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OLIVEIRA, Rafael dos Santos. Relação do índice de contração isométrica voluntária máxima total 

com o desempenho no teste de Cooper de 12 minutos. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação 

em Educação Física). Escola de Educação Física do Exército. Rio de Janeiro – RJ, 2020. 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A exigência da manutenção de padrões mínimos de desempenho físico da força 

terrestre evidencia a importância da boa higidez física para a profissão militar. A aptidão 

cardiorrespiratória e muscular são os principais parâmetros relacionados à saúde e qualidade de 

vida. Assim, esse estudo se propôs a mensurar a relação do índice de contração isométrica 

voluntária máxima total (indicativo de aptidão muscular) com o desempenho no teste de Cooper 

de 12 minutos (indicativo de aptidão cardiorrespiratória). MÉTODOS: A amostra foi composta 

por 99 militares do Exército Brasileiro divididos apenas em faixa etária (grupo 1: 20 a 29 anos; 

grupo 2: 30 a 39 anos; grupo 3: 40 a 49 anos). Como forma de medir o VO2máx usamos o Teste 

de corrida/caminhada de 12 minutos. Para medirmos a CIVM utilizamos dados da região lombar 

e de membros inferiores utilizamos o dinamômetro Takei, da tração escapular utilizando o 

dinamômetro analógico Crown® e da força de preensão manual através do dinamômetro 

hidráulico manual da marca Jamar®. Os dados foram tabulados e realizamos uma análise 

estatística descritiva, teste de correlação de Pearson e análise de regressão linear. RESULTADO: 

A CIVMTRelat está positivamente associada com o VO2máx (pF20-29 = 0,0004; pF30-39 = 0,0017; pF40-

49 = 0,0014). As variáveis dependentes e seus preditores apresentam correlação moderada (RF20-29 

= 0,584; RF30-39 = 0,524; RF40-49 = 0,532), porém quando os parâmetros foram ajustados a 

associação fraca (R2
F20-29 Ajustado = 0,320; R2

F30-39 Ajustado = 0,252; R2
F40-49 Ajustado = 0,259). 

CONCLUSÃO: Há uma associação significativamente positiva entre a aptidão cardiorrespiratória 

e aptidão muscular, contudo uma fraca determinação entre os componentes da aptidão 

cardiorrespiratória e muscular. Portanto, não podemos estabelecer uma associação entre o VO2máx 

e a CIVMTRelat. 

Palavras-chave: Aptidão cardiorrespiratória; capacidade cardiorrespiratória; força muscular; 

aptidão muscular. 
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OLIVEIRA, Rafael dos Santos. Relationship between the maximum total voluntary isometric 

contraction index and the 12 minutes Cooper test performance. Course Completion Work 

(Graduation in Physical Education). Physical Education College of Brazilian Army. Rio de Janeiro 

- RJ, 2020. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: The requirement to maintain minimum standards of physical performance in 

the Brazilian Army demonstrates the importance of good physical health for the military 

profession. Cardiorespiratory and muscular fitness are the main parameters related to health and 

quality of life. Thus, this study aimed to measure the ratio of the maximum total voluntary 

isometric contraction index (indicative of muscle fitness) with the performance in the 12-minute 

Cooper test (indicative of cardiorespiratory fitness). METHODS: The sample consisted of 99 

military personnel from the Brazilian Army divided into age groups only (group 1: 20 to 29 years; 

group 2: 30 to 39 years; group 3: 40 to 49 years). As a way of measuring VO2max, we used the 

12-minute running / walking test. To measure MVIC, we used data from the lumbar region and 

lower limbs using the Takei dynamometer, scapular traction using the Crown® analog 

dynamometer and the handgrip strength using the Jamar® manual hydraulic dynamometer. 

Descriptive statistical analysis, Pearson's correlation test, and linear regression analysis were 

performed. RESULT: CIVMTRelat is positively associated with VO2max (pF20-29 = 0,0004; pF30-39 = 

0,0017; pF40-49 = 0,0014). The dependent variables and their predictors have a moderate correlation 

(RF20-29 = 0,584; RF30-39 = 0,524; RF40-49 = 0,532), however when the parameters were adjusted the 

weak association (R2
F20-29 Ajustado = 0,320; R2

F30-39 Ajustado = 0,252; R2
F40-49 Ajustado = 0,259). 

