em 37 ° C, esta temperatura é a resultante entre a produção de energia do metabolismo e o calor 

dissipado para o meio (6).   

Durante o exercício físico, o aumento da temperatura do metabolismo pode aumentar de 

10 a 20 vezes maior se comparado a temperatura basal e essa temperatura alcançada pode ser 

mantida por várias horas. Aproximadamente 30% desta é convertida e usada no funcionamento 

do próprio organismo e o restante deve ser transportado para áreas periféricas do corpo para ser 

dissipado pela pele para o ambiente (7).  

A atividade física em ambiente quente e úmido, limita os mecanismos termorregulatórios, 

podendo desencadear um acúmulo excessivo de calor no corpo, agravado por desidratação, rou-

pas inadequadas ou febre. Se os mecanismos de ajuste da temperatura não puderem compensar o 

aumento excessivo de calor no corpo, ocorrerá a hipertermia, com graves consequências sobre o 

organismo (8). 

O resfriamento por evaporação é o principal mecanismo no ambiente quente, o tecido 

ideal para ser usado como vestimenta deverá permitir que o suor do corpo seja expelido para o 

exterior do tecido, espalhando-se rapidamente sobre a superfície, resultando em resfriamento. 

Desta forma, o conforto térmico depende basicamente das propriedades técnicas do tecido, da 

camada de ar entre o corpo e o uniforme, ou entre as camadas de tecido e as características do 

meio ambiente circundante (9). 
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 No Exército Brasileiro, o militar no exercício da sua função realiza atividades físicas in-

tensas sob diferentes temperaturas climáticas de acordo com a época e localização nacional que 

se encontra assim como sob críticos patamares de umidade relativa do ar, o que geram uma preo-

cupação causada pela relação da execução das atividades e à saúde de seus integrantes. A ativi-

dade física excessiva, associada à alteração na temperatura corporal, pode levar a doenças do 

calor (Heat Illness) entre estas, a rabdomiólise (10). 

Dentro das inúmeras variáveis existentes, durante o desenvolvimento de um novo materi-

al de emprego militar, no caso o uniforme de combate, o fator humano se destaca preponderan-

temente como mais complexo. A procura pelo conforto térmico com seu uniforme pode gerar no 

militar a decisão de retirar uma peça ou equipamento, e prejudicar seu desempenho em combate, 

deixando o material de ter o fim a que se destina (11). 

Considerando que a termorregulação corporal é um mecanismo essencial para o controle 

da homeostase e prevenção a doenças do calor, pode se dizer que a eficiência desta será direta-

mente afetada pelas propriedades do tecido que estiver sobre a pele. Um uniforme que atenda às 

necessidades de evaporação poderá ser fator preponderante de prevenção a hipertermia no corpo 

de militares durante o esforço físico, tendo em vista que a marcha é um exercício predominante-

mente aeróbico amplamente utilizado durante operações e adestramentos de combate pelo Exér-

cito Brasileiro. 

No Exército Brasileiro, os uniformes utilizados para operações são a blusa de combate 

camuflada leve e a blusa de combate camuflada tradicional, que durante as operações devem ser 

utilizadas juntamente com um Colete de Proteção Balística Nível III – Operacional (12). A blusa 

de combate camuflada tradicional é confeccionada de 67% poliéster e 33% algodão (12), esses 

dois materiais podem influenciar na termorregulação corporal e na dissipação de calor para as 

extremidades, devido as suas propriedades de transmissão de calor e umidade, mas faltam evi-

dências sobre a influência na termorregulação corporal devido a tecidos, especificamente uni-

formes militares. 

O objetivo do presente estudo foi identificar os efeitos da marcha a pé e o fardamento 

com a blusa de combate camuflada sobre a temperatura da pele de militares do Exército Brasilei-

ro. 
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MÉTODOS 

Delineamento do estudo 

O estudo apresentou um modelo quase-experimental, de corte transversal e com análise 

quantitativa (13). 

 

Amostra 

O cálculo do tamanho amostral foi estimado por meio do software G*Power 3.1. Foram 

introduzidas as seguintes informações: teste estatístico T Student, tamanho de efeito f de Cohen = 

0,2; erro α = 0,05; poder do teste = 0,95 para um grupo com quatro medidas; coeficiente de 

correlação entre medidas repetidas = 0,7; e correção a não esfericidade = 1. O tamanho da 

amostra foi calculado em 41 participantes para a intervenção. 

Critérios de inclusão: Foram selecionados militares fisicamente ativos, alunos do Curso 

de Bacharelado em Educação Física no ano de 2020, da Escola de Educação Física do Exército, 

Rio de Janeiro. Todos os sujeitos praticavam atividade física pelo menos três vezes por semana, 

por um período de seis meses e obtiveram Menção acima de MB no teste de corrida do Teste de 

Avaliação Física (TAF) (BRASIL, 2008). 

