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INTRODUÇÃO 

 

 

 

Evidências baseadas em estudos epidemiológicos confirmaram o papel decisivo da 

prática da atividade física na promoção da saúde, na qualidade de vida e na prevenção 

e/ou controle de diversas doenças . Assim, diretrizes para a promoção de estilos de vida 

saudáveis têm sido recomendadas por órgãos envolvidos com a saúde pública, 

destacando-se a prática de atividade física regular em todo o ciclo vital.
(1) 

A prática de exercício físico por gestantes sempre se constitui em um assunto bastante 

divergente.  Historicamente, muitas dúvidas e questões foram levantadas sobre o tema, 

já que as gestantes apresentavam preocupações quanto a ocorrência de nascimentos 

prematuros, receios de abortos, baixo desenvolvimento do feto, entre outras, em função 

da prática de exercícios. 
(1)     

No entanto, em meados da década de 90, o American College of Obstetricians and 

Gynecologists (ACOG) reconheceu que a prática da atividade física regular no período 

gestacional deveria ser desenvolvida desde que a gestante apresentasse condições 

apropriadas. 

Atualmente, a atividade física na gestação é recomendada na total ausência de qualquer 

anormalidade, mediante avaliação médica especializada.
(1)

 Ela é indicada tanto para 

mulheres que eram ativas como inativas no período anterior à gestação, cujo programa 

deve incluir tanto exercícios aeróbicos como de condicionamento muscular, que são 

importantes para promover um condicionamento geral, boa postura, facilitação de parto, 

prevenção de dores nas costas, incontinência urinária e varizes. Além disso, o exercício 

está associado a poucos sintomas de desconforto durante a gravidez.
(1) 

 

A água é considerada um dos melhores meios para as mulheres grávidas 

se exercitarem .Esse fato ocorre porque as adaptações fisiológicas ao exercício são 

modificadas quando esse é realizado na água.
(1)

  

O exercício da gestante, quando executado em meio aquático, pode ser 

mais benéfico que o executado em meio terrestre, devido tanto à perda de calor 

facilitada pela água , como aos efeitos sobre o edema e a flutuação.
(1) 



A modalidade que vem sendo praticada com mais freqüência pelas gestantes é a 

hidroginástica.  

 

HIDROGINÁSTICA 

Esta atividade aquática surgiu antes de Cristo. Hipocrates (460-375 a.C.) já utilizava 

banhos de contraste (água quente e fria) no tratamento de algumas doenças. 

As propriedades físicas da água são a massa, peso, densidade, flutuação, pressão 

hidrostática, resistência (viscosidade) e temperatura. 

 

Relação entre massa e peso  

A massa é inalterável e é medida em quilogramas. O peso é o efeito da gravidade sobre 

a massa e altera-se de acordo com a posição da substância em relação à Terra. A 

unidade de medida do peso é o Newton.  

Densidade  

A densidade de uma substância é a relação entre a sua massa e seu volume. A água é 

mais densa a 4°C expandindo-se em temperaturas mais altas e em temperaturas baixas. 

O gelo é menos denso do que a água e por isso flutua. Substâncias misturadas na água 

aumentam a sua densidade. Por isso a água do mar é mais densa do que a água pura.  

Densidade relativa  

Ou gravidade específica de uma substância, é a relação entre a massa de um dado 

volume da substância e a massa do mesmo volume de água. A densidade relativa da 

água pura é 1. Um corpo com gravidade específica menor do que 1 flutuará; se este 

corpo tiver gravidade específica maior do que 1, afundará na água.  

 

Flutuação  

PRINCÍPIO DE ARQUIMEDES: quando um corpo está completa ou parcialmente 

imerso em um líquido em repouso, ele sofre um empuxo para cima, igual ao peso do 

líquido deslocado. Se um corpo tiver densidade relativa menor do que um ele flutuará 

porque o peso do objeto é menor que o peso da água deslocada. Se a densidade relativa 

for maior do que um (01), ele flutuará logo abaixo da superfície da água.  

A densidade relativa do corpo humano com ar nos pulmões é 0,95, por isso flutuamos.  

Dentro d'água nosso corpo está submetido a duas forças contrárias: gravidade (atua 

através do centro de gravidade) e flutuação (atua através do centro de flutuação = centro 

de gravidade do líquido deslocado).  



A flutuação pode ser utilizada no auxílio do movimento, quando o membro é movido 

para a superfície da água, e como resistência ao movimento quando o membro vem da 

superfície para a linha vertical do corpo.  

 É graças à flutuação que o peso corporal na água fica reduzido em quase 90% do 

peso real*. A coluna, articulações e os músculos ficam livres de impacto.  

Pressão hidrostática  

A água exerce uma pressão adicional sobre cada partícula da superfície de um corpo 

imerso.  