CONCLUSION: There is a significantly positive association between cardiorespiratory and 

muscle fitness. The association between the components was weak. Therefore, we cannot conclude 

that there is an association between VO2max and CIVMTRelat. 

 

Keywords: Cardiorespiratory fitness; Muscular fitness; Muscle Strength; Isometric Strength. 
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INTRODUÇÃO 

A necessidade do bom preparo físico entre militares tem se provado ao longo dos anos, 

através de observações feitas em diversas situações extremas e exigentes de grande versatilidade 

de atuação desses profissionais1. Assim, seus praticantes precisam atingir padrões básicos de 

aptidão física, que podem ser avaliados através de níveis de força muscular. Esses níveis estão 

relacionados também ao estado de saúde e capacidade funcional do indivíduo. Estas informações 

contribuem para a prescrição de treinamento adequado, possibilitando um progressivo alcance e 

constante manutenção dos níveis já citados2.  

A avaliação da força muscular é essencial para estimar as capacidades funcionais dos 

indivíduos3, pois ela está diretamente associada à diminuição dos fatores de risco cardiovasculares, 

diabetes tipo II, obesidade, hipertensão e morte precoce, além de apresentar uma correlação inversa 

com a pressão arterial4. Existem diferentes métodos com bons níveis de confiabilidade para 

medirmos os níveis de força muscular5, como por exemplo a contração isométrica voluntária 

máxima (CIVM)6. 

A aptidão cardiorrespiratória é um dos principais fatores para que um indivíduo seja 

considerado saudável, pois ela está intimamente ligada a questões de morbimortalidade 

cardiovascular7,8. Adotando como definição da relação entre aptidão física e saúde, a capacidade 

do indivíduo de realizar atividades cotidianas com vivacidade, e baseando-se no que já foi falado 

acima, corroboramos essa ideia ao saber que o desenvolvimento da aptidão cardiorrespiratória, 

aptidão musculoesquelética, aptidão motora e composição corporal inibem doenças crônicas e 

morte prematura9. 

O VO2 máximo (VO2máx) é o volume máximo de oxigênio que o corpo consome durante 

o exercício físico, consequentemente um dos principais indicadores de aptidão cardiorrespiratória 

e capacidade de resistência. Ele pode ser medido em laboratórios utilizando o ergômetro em 

corridas em esteira, bicicletas e remos ergométricos ou através do teste de Cooper, que é uma 

corrida contínua em 12 minutos. A resistência cardiovascular e muscular necessitam do VO2máx, 

fato que pode ser comprovado através de vantagens competitivas conquistadas através do trabalho 

com uma porcentagem maior de VO2máx em condições aeróbicas10.  

Ao analisarmos a capacidade cardiorrespiratória e a força muscular observamos uma 

correlação evidenciada por estudos que abordam principalmente a influência dessas valências com 

os índices de mortalidade e de incidência de doença cardiovascular. Neste contexto podemos 

destacar que em comparação com indivíduos de níveis mais baixos de capacidade 

cardiorrespiratória e força muscular, indivíduos com níveis mais elevados tem risco de 45 a 57 % 

menor de mortalidade por todas as causas11,12. Além disso, foi observado que a capacidade de 

realização do maior número de flexões, exercício de resistência muscular localizada, também está 
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associada a uma menor incidência de eventos cardiovasculares, tendo como um mínimo a 

execução de 11 repetições um importante fator de alerta a ser observado em avaliações médicas13. 

Diante disso, cresce de importância da recomendação para o desenvolvimento de programas de 

exercícios que visem evolução e manutenção de condicionamento aeróbio e força de indivíduos 

que buscam maior qualidade de vida e medidas preventivas a enfermidades14. 