Critérios de exclusão: Foram excluídos do grupo amostral os militares que, por motivos 

diversos, não puderam comparecer à execução dos testes físicos no momento da coleta de dados, 

além daqueles que apresentavam patologias, lesões osteoarticulares ou músculo-esquelética e 

outros quadros clínicos que os impediram de realizar alguma das avaliações.  

A amostra não probabilística (composta por conveniência) foi composta inicialmente de 

41 militares, no entanto, em função de erro de leitura em algumas imagens térmicas, foram 

utilizados como amostra 39 militares voluntários com idade entre 24 e 36 anos. 

 

Ética em pesquisa 

O presente trabalho atendeu às Normas para a Realização de Pesquisa em Seres Humanos, 

Resolução 510/2016, do Conselho Nacional de Saúde de 07/04/2016. O Termo de Participação 

Consentida Livre e Esclarecida foi assinado pelos voluntários ao estudo. O mesmo relatava: 

objetivo do estudo, procedimentos de avaliação, caráter de voluntariedade da participação do 

sujeito e isenção de responsabilidade por parte do avaliador e da Instituição. 

Esse projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do 

Centro de Capacitação Física do Exército (CEP-CCFEX) por meio da Plataforma Brasil, fazendo 

parte de um macroprojeto intitulado “Efeitos do exercício, fardamento e ambiente sobre a 
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termorregulação de militares do Exército Brasileiro sob estresse térmico pelo calor” sob o 

número de CAAE 31929520.8.000.9433. 

 

 Coleta de dados 

A primeira etapa foi realizada no Instituto de Preparação da Capacitação Física do 

Exército (IPCFEx), e a segunda e terceira etapas foram realizados na Escola de Educação Física 

do Exército (EsEFEx), ambas instituições localizadas na Av. João Luiz Alves, sem número, 

Fortaleza São João, Urca, Rio de Janeiro, RJ.  

Foi aplicado o Termo de Participação Consentida Livre e Esclarecida (TCLE) (Anexo 1), 

o questionário PAR-Q (Anexo 2) (14) e explicado as orientações precedentes a avaliação da 

composição corporal com DXA e da termografia (Anexo 3) (15). 

 Para a realização desta pesquisa, o grupo amostral foi submetido a testes e avaliações 

com intervalo de 48h-72h entre eles, em 2 momentos subsequentes: avaliação da composição 

corporal e avaliação da temperatura da pele. 

 

Primeiro momento: avaliação da composição corporal 

A composição corporal por meio das variáveis estatura, percentual de gordura, massa 

gorda, massa magra e massa total; foram aferidas utilizando o Equipamento HealthcareGE® 

Lunar, Madison, WI), modelo Lunar iDXA o qual analisa a composição corporal através do 

processo DXA (dual X-ray absorptiometry), mediante escaneamento de corpo inteiro (16). Para 

tanto, os sujeitos foram posicionados na área de escaneamento do equipamento, de modo que a 

linha sagital demarcada nessa área passasse sob o centro de alguns pontos anatômicos, como o 

crânio, a coluna vertebral, a pélvis e as pernas.  

Os sujeitos foram medidos trajando apenas uma sunga ou shorts, sem o uso de qualquer 

objeto de metal que pudesse interferir nas medidas. A medida adquirida por DXA tem sido 

acatada como "padrão-ouro" nos estudos de validação de métodos e equações para a estimativa 

da composição corporal (17).  

 

Segundo momento: avaliação da temperatura da pele 

 A coleta de imagens termográficas infravermelhas da temperatura da pele do grupo 

amostral foi obtida utilizando uma câmera infravermelha FLIR, modelo FlirE75, faixa 

espectral 7,5 – 14,0 um, emissividade de 0,98, faixa de imagem de 15 ºC até 35º C, tamanho de 

320 X 240 (76.800 pixels). Foram realizadas duas medidas em sequência: (pré) com sunga com 

aclimatação e (pós) imediatamente pós exercício; as imagens foram obtidas no sentido horizontal 



9 

 

visando detalhamento dos pontos específicos e as imagens foram processadas usando o software 

ThermoHuman. 

A coleta de dados iniciou com a chegada dos militares ao laboratório e a imediata troca 

de roupa para aclimatação. Trajando somente sunga, permaneceram sentados por um período de 

15 min à uma temperatura em torno de 23 °C, 50% de umidade relativa e corrente de ar <0,2 m/s. 

Após isso, trajando somente sunga na posição anatômica de pé a uma distância de 1 a 1,5 metros 

da posição da câmera foram realizadas as medidas das Regiões de Interesse (ROIs) Peitoral, 

Abdômen, Pescoço, Trapézio, Ombro, Bíceps e Antebraço externo e interno, de acordo com os 

critérios de padronização e normas apresentados no Anexo 3 (15).  