LEI DE PASCAL - essa pressão é exercida igualmente sobre todas as áreas da 

superfície de um corpo imerso em repouso, a uma dada profundidade. A pressão 

aumenta com a densidade do líquido e com a profundidade. Um indivíduo em pé na 

água sofre maior pressão nos pés do que no tórax.  

Resistência  

A água é muito mais resistente do que o ar, exigindo assim maior esforço para 

realização dos exercícios (fortalecimento muscular). A resistência é a sobrecarga natural 

que impomos aos alunos iniciantes (sem necessidade da utilização de materiais).  

Temperatura  

A temperatura tem papel importante quando pretendemos alcançar o efeito de redução 

do tônus muscular (descontração, relaxamento). Se a temperatura estiver abaixo de 

27°C - 28"C, este objetivo não será alcançado. Em contrapartida temperatura acima de 

31°C só é recomendada no caso de trabalhos terapêuticos (patologias).  

Para a Hidroginástica o ideal é que a temperatura fique entre 27°C e 31°C.  

Uma das grandes dúvidas com relação ao trabalho da Hidroginástica é entender o 

porquê da atividade não ter uma resposta de dor após a aula.  

Pesquisas têm demonstrado que atividades físicas com impacto provocam micro-

rupturas nas fibras musculares e a somatória destas microlesões resultam numa resposta 

de dor pós-atividade.  

A Hidroginástica tem o impacto muito reduzido e isto diminui o risco das microlesões, 

o que também diminui as dores musculares depois do exercício. 

 

GESTAÇÃO 

 



A gestante sofre diversas alterações físicas e fisiológicas inerentes ao período gravídico 

que são primordiais para o desenvolvimento e a vivência do feto, podendo ocorrer 

mudanças bruscas, assim como uma sobrecarga fisiológica durante toda sua gestação.  

Tais alterações posturais geram encurtamentos, sobrecarga e, até mesmo, fraqueza em 

determinados grupos musculares.
(2) 

Provavelmente a mudança  mais visível seja o útero, que, apesar de ser um órgão 

pélvico, neste período, se torna um órgão abdominal, podendo aumentar até 1000 vezes 

o seu tamanho e até 20 vezes o seu peso, sem levar em contar a tamanho e o peso do 

feto. Para compensar esse aumento de peso, o centro de gravidade da mulher é alterado 

e seu corpo tende a adotar uma nova postura, resultando uma progressiva rotação da 

pélvis sobre o fêmur, evitando prováveis quedas.
(2,3,4) 

 

O conjunto dessas mudanças pode levar a gestante a encontrar dificuldades para a 

realização de atividades de vida diárias (AVD´s), sobretudo no último trimestre de 

gestação, onde o abdômen se dilata em aproximadamente 3 a 5 cm de circunferência, os 

dois músculos retos abdominais se separam e a linha alba se divide.
(3) 

Ocorre um incremento do débito cardíaco; aumento do fluxo sangüíneo ao músculo, que 

pode ocorrer sem diminuição do fluxo ao feto, em 40%; aumento do retorno venoso; 

aumento da freqüência cardíaca, aproximadamente 15 – 20 bpm; aumento das células 

vermelhas; além da diminuição da resistência vascular periférica.
(2) 

É mais comum a gestante reduzir a atividade durante esse período não somente devido 

às condições impostas pelo feto, mas também, pela instabilidade mecânica. O exercício 

altera esse gasto, assim como a homeostase cardiovascular e respiratória, mas os 

resultados variam de grávida para grávida.
(2) 

Logo no início da gravidez, quando ocorre a liberação de hormônios, existe um 

relaxamento crescente dos ligamentos, amolecendo a cartilagem e, conseqüentemente 

aumentando o fluido e o espaço sinovial, ampliando as articulações pélvicas. Como 

resultado a gestante apresenta uma mobilidade articular aumentada, se tornando mais 

flexível. No terceiro trimestre, a mobilidade das articulações do tornozelo e punhos é 



reduzida, apesar do aumento do relaxamento dos ligamentos, causado pela retenção de 

água.
(2) 

Este relaxamento dos ligamentos acontece em decorrência de alterações hormonais, 

como a relaxina, por exemplo, a gestante se torna mais flexível porque a síntese de 

colágeno é maior do que sua degradação e aumentando o volume de água nas 

articulações. O aumento de elasticidade pode causar contusões mais facilmente, por 

isso, é importante o alongamento.
(2) 

A taxa metabólica da mulher aumenta em 10 – 25%, no primeiro trimestre, acelerando 

todas as suas funções corporais, os ritmos cardíaco e respiratório aumentam à medida 

que mais oxigênio tem que ser levado para o feto e mais dióxido de carbono é exalado. 

Há uma expansão uterina pressionando a bexiga e aumentando a vontade de urinar. 