Durante nossas pesquisas, encontramos alguns estudos que traçam uma correlação 

significante entre CIVM total e aptidão cardiorrespiratória4,15. Esta associação é evidenciada nas 

Instituições militares, a fim de criar condições para que estes profissionais consigam desempenhar 

com excelência atividades físicas exigidas diariamente em seus campos de atuação14. Ainda sobre 

esse assunto, também constatou-se através de um estudo longitudinal a influência positiva de 

exercícios regulares simples de força na diminuição da incidência de doenças cardiovasculares em 

um corte temporal de 10 anos, dando suporte também a hipótese de correlação clara entre força 

muscular e aptidão cardiorrespiratória com o desenvolvimento de uma vida ativa e saudável13. 

Aliada a essa realidade, definimos como objeto de estudo para este trabalho de conclusão 

de curso a busca pela análise da relação entre o índice da CIVM total muscular (CIVMtotal) e o 

VO2máx, obtido de forma indireta por meio do desempenho no Teste de 12 min16, utilizado como 

um dos parâmetros de avaliação de aptidão física dos militares do Exército Brasileiro. 
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MÉTODOS 

Este estudo é de caráter quase experimental com corte transversal de uma amostra por 

conveniência obtida durante as coletas do projeto de adequação dos índices de desempenho físico 

propostos na Diretriz para Avaliação Física do Exército. Apresenta uma abordagem quantitativa, 

visando averiguar a relação entre CIVMtotal e o VO2máx. 

 

Amostra 

Noventa e nove militares aptos (n=99) do sexo masculino do Exército Brasileiro, com 

idade entre 20 e 49 anos participaram do estudo. A amostra foi dividida em 3 grupo conforme as 

faixas etárias de 20-29 anos (G20-29; n=33), 30-39 anos (G30-39; n=33) e 40-49 anos (G40-49; 

n=33). Antes do início das análises todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (anexo I) conforme Resolução CNS/MS nº 466, de 12 de dezembro de 2012. 

Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Salgado de Oliveira 

- UNIVERSO por meio do Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) número 

55948016.1.0000.5289. 

 

Instrumentos 

Para a aferição de massa corporal total (MCT) foi utilizada uma balança antropométrica 

mecânica (capacidade de 150 quilogramas em escala de 100 gramas) com régua antropométrica 

(escala de 2,00 metros, divisões de 0,5 centímetros e precisão de 0,1 centímetros) em alumínio 

anodizado para verificar a medida de estatura (EST). Para as medidas da circunferência da cintura 

(CC) foi utilizada a fita métrica inelástica da marca Sanny®. 

Para a aquisição da contração isométrica voluntária máxima (CIVM) foram utilizados da 

região lombar (LMB) e de membros inferiores (MMII) foi utilizado o dinamômetro Takei 

(capacidade de 300 quilogramas, divisão de 5 quilogramas e precisão de 1 quilograma). A tração 

escapular (SCP) foi aferida por um dinamômetro analógico Crown® (capacidade de 100 

quilogramas, divisão de 5 quilogramas e precisão de 1 quilograma). A força de preensão manual 

(HND) foi mensurada através do dinamômetro hidráulico manual da marca Jamar® (capacidade 

de 90 quilogramas e precisão de 2 quilogramas). 

Para as medidas de distância do teste cardiorrespiratório foi utilizado o medidor de 

distância Worker® (capacidade de 9999,9 metros e precisão de 0,1 metro). 

 

Procedimentos 

Os procedimentos para a coleta de dados dos estudos foram divididos em 2 dias (D1 e 

D2) dentro da Organização Militar (OM) que o militar. Em D1 os participantes foram instruídos 
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sobre os objetivos do estudo por meio do TCLE. Após o concorde e assinatura do TCLE os 

voluntários foi feita as medidas antropométricas (MCT, EST e CC). Logo após, os participantes 

foram orientados sobre a execução dos testes de CIVM (LMB, MMII, SCP e HND). 

O HND foi medido com o voluntário confortavelmente sentado, posicionado com o 

ombro levemente aduzido, o cotovelo fletido a 90°, o antebraço em posição neutra e, por fim, a 

posição do punho pode variar de 0° a 30° de extensão17. 

No MMII o voluntário ficou em pé sobre a plataforma com o tronco ereto, os joelhos 

flexionados em ângulo de 130° a 140° e segurando a barra com a pegada pronada posicionando-a 

sobre as coxas. Segurando a barra de tração do dinamômetro foi solicitado que o voluntário fizesse 

a tração isométrica máxima para estender o joelho. 