Logo após realizada a primeira medição (pré) de todas as ROIs seguindo o protocolo 

citado anteriormente, os indivíduos trajaram o 9° C2 uniforme com a blusa de combate 

camuflada e por cima dessa o colete balístico nível III, mochila operacional e capacete balístico, 

totalizando 20 kg de equipamentos. 

A próxima etapa foi a execução de um exercício submáximo de caminhada sem 

inclinação, em uma esteira ergométrica Riguetto R-3500E, com duração de 20 minutos e a uma 

velocidade fixa de 6 km/h, velocidade máxima atingida em condições normais de marcha a pé 

(18). Foi feita uma correlação para que a velocidade aplicada no esforço correspondesse a 40-

50 % do consumo de oxigênio máximo (VO2 Máx.) individual, estimado por meio do Teste de 

Aptidão Física de 12 minutos. O teste foi encerrado ao atingir o tempo máximo e os indivíduos 

retiraram o fardamento imediatamente, permanecendo de sunga para que fosse realizada a 

segunda medida (pós). 

Antes do protocolo foi realizada a coleta de urina, sendo analisada pelo Refratômetro 

Digital de Bancada Modelo RTD-95 (Instrutherm Instrumentos de Medição LTDA) de variação 

do índice de refração de 1000 a 1040 g/cm3, com intuito de calcular a densidade da urina e 

verificar se os indivíduos da amostra de encontravam desidratados. 

 

Análise dos dados 

Foram utilizadas técnicas de estatística descritiva por meio de média, desvio padrão, va-

lores mínimos e máximos. A normalidade e homogeneidade da variância dos dados da amostra 

foram analisadas pelos testes de Shapiro Wilk e Levene, respectivamente.  

Foi empregado o teste T Student pareado para a comparação entre os momentos do estudo 

(pré e pós) e feita uma outra análise estatística através do teste T Student para amostras indepen-

dentes para a comparação das medidas entre o lado esquerdo e direito de cada ROIs analisada. O 

nível de significância adotado foi de 95% (p<0,05). 
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RESULTADOS 

A Tabela 1 apresenta a composição corporal e a aptidão cardiorrespiratória por meio do 

VO2 máximo para caracterização da amostra estudada. 

 

Tabela 1 – Dados de caracterização da amostra 

ROIS Média DesvPad Mínimo Máximo p- valor 

IDADE (ANOS) 

ESTATURA (M) 

MASSA TOTAL (KG) 

GORDURA TOTAL (%) 

VO2 Máx. 

(mlO2/kg/min) 

Du (g/cm3) 

27,42 

1,78 

76,790 

16,110 

57,542 

 

1033,92 

2,38 

0,0684 

9,803 

3,863 

4,048 

 

0,34 

24 

1,58 

58,200 

7 

50,19 

 

1033 

36 

191 

102,300 

27 

64,72 

 

1034 

0,01 

0,49 

0,62 

0,68 

0,07 

 

0,52 
Legenda: Desvpad: desvio padrão, kg: (quilogramas), % (percentual), m (metros), VO2 máx. (consumo de oxigê-

nio máximo), Du (densidade da urina), * valor de p referente a verificação de normalidade da amostra. 

 

Comparando a tabela acima com os dados apresentados por Pollock (2009), observa-se 

que a amostra apresenta percentual de gordura ‘’muito bom”. A aptidão cardiorrespiratória, por 

meio do VO2máximo, ao ser classificado segundo a American Heart Association, encontra-se 

como “muito bom ” (19).  A densidade urinária (Du) mede a massa relativa dos solutos e solven-

tes em uma amostra de urina em relação à água pura, a gravidade da urina dentro da normalidade 

irá variar entre 1.002 e 1.040 g/cm3 (20). 

As Tabelas 2 e 3 apresentam os dados térmicos das regiões de interesse avaliadas no pre-

sente estudo na pré e pós intervenção, respectivamente. 

 

Tabela 2 – Temperatura em cada ROIs pré intervenção 

ROIS Direito 

Média ± sd 

Esquerdo 

Média ± sd 

p- valor 

PEITORAL 

ABDÔMEN 

TRAPÉZIO 

PESCOÇO 

OMBRO 

BÍCEPS 

ANTEBRAÇO EXT 

ANTEBRACO INT 

32,91± 0,71 

32,68 ± 0,81 

33,79 ± 0,48 

34,02 ± 0,47 

32,68 ± 0,65 

32,28 ± 0,69 

31,59 ± 0,83 

31,52 ± 0,99 

32,90± 0,71 

32,57 ± 0,90 

33,78 ± 0,46 

34,89 ± 0,51 

32,61 ± 0,65 

32,24 ± 0,71 

31,49 ± 0,85 

31,38 ± 0,99 

0,935 

0,556 

0,904 

0,257 

0,650 

0,795 

0,605 

0,535 
Legenda: sd (desvio padrão). *valor de significância (p < 0,05) 
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Tabela 3 – Temperatura de cada ROIs pós intervenção 