Para mensurar a SCP o voluntário se posicionou em pé segurando, com os ombros 

abduzidos a 90 graus e cotovelos flexionados, o dinamômetro escapular na altura do peito. No 

momento da tração o equipamento não deve tocar o peito. O participante fez força de tração 

isométrica máxima para as laterais18. 

O LMB foi feita com o participante em pé sobre o dinamômetro com os joelhos estendidos 

e tronco flexionado a frente e mantendo o cotovelo estendido. Foi solicitado que o voluntário 

fizesse a tração isométrica máxima. 

Os testes CIVM foram executados em 3 tentativas com intervalo entre as medidas de 15 

segundos. Os participantes foram instruídos a aplicar a tração máxima por 3 segundos19. 

Após a aquisição dos dados de cada coleta da CIVM foi feita o somatório destes valores 

para identificar o valor da CIVM total muscular (CIVMTotal). Para evitar possível viés neste 

procedimento foi utilizada a CIVMTotal relativa (CIVMTRelat), ou seja, a CIVMtotal foi dividida pela 

MCT. 

Os voluntários retornaram após 24 horas (D2) para executar o teste de aptidão 

cardiorrespiratória conforme prevista no Manual de Campanha EB10.3501 e de acordo com a 

portaria vigente do Estado Maior do Exército Brasileiro (EME). A aptidão cardiopulmonar foi 

medida com o teste de corrida de 12 minutos, e o consumo máximo de oxigênio (VO2máx em 

mL.kg-1.min-1) foi estimado a partir do valor da distância (metros) percorrida. O valor do VO2máx 

foi medido de acordo com a seguinte equação 1 previamente validada16. 

 

78,445042 −= distânciaVO máx
 (1) 
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Análise Estatística 

Para caracterização da amostra, foi feita a análise estatística descritiva para as variáveis 

do estudo conforme a faixa etária. A normalidade dos dados foi confirmada por meio do teste de 

Shapiro-Wilk. 

A correlação de Pearson (R) foi usada para identificar, conforme o objetivo do estudo, a 

relação entre o índice da CIVMTRelat e o VO2máx obtido por meio do desempenho no Teste de 12 

minutos. 

A regressão linear foi usada para analisar a associação entre as variáveis dependentes 

(CIVMTRelat) e o valor preditor (VO2Máx) de acordo com a faixa etária de cada grupo e o coeficiente 

de determinação (R2) foi usado para demonstrar a relação entre estes parâmetros. 

As análises foram realizadas por meio do Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS, vs 20 para WINDOWS; SPSS Inc., Chicago, Illinois, EUA) e o nível de significância foi 

estabelecido em p < 0,05. 
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RESULTADOS 

Através da primeira faixa etária (F 20-29) da Tabela 1, observamos que a amostra 

apresenta um MCT médio de 74,28 (DP ± 12,52) com um IndConic médio de 0,79 (DP ± 0,08), 

estes valores são referenciais para analisarmos a composição corporal do indivíduo em 

comparação as suas valências físicas como capacidade aeróbia, representada pelo VO2máx médio 

de 49,16 (DP ± 6,51), e força, representada pelo CIVMTRelat médio de 5,72 (DP ± 1,03). 

 

Tabela 1 Características descritivas da amostra em valores médios ( ) e desvios padrão (DP) por faixa etária com 

seus respectivos intervalos de confiança (IC). 

 F 20-29 F 30-39 F 40-49 

  ± DP IC (95%)  ± DP IC (95%)  ± DP IC (95%) 

MCT 74,28 ± 12,52 69,83 - 78,74 80,12 ± 12,38 75,66 - 84,57 81,26 ± 13,74 76,81 - 85,72 

EST 172,05 ± 5,53 169,93 - 174,17 173,35 ± 5,68 171,23 - 175,47 174,44 ± 7,09 172,32 - 176,56 

IndConic 0,79 ± 0,08 0,76 - 0,81 0,83 ± 0,08 0,80 - 0,86 0,83 ± 0,08 0,80 - 0,86 

VO2máx 49,16 ± 6,51 46,82 - 51,49 50,42 ± 7,03 48,08 - 52,75 44,86 ± 6,72 42,53 - 47,20 

CIVMTRelat 5,72 ± 1,03 5,36 - 6,08 5,30 ± 1,00 4,94 - 5,66 5,32 ± 1,08 4,96 - 5,68 

F20-29: amostra na faixa etária de 20 a 29 anos. F30-39: amostra na faixa etária de 30 a 39 anos. F40-49: amostra na faixa etária 

de 40 a 49 anos. MCT: Massa corporal total. EST: Estatura. IndConic: Índice de conicidade. VO2máx: VO2 máximo.  CIVMTRelat: 

Contração isométrica voluntária máxima. 

 

Já na segunda faixa etária (F 30-39), a amostra apresenta uma pequena diferença nos 

dados. Sendo o MCT médio de 80,12 (DP ± 12,38) com um IndConic médio de 0,83 (DP ± 0,08). 

Além de VO2máx médio de 50,42 (DP ± 7,03) e CIVMTRelat médio de 5,30 (DP ± 1,00). 

Ainda sobre a Tabela 1, notamos que na última e terceira faixa etária representada (F 40-

49), a amostra apresenta um MCT médio de 81,26 (DP ± 13,74) com um IndConic médio de 0,83 

(DP ± 0,08). Também verificamos um VO2máx médio de 44,86 (DP ± 6,72) e um CIVMTRelat médio 

de 5,32 (DP ± 1,08). 

 
Tabela 2 Análise de regressão linear entre os valores de VO2max e CIVMTRelat em suas respectivas faixas etárias. 

Variavel dependente Preditor β p R R2 R2 ajustado 

CIVMTRelat (F20-29) VO2max (F20-29) 0,092 0,0004 0,584 0,341 0,320 

CIVMTRelat (F30-39) VO2max (F30-39) 0,075 0,0017 0,524 0,275 0,252 

CIVMTRelat (F40-49) VO2max (F40-49) 0,086 0,0014 0,532 0,283 0,259 

β: coeficiente da regressão linear. p: probabilidade de significância. R: coeficiente de correlação linear. R2: coeficiente de 

determinação. R2
ajustado: coeficiente de determinação ajustado. 
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As associações entre VO2máx e a CIVMTRelat de acordo com as faixas etárias estão 

apresentadas no Tabela 2. A CIVMTRelat está positivamente associada com o VO2máx dentro das 

suas faixas etárias (pF20-29 = 0,0004; pF30-39 = 0,0017; pF40-49 = 0,0014). As variáveis dependentes e 

seus preditores apresentam correlação moderada (RF20-29 = 0,584; RF30-39 = 0,524; RF40-49 = 0,532), 

porém quando os parâmetros foram ajustados a associação fraca (R2
F20-29 Ajustado = 0,320; R2

F30-39 

Ajustado = 0,252; R2
F40-49 Ajustado = 0,259). 
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DISCUSSÃO 

Os principais achados deste estudo que teve como objetivo analisar a relação entre o 

índice da contração isométrica voluntária máxima relativa (CIVMTRelat) e o volume máximo de 

consumo do oxigênio (VO2máx), foram que a associação foi significativamente positiva, porém o 

coeficiente de determinação foi fraco. Tendo em vista as constatações sobre a associação do 

VO2máx e CIVMTRelat a hipótese nula não foi rejeitada. 

O índice de conicidade se trata de uma ferramenta para avaliar a distribuição da massa 

gorda no indivíduo20, nesse trabalho podemos identificar números inferiores (IndConicF20-29= 0,79 

± 0,08; IndConicF30-39= 0,83 ± 0,08; IndConicF40-49 = 0,83 ± 0,08) ao corte estabelecido (IndConic 

> 1,18)  por SHIDFAR et al. (2012) para indicadores de maior ocorrência de fatores de risco 

cardiovascular21, evidenciando que a nossa amostra representa um universo de pessoas com boas 

respostas cardiorrespiratórias aos estímulos das atividades diárias.  