ROIS Direito 

Média ± sd 

Esquerdo 

Média ± sd 

p- valor 

PEITORAL 

ABDÔMEN 

TRAPÉZIO 

PESCOÇO 

OMBRO 

BÍCEPS 

ANTEBRAÇO EXT 

ANTEBRACO INT 

32,93± 0,83 

32,66 ± 0,95 

32,25 ± 0,50 

33,12 ± 0,62 

33,45 ± 0,75 

31,90 ± 0,72 

30,88 ± 1,04 

30,92 ± 1,03 

32,90± 0,76 

32,53 ± 0,94 

34,01 ± 0,51 

32,83 ± 0,82 

33,44 ± 0,75 

32,01 ± 0,71 

31,06 ± 0,97 

30,96 ± 0,97 

0,872 

0,555 

  0,042* 

0,092 

0,972 

0,529 

0,447 

0,837  
Legenda: sd (desvio padrão). *valor de significância (p < 0,05) 

 

Ao comparar os dados coletados do lado esquerdo e direito, nota-se que à exceção do tra-

pézio, não houve diferença significante entre as ROIs em sua temperatura, o que demonstra si-

metria entre os membros analisados. 

A tabela 4 apresenta a comparação entre as ROIs já apresentadas e seus dados pré e pós 

intervenção e sua variação percentual. 

Tabela 4 - Variação percentual da temperatura de cada ROIs unilateral (pré x pós) 

ROIS Pré 

Média ± sd 

Pós 

Média ± sd 

Δ% p-valor 

PEITORAL D 

PEITORAL E 

ABDÔMEN D 

ABDÔMEN E 

TRAPÉZIO D 

TRAPÉZIO E 

PESCOÇO D 

PESCOÇO E 

OMBRO D 

OMBRO E 

BÍCEPS D 

BÍCEPS E 

ANTEBRAÇO EXT D 

ANTEBRAÇO EXT E  

ANTEBRAÇO INT D 

ANTEBRAÇO INT E 

32,91± 0,71 

32,90 ± 0,71 

32,68 ± 0,81 

32,57 ± 0,90 

33,80 ± 0,48 

33,79 ± 0,46 

34,01 ± 0,48 

33,89 ± 0,51 

32,69 ± 0,65 

32,61 ± 0,66 

32,27 ± 0,70 

32,23 ± 0,71 

31,59 ± 0,84 

31,49 ± 0,86 

31,52 ± 1,00 

31,39 ± 1,00 

32,93 ± 0,83 

32,90 ± 0,76 

32,66 ± 0,95 

32,53 ± 0,94 

34,25 ± 0,50 

34,01 ± 0,51 

33,12 ± 0,62 

32,83 ± 0,82 

33,45 ± 0,75 

33,44 ± 0,75 

31,90 ± 0,72 

32,01 ± 0,71 

30,88 ± 1,04 

31,06 ± 0,97 

30,92 ± 1,03 

30,96 ± 0,97 

0,06 

0,01 

-0,07 

-0,10 

1,34 

0,66 

-2,64 

-3,14 

2,32 

2,54 

-1,15 

0,69 

-2,23 

-1,38 

-1,92 

-1,36 

     0,870 

     0,986 

     0,849 

     0,765 

0,000* 

0,017* 

0,000* 

0,000* 

0,000* 

0,000* 

0,002* 

0,028* 

0,000* 

0,006* 

0,000* 

0,003* 
Legenda: % (variação percentual); sd (desvio padrão), M (média), D (direito), E (esquerda), EXT (externo), INT 

(interno), *valor de significância (p < 0,05). 

 

Foi observado redução significativa nas ROIs de pescoço direto, pescoço esquerdo, bí-

ceps direito, antebraço externo direito, antebraço externo esquerdo, antebraço interno direito e 

antebraço interno esquerdo. Em contrapartida, houve aumento significativo nas ROIs de trapézio 
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direito, trapézio esquerdo, ombro direito, ombro esquerdo e bíceps esquerdo. Nas ROIs de peito-

ral e abdômen de ambos os lados não apresentaram nenhum resultado significativo (p<0,05).  

A figura 1 representa as ROIs analisadas que obtiveram aumento e redução significativo, 

representadas nas cores vermelha e azul respectivamente, assim como as que não apresentaram 

valores significantes na cor preta. 

 

 

Figura 1 – Representação das ROIs 
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DISCUSSÃO 

Quando a temperatura excede a capacidade que o corpo possui de comportar fisiologica-

mente, ocorre o estresse térmico e o corpo passa a estar sujeito a um espectro grande de proces-

sos patológicos, em que o mais preocupante destes, são as doenças pelo calor (21). As atividades 

militares com fardamento completo e equipamento em operações reais, de adestramento ou em 

cursos operacionais, por diversas vezes, se desenvolve em ambientes extremos e de calor intenso, 

colocando em risco militares que a executam (22).  