Cabe ainda nessa discussão também analisarmos os valores de VO2máx da nossa amostra 

(VO2máx F20-29= 49,16 ± 6,51; VO2máx F30-39= 50,42 ± 7,03; VO2máx F40-49 = 44,86 ± 6,72) em 

comparação aos parâmetros estabelecidos pela classificação nacional da aptidão 

cardiorrespiratória pelo consumo máximo de oxigênio realizada por Herdy & Caixeta (2016)22. Os 

dados mostram que nossa amostra se encontra com aptidão cardiorrespiratória boa ou excelente 

em todas as faixas etárias, o mesmo acontecendo quando classificamos pelo American College of 

Sports Medicine23. 

 Outro estudo que também vale ser discutido é o de YANG et al (2019), em que é descrita 

a relação positiva entre o número de repetições flexões de braços executadas com as chances de 

incidências de eventos cardiovasculares13, o que também valida os resultados encontrados no 

nosso trabalho, se considerarmos a flexão de braços como instrumento de avaliação de força. 

Analisando os dados (tabela 1) dos três grupos estudados podemos observar um aumento 

de MCT e do IndConic conforme o aumento das idades, contudo há reduções do VO2máx e do 

CIVMTRelat. Apesar do estudo não ser longitudinal e os grupos serem formados por diferentes 

indivíduos verificamos que o aumento dos índices de MCT e de IndConic podem estar ligados ao 

decréscimo de força e aptidão cardiorrespiratória. 

O mesmo acontece no estudo feito por MARINS, FERREIRA E DEL VECCHIO (2018), 

quando os mesmos analisam as aptidões cardiorrespiratórias e neuromusculares dos policiais 

rodoviários federais e também observaram um decréscimo de força e capacidade 

cardiorrespiratória de acordo com as idades dos agentes14, contudo assim como este trabalho o 

estudo também foi feito de maneira transversal e os grupos comparados são compostos por 

diferentes indivíduos.  
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Ainda sobre os valores apresentados para o MCT e o IndConic, vale ressaltar que são 

importantes indicadores antropométricos e que influenciam significativamente na força muscular 

e no consumo de oxigênio do indivíduo2, ou seja a anormalidade de seus números pode ser uma 

causa para a redução dos índices de CIVM e o VO2máx entre os grupos da amostra.    

As associações entre VO2máx e a CIVMTRelat de acordo com as faixas etárias estão 

apresentadas no Tabela 2. A CIVMTRelat está positivamente associada com o VO2máx dentro das 

suas faixas etárias (βF20-29=0,092, pF20-29 = 0,0004; βF30-39=0,075, pF30-39 = 0,0017; βF40-49=0,092, 

pF40-49 = 0,0014). As variáveis dependentes e seus preditores apresentam correlação moderada 

(RF20-29 = 0,584; RF30-39 = 0,524; RF40-49 = 0,532), porém quando os parâmetros foram ajustados a 

associação fraca (R2
F20-29 Ajustado = 0,320; R2

F30-39 Ajustado = 0,252; R2
F40-49 Ajustado = 0,259). 

O fato de os resultados encontrados apontarem para uma correlação moderada (RF20-29 = 

0,584; RF30-39 = 0,524; RF40-49 = 0,532), sugere a importância do treinamento de força para melhoria 

da aptidão cardiorespiratória. Este resultado está alinhado ao estudo de SIMÕES et al (2009) que 

evidencia a influência do treinamento neuromuscular na melhora da capacidade cardiorespiratória 

de atletas femininas de voleibol após 12 semanas de treinamento24. 

A correlação observada em nosso estudo também foi citada no artigo de EVARISTO et 

al. (2019), onde foi descrita a associação positiva entre a aptidão cardiorrespiratória, força 

muscular e percepção da qualidade de vida9. Já o artigo de MOLINER-URDIALES destaca ainda 

a associação positiva entre gordura corporal central e força muscular de preensão manual, além da 

associação negativa entre aptidão caridorrespiratória e massa de gordura corporal8, o que abre 

espaço para futuros estudos. 
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CONCLUSÃO 

Após análise feita sobre os dados produzidos pelos militares que compuseram nossa 

amostra, observamos que os mesmos em média apresentam padrões de higidez física acima do 

esperado quando classificados de acordo com suas faixas etárias e comparados a população em 

geral. O elevado desempenho também se estende aos parâmetros de composição corporal e aptidão 

cardiorrespiratória, quando nos baseamos nas mesmas comparações. 