Os programas de treinamento introduzem os militares nos climas e terreno com caracte-

rísticas desconhecidas. Durante o treinamento, são encorajados a enfrentar obstáculos e superar 

desafios, desenvolvendo atributos como a coragem e a autoconfiança (18). Desta forma, o obje-

tivo do presente estudo foi verificar os efeitos da marcha a pé e fardamento sobre aumento da 

temperatura em militares do Exército Brasileiro. 

A distribuição da temperatura normalmente exibe similaridade entre membros colaterais, 

mãos, antebraços, dedos e pernas devido aos ajustes termorregulatórios dos lados esquerdo e 

direito serem similares quanto a sua estimulação nervosa (5). A assimetria termal normalmente 

não excede valores de 0.25°C, estudos mostram que assimetrias grandes, mais de 0.60°C, podem 

corresponder a lesões musculoesqueléticas (23).  

No presente estudo, notou- se um comportamento similar entre cada ROIs em sua análise 

bilateral. Os dados termográficos coletados nas ROIs do peitoral, abdômen, pescoço, ombro, 

bíceps, porção interna e externa antebraço quando comparados no lado esquerdo e direito não 

foram estatisticamente significantes, justificando a similaridade acima relatada. 

Costa et al. (2013) relata que cada ROI possui um comportamento específico e pode de-

mostrar diferenças significantes (p<0.05) entre no mínimo dois pontos de análise, evidenciando 

os valores menores encontrados nas mãos, antebraço, braços e pernas se comparadas com o pei-

toral, abdômen e porção escapular inferior. As diferenças existem no corpo todo, entretanto as 

magnitudes são diferentes em cada ROIs, especialmente nas extremidades em relação ao tronco 

(5). Esses dados corroboram com o presente estudo, pois na análise da variação percentual de 

temperatura das ROIs que foram significativas, com valores superiores a 1% em todas ROIs, a 

exceção do bíceps esquerdo (0,69%), assim como a maior variação de temperatura dentre todas, 

foi encontrada no ombro esquerdo (-3,14%). 

Durante a atividade física, para que a temperatura não atinja níveis perigosos o hipotála-

mo por meio de vários estímulos nervosos (centrais e periféricos), como a temperatura do sangue, 

pressão arterial e nível de atividade metabólica, controla os mecanismos de vasoconstrição em 

áreas inativas e vasodilatadoras para a pele, de forma que em condições extremas se pode atingir 
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entre 6 e 8 l/min de sangue. Esse maior fluxo de sangue para a pele na tentativa de resfriá-la, 

estimula as glândulas sudoríparas para produzirem mais suor, que, por sua vez, quando evapora-

do possa refrescar a pele e consequentemente o sangue reduzindo o calor corporal (24). 

Como o protocolo ocorreu em ambiente termoneutro, os resultados do presente estudo 

mostraram-se significantes possivelmente pelo fato do equipamento militar utilizado, colete ba-

lístico nível III e mochila operacional de grande capacidade, ocuparem a região do tronco do 

militar durante sua utilização, e ainda o capacete balístico também dificultar a transferência de 

calor para o meio ambiente. Segundo Hartley et al. (2012) a temperatura do Core irá aumentar 

durante o exercício mesmo em ambientes frios ou termoneutros, assim como esta também é in-

fluenciada por mudanças na intensidade de esforço e a tensão extra de calor do ambiente que 

precisa ser neutralizada. (25) 

O aumento da irrigação sanguínea dos membros periféricos, devido a vasodilatação cau-

sada pela atividade física e a menor quantidade de fardamento sobre a pele nos membros durante 

a execução da marcha, resultou em maior variação de temperatura nestes locais. Charkoudian et 

al. (2010) relata que esse fenômeno estaria, em grande parte, sendo causado pelo processo de 

evaporação do suor na pele na tentativa de aumentar a diferença de gradiente térmica entre a pele 

e o sangue, de forma que, ao resfriá-lo, mantenha a temperatura interna em níveis aceitáveis (24). 

Este fato pode ser explicado tendo em vista que a camada de ar entre o corpo e o unifor-

me ou entre as camadas de tecido era maior nos braços e permitia o melhor fluxo de ar sobre a 

superfície do corpo, mecanismo preponderante de controle da temperatura corporal. O qual não 

ocorreu sobre as ROIs de peitoral e abdômen, por estarem na região do tronco e cobertas por 

tecido, restringindo o fluxo de ar e a difusão térmica para as demais partes do corpo. 

Muito pouco pode ser feito sobre a fisiologia reguladora térmica do corpo, e muito menos 

sobre as condições do ambiente. O uniforme, portanto, é a única variável que pode ser tomada, 

ativamente, para melhorar, compensar, aliviar ou pelo menos atrasar, quaisquer alterações adver-

sas que ocorrem dentro do microclima durante o curso de interações no sistema (9). 

O presente estudo apresenta algumas limitações como a correlação do material utilizado 

para a confecção do fardamento e o estudo da termografia, tendo em vista que não há maiores 

especificações e estudos a respeito da composição tecidual no RUE, assim como é escasso o nú-

mero de estudos de termografia durante exercícios militares. 

Por se tratar de uma população militar os resultados não podem ser generalizados, e ou-

tros fatores como idade, sexo, preparo físico e adaptação ao esforço específico devem ser leva-

dos em consideração em estudos que visam generalizar os valores de temperatura.  
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CONCLUSÃO 

Pode-se concluir que militares com fardamento completo e equipamento, utilizando a 

blusa de combate camuflada, quando submetidos a marcha em ambiente termoneutro apresenta-

ram alteração significativa da temperatura corporal.  

Na área dos membros superiores avaliada por termografia foi possível identificar aumen-

to significativo nas ROIs de trapézio direito e esquerdo, ombro direito e esquerdo e bíceps es-

querdo. E redução significativa nas ROIs de pescoço direto e esquerdo, bíceps direito, antebraço 

externo direito e esquerdo, antebraço interno direito e esquerdo. Estas variações estão relaciona-

das ao processo de termorregulação e transferência do calor interno para o meio ambiente pelos 

mecanismos de transferência de calor de evaporação pelo suor e irradiação da pele. 

Como sugestão para próximas pesquisas seria válido a realização de mais estudos envol-

vendo outros tipos de fardamentos ou equipamentos militares, como a blusa de combate leve, 

para que seja feita a comparação com o presente estudo e possa ser criado um parâmetro para 

futuros estudos e evoluções do fardamento. É interessante que o estudo obtenha continuidade, 

para que sejam feitos aprofundamentos a respeito da influência do fardamento sob situações de 

estresse térmico, de forma a se aproximar mais da realidade operacional enfrentada pelos milita-

res no exercício da função. 

Espera-se que as informações referentes a esse trabalho de pesquisa possam ser utilizadas 

a fim de aprimorar a qualidade e funcionalidade dos materiais utilizados por nossos militares e 

consequente melhora das condições de operacionalidade no Exército Brasileiro.  
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ANEXO 1 

Termo de Participação Consentida Livre e Esclarecida (TCLE) 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO DEPARTAMENTO DE EDUCA-

ÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO DIRETORIA DE PESQUISA E ESTUDOS DE PES-

SOAL ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO EXÉRCITO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO   

O Sr. está sendo convidado como voluntário a participar da pesquisa “Efeitos do exercício, far-

damento e ambiente sobre a termorregulação de militares do Exército Brasileiro sob estres-

se térmico pelo calor”. Nesta pesquisa pretende-se estudar as alterações fisiológicas e termorre-

guladoras no corpo do militar sob estresse térmico pelo calor, em função do tipo de material de 

fardamento empregado pelo Exército Brasileiro. 

Objetivos: O motivo que nos leva a estudar essas variáveis será analisar os efeitos da temperatu-

ra da pele, temperatura interna, tipo de vestimenta, nível de desidratação e conforto térmico em 

militares submetidos a exercício físico intenso sob estresse térmico pelo calor. 

Procedimentos da pesquisa: Você foi selecionado(a) por fazer parte do corpo discente do curso 

de Educação Física da Escola de Educação Física do Exército. Sua participação não é obrigatória. 

A qualquer momento, você poderá desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa, 

desistência ou retirada de consentimento não acarretará qualquer prejuízo. 

Para esta pesquisa você será avaliado em três visitas distintas com intervalo de 48h-72h entre 

eles. A primeira visita será realizada no Instituto de Preparação da Capacitação Física do Exérci-

to (IPCFEx), onde cada voluntário será submetido à avaliação da composição corporal por meio 

do processo DXA (dual X-ray absorptiometry), mediante escaneamento de corpo inteiro a fim de 

correlacionar a composição corporal com a temperatura interna e da pele. 