Através das observações feitas sobre o volume máximo de consumo do oxigênio (VO2máx) 

e a contração isométrica voluntária máxima relativa (CIVMTRelat), encontramos uma associação 

significativamente positiva entre a aptidão cardiorrespiratória e aptidão muscular, porém com uma 

fraca determinação entre os componentes da aptidão cardiorrespiratória e muscular validando a 

hipótese nula do trabalho. 

Portanto, concluímos que independentemente do nível de higidez física não podemos 

estabelecer uma associação entre o VO2máx e a CIVMTRelat. 
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APÊNDICE 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO  

DECEx – CCFEx / FSJ  

IPCFEx 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 

Você está sendo convidado para participar, como voluntário, em uma pesquisa. Após ser 

esclarecido sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final 

deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 
 

Título do Projeto: RELAÇÃO DO ÍNDICE DE CONTRAÇÃO ISOMÉTRICA VOLUNTÁRIA 

MÁXIMA TOTAL COM O DESEMPENHO NO  TESTE DE COOPER DE 12 MINUTOS. 

 

Pesquisadores Responsáveis: 

 

Rafael dos Santos Oliveira 

E-mail: rafaelso170190@gmail.com 

 

Prof. Dr. Runer Augusto Marson. 

E-mail: runer.marson@gmail.com 

 
Buscando ampliar as informações acerca dos fatores que geram a melhor no desempenho físico 

militar bélico, este estudo pretende comparar o desempenho físico entre o sexo masculino e 

feminino no Exército Brasileiro em testes de aptidão física. Este estudo utilizar-se-á da 

metodologia de estudo sequencial longitudinal durante seis anos de testagem dividido em cortes 

por faixa etária e sexo. Será utilizado o teste de corrida/12 minutos, de força de preensão manual, 

de tração escapular, de tração lombar, e de força de membro inferiores. Estes testes fornecerão 

dados quantitativos da aptidão física de força e resistência muscular, bem como aptidão 

cardiorrespiratória para investigar as hipóteses do estudo. Os riscos com a participação neste 

estudo são inerentes à participação em qualquer programa comum de avaliação da aptidão física 

(lesões músculo-esquelético, náuseas e vertigens), que ocorrem com baixa frequência em 

condições controladas. Porém, quando observado qualquer anormalidade em relação à saúde do 

indivíduo, será imediatamente contatado o SAMU (Serviço de Atendimento médico de 

Urgência), sendo que os riscos de lesão sãodesprezíveis. 

mailto:runer.marson@gmail.com
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É reservado o direito de retirada do consentimento a qualquer momento. Nesse caso você não 

será penalizado de forma alguma. Os dados serão mantidos em sigilo. O participante poderá 

recorrer a COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA – CONEP. SEPN 510 NORTE, 

BLOCO A, 3º Andar. Edifício Ex-INAN - Unidade II - Ministério da Saúde. CEP: 70750-521 - 

Brasília-DF e pelo telefone+55(61) 3315-5878 / 3315-5879 sobre questões éticas sempre que 

necessário. 

Os esclarecimentos e a apresentação do conteúdo da pesquisa para os voluntários serão feitos em 

uma sala ou laboratório do Instituto de Pesquisa da Capacitação Física do Exército - IPCFEx. 

Todos os testes serão aplicados nos laboratórios do IPCFEx. 

As despesas com materiais de consumo para a pesquisa são de responsabilidade do pesquisador. 

Em caso de dúvida você deve procurar o Prof. Dr. Runer Augusto Marson (responsável pela 

orientação deste estudo), telefone +55(21) 2586-2243. 

 

Eu, , RG  concordo

 em 

participar desse estudo como voluntário. Fui devidamente informado e esclarecido pelo 

pesquisador, ficando claros os propósitos do estudo, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

sigilo e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de 

despesas. Concordo em participar voluntariamente desse estudo e posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento sem penalidades. 

 
Rio de Janeiro, de  de  . 
 
 

 

Nome / Assinatura do voluntário 
 

 

 

Assinatura da testemunha 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 

voluntário para participação neste estudo. 

 
 
 

Prof. Dr. Runer Augusto Marson 

Pesquisador responsável 