As avaliações da segunda e terceira visita serão realizadas no Laboratório de Biociências da Es-

cola de Educação Física do Exército (EsEFEx): na segunda visita os voluntários realizarão a me-

dida da temperatura interna e da pele utilizando um tipo de fardamento (gandola) e na terceira 

visita será realizada a medida da temperatura interna e da pele utilizando um outro tipo de far-

damento (gandoleta). A coleta de dados da segunda e terceira visita serão divididas em quatro 

momentos: (M1) com sunga sem aclimatação, (M2) com sunga com aclimatação, (M3) pós exer-

cício e (M4) pós recuperação passiva. A coleta de imagens termográficas infravermelhas das 
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temperaturas da pele será obtida através da câmera infravermelha FLIR, modelo FlirE75,. A 

coleta de dados se iniciará com a chegada dos militares ao laboratório e a imediata troca de roupa, 

usando somente sunga, os indivíduos serão posicionados para realização da primeira medida 

(M1). Serão realizadas as medidas das temperaturas da pele das face, pés, mão, membros inferio-

res, membros superiores e tronco (chamados de Regiões de Interesse - ROIs) de acordo com os 

critérios de padronização e normas previamente determinados para termografia. Em seguida, os 

indivíduos passarão uma aclimatação, sentados em repouso por um período de 15 min à uma 

temperatura de 18 e 23 ° C, logo após será realizada a segunda medição (M2) seguindo o mesmo 

protocolo realizado anteriormente. Realizada a M2, os indivíduos irão se equipar com uniforme 

utilizando a blusa de combate camuflada e por cima dessa, o colete balístico nível III. O próximo 

etapa será a execução exercício submáximo de caminhada em esteira ergométrica em uma esteira 

modelo R-3500E, marca Riguetto®, com duração de 20 minutos e velocidade a 70 % do consu-

mo de oxigênio máximo individual estimado pelo Teste de Aptidão Física (TAF). O exercício 

será encerrado ao atingir o tempo máximo e os indivíduos deverão retirar o fardamento imedia-

tamente, permanecendo de sunga para que seja realizada a terceira medida (M3). Para realização 

da última medida, os indivíduos permanecerão de sunga, sentados, em repouso durante 20 minu-

tos a fim de realizar uma aclimatação pós exercício, e por fim será tomada a quarta medida (M4). 

Serão repetidos os mesmos procedimentos nas visitas 2 e 3, sendo que com vestimentas distintas 

blusa de combate camuflada (gandola e gandoleta). 

A temperatura interna será mensurada por meio da ingestão de um comprimido digestível que 

mede, registra e transmite a temperatura interna do indivíduo da marca e-Celsius PerformanceÒ, 

BodyCAPÒ e permitirá o monitoramento da temperatura interna ao longo de toda a coleta de 

dados, com a tomada de medida também nos M1, M2, M3 e M4. 

Também serão utilizadas as escalas subjetivas de conforto térmico, percepção de umidade na 

pele, sensação térmica, utilizadas com a finalidade de avaliar a percepção de insatisfação ambi-

ental e escala de percepção subjetiva de esforço modificada de Borg na coleta de dados, com a 

medida nos momentos M1, M2, M3 e M4. Tudo realizado em ambiente controlado. 

Desconforto e possíveis riscos associados à saúde: Os riscos associados às avaliações podem 

incluir dor muscular tardia devido ao exercício equipado em esteira. Desconforto pela postura 

constante exigida para aclimatação necessária a medida de termografia. Para as medidas da com-

posição corporal existirá um risco mínimo relacionado a qualquer mal-estar que venha a surgir 

decorrente de sua rotina alimentar, mudança de posição corporal, além daqueles presentes no seu 

dia a dia, porém no caso de ocorrer algum tipo de desconforto durante o estudo, será realizado 

um imediato atendimento, sem nenhum tipo de ônus material ou pessoal aos envolvidos na pes-
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quisa. Frente a situação da emergência sanitária relacionada ao Sars-CoV-2 justifica-se a realiza-

ção dessa pesquisa dentro do cronograma determinado, devido a amostra do presente projeto ser 

composta de militares que já se encontram em convívio diário e alojados na mesma base. Além 

disso, as avaliações utilizadas de composição corporal e termografia são não invasivas e a coleta 

de dados será realizada individualmente, respeitando o distanciamento social, com o(s) pesquisa-

dor(es) utilizando os devidos equipamentos de proteção individual. O local e equipamentos serão 

higienizados e desinfetados em cada avaliação a fim de minimizar os potenciais riscos à saúde e 

a integridade dos participantes da pesquisa. 

Benefícios da pesquisa: Você e futuros participantes poderão se beneficiar com os resultados 

desse estudo. Os indivíduos desse estudo serão beneficiados diretamente com um feedback da 

avaliação dos resultados individuais, onde espera-se nortear de maneira correta os treinamentos, 

minimizando o risco de lesões e danos à saúde. Além disso, espera-se que o produto dessa pes-

quisa venha a contribuir com a tomada de decisões estratégicas, operacionais e administrativa do 

Exército Brasileiro. 

Esclarecimentos e direitos: Para participar deste estudo o Sr.(a) não terá custo algum, nem re-

ceberá qualquer vantagem financeira, porém será indenizado e ressarcido diante de possíveis 

despesas e eventuais danos provocados pela pesquisa. Terá o esclarecimento sobre o estudo em 

qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se a participar. Os resulta-

dos da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o material que indique 

sua participação não será liberado sem a sua permissão. 

O senhor não será identificado em nenhuma publicação que possa resultar do presente estudo. 

Caso você concorde em participar desta pesquisa, assine ao final deste documento, que possui 

duas vias, sendo uma delas sua, e a outra, do pesquisador responsável/ coordenadora da pesquisa. 

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia será ar-

quivada pelo pesquisador responsável, e a outra será fornecida ao senhor(a). Os dados e instru-

mentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com a pesquisadora responsável por um perío-

do de 5 (cinco) anos, e após esse tempo serão destruídos. 

Seguem os telefones e o endereço institucional do pesquisador responsável e do Comitê de Ética 

em Pesquisa – CEP, onde você poderá tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação nele, 

agora ou a qualquer momento. 

Caso você tenha alguma reclamação ou queira denunciar qualquer abuso ou improbidade desta 

pesquisa, denuncie ao Comitê de Ética e Pesquisa do Centro de Capacitação Física do Exército 

(CEP-CCFEX). Você pode fazê-lo pelo telefone, no número (21) 2586 2297, por e-mail 

(cep@ccfex.eb.mil.br) ou ir ao local, localizado à Av. João Luiz Alves, s/nº, sala do CEP-CCFEX 
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no prédio da EsEFEx, Urca. Os horários de funcionamento do CEP-CCFEX são: 2ª a 5ª feira, das 

10h às 15h. 

 

Consentimento Pós-Informação 

Eu,_________________________________________________, portador da carteira de  identi-

dade nº__________________,  fui informado (a) dos objetivos da pesquisa “Efeitos do exercí-

cio, fardamento e ambiente sobre a termorregulação de militares do Exército Brasileiro sob 

estresse térmico pelo calor” e por me considerar devidamente informado (a) e esclarecido (a) 

sobre o conteúdo deste termo e da pesquisa a ser desenvolvida, livremente expresso meu consen-

timento para inclusão, como sujeito da pesquisa. 

 

 

 

 _______________________________________  _____/______/______  

Assinatura do Participante Voluntário  Data  

 

 

 _______________________________________  _____/______/______  

Assinatura do Pesquisador Responsável  Data  

 

Contatos da pesquisadora responsável: Profa. Dra. Danielli Braga de Mello, Escola de Educação 

Física do Exército, Av. João Luiz Alves, S/N – Urca – Rio de Janeiro, RJ, e-mail: dani-

elli.mello@gmail.com; telefone: 21 2586-2249. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:danielli.mello@gmail.com
mailto:danielli.mello@gmail.com
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ANEXO 2 

QUESTIONÁRIO PAR-Q 

NOME: _______________________________________________________________________ 

 

1. O seu médico alguma vez disse que você apresenta um problema cardíaco e que você deveria 

realizar apenas atividades físicas recomendadas por ele? 

Sim ( )   Não ( ) 

2. Você sente dor no peito ao realizar uma atividade física? 

Sim ( )   Não ( ) 

3. No último mês, você apresentou dor no peito quando não estava realizando uma atividade físi-

ca? 

Sim ( )   Não ( ) 

4. Você perde o equilíbrio por causa de tontura ou já chegou a perder a consciência? 

Sim ( )   Não ( ) 

5. Você apresenta algum problema ósseo ou articular que poderia piorar por uma alteração de 

sua atividade física? 

Sim ( )   Não ( ) 

6. O seu médico prescreveu atualmente medicações para a sua pressão arterial ou condição car-

díaca? 

Sim ( )   Não ( ) 

7. Você tem conhecimento de alguma outra razão pela qual você não deveria realizar atividade 

física? 

Sim ( )   Não ( ) 
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ANEXO 3 

 

Orientações precedentes para avaliação da composição corporal com DXA e da termogra-

fia 

 

Para os dias de coleta de dados com o dual X-ray absorptiometry (DXA), os voluntários 

serão orientados a estarem de jejum por 6 horas e não realizar atividades físicas de alta 

intensidade no dia anterior. 

Para os protocolos de termografia, os militares serão orientados a não se barbear ou se 

depilar no dia do exame, não estar utilizando talco, loções, bloqueadores solares, desodorantes, 

tendo em vista que estas substâncias podem causar interferência nas imagens captadas pela 

câmera, das temperaturas da pele, não realizar tratamentos com eletroterapia ou termoterapia no 

dia do exame, não realizar nenhuma palpação, ausculta, percussão ou exame físico antes do 

exame, não fumar por duas horas antes do exame, não tocar nas partes do corpo e não se 

movimentar muito na hora da captação das imagens e mesmo não havendo contraindicação 

absoluta, evitarem exposição em demasia ao sol pelos 5 dias anteriores aos exames, além de não 

realizarem, no dia anterior, sessões de fisioterapia, acupuntura e atividades e exercícios físicos 

extenuantes, de acordo com Lucas e Brioschi (2016). 

 