Ocorre o aumento do tamanho dos seios, as auréolas escurecem e aumenta a 

sensibilidade na região já nas primeiras semanas, além do aumento do fluxo de sangue, 

deixando as veias dos seios mais aparentes. 
(2) 

A partir do segundo trimestre acontece um retardamento gástrico provocado pela 

diminuição das secreções gástricas, ocasionadas pelo relaxamento da musculatura do 

trato intestinal. A pigmentação da pele é acentuada, principalmente nos mamilos, o 

refluxo do esôfago pode provocar azias, as gengivas podem se tornar esponjas devido à 

ação hormonal e os seios podem formigar e ficarem doloridos. Além disso, o coração 

trabalha duas vezes mais, já que tem que fazer circular aproximadamente seis litros por 

minuto, o útero necessita de 50% a mais de sangue que o normal e os rins de 25% a 

mais.
(2) 

Já no terceiro trimestre, a taxa de ventilação aumenta aproximadamente 40%, porém o 

consumo de oxigênio só aumenta 20%. Em decorrência do aumento fetal as costelas são 

empurradas para fora. Ocorrem dores nas costas em função da alteração do centro de 

gravidade; mãos e pés inchados pode ser sinal de pré-eclâmpisia (pressão alta) e os 

mamilos podem secretar colostro. Além disso, há um aumento da necessidade de urinar 

e de repousar e dormir.
(2) 

 

Em gestantes clinicamente saudáveis, a pressão arterial (PA) diminui até a metade da 

gestação e, então, aumenta até o dia do parto, com valores finais similares àqueles 



encontrados no início da gestação.
(3)

 A freqüência cardíaca de repouso (FCR) aumenta 

abruptamente no primeiro trimestre de gestação, seguido de aumento moderado até o 

final.
(2) 

 

Já é conhecido que durante o primeiro e segundo trimestre da gestação a pressão arterial 

sofre uma queda e uma pequena elevação no ultimo trimestre, sendo que a maior 

variação ocorre na pressão arterial diastólica. .
(3)

   

 

 

 

ATIVIDADE FÍSICA 

 

A atividade física na gestação tem sido recomendada na total ausência de qualquer 

anormalidade, mediante avaliação médica especializada e prescrição realizada por um 

profissional de Educação Física. Tanto os exercícios de sustentação de peso, como a 

caminhada e a aeróbica de baixo-impacto, quanto os exercícios com pouca sustentação 

de peso, como a natação e hidroginástica, são recomendados durante a gestação. O 

importante é que os exercícios possam trazer conforto para a praticante, devendo ser 

modificados se impuserem algum risco para gestante e para o feto. Desta forma, 

exercícios de baixo impacto e com o envolvimento de grandes grupamentos musculares 

são os mais adequados para a gestante.      

 

A hidroginástica  tem sido indicada como uma atividade adequada, pelo baixo impacto 

articular, o aumento do retorno venoso devido à pressão hidrostática, e comportamento 

de freqüência cardíaca e pressão arterial mais baixas, evitando ainda a posição de 

supino, que, depois do primeiro trimestre, pode resultar numa relativa obstrução do 

retorno venoso. Além do que, ela promove melhoria na termorregulação, efeito 

natriurético e diurético eliminando a retenção hídrica e prevenindo o aumento da 

pressão arterial e da freqüência cardíaca.
(5) 

 

 

FREQÜÊNCIA CARDÍACA 

 

A freqüência cardíaca (FC) é definida como o número de batimentos cardíacos por 

minuto (bpm).
(5) 



 

 PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA 

 

A pressão arterial sistólica (PAS) corresponde ao valor mais elevado da pressão 

sangüínea e representa a maior pressão no interior da artéria, ou seja, a sístole 

ventricular cardíaca.
 (5)

 

  

PRESSÃO ARTERIAL DIASTÓLICA 

 

A pressão arterial diastólica (PAD) representa a pressão mais baixa no interior da 

artéria, correspondendo a diástole ventricular quando o coração encontra-se em repouso.
 

(5)
 

 

Na prática de exercícios em imersão, as respostas produzidas pela atividade física se 

somam às respostas desencadeadas pela imersão, uma das quais é um aumento da 

pressão arterial (PA) e da freqüência cardíaca (FC) em menor intensidade do que em 

exercícios realizados em solo, para o mesmo nível de consumo de oxigênio (VO2).
(6,7)

 

Duas medidas são fatores preditivos importantes da qualidade do sistema circulatório: a 

pressão arterial sistólica (PAS) e a pressão arterial diastólica (PAD). Para adultos, 

considera-se normal a PAS menor que 130 mmHg e a PAD menor que 85 mmHg. 

Aceitam-se como valores normais limítrofes a PAS de 130 a 140 mmHg, a PAD de 85 a 

89 mmHg; acima desses valores, considera-se hipertensão arterial. A freqüência 

cardíaca (FC) é o numero de batimentos cardíacos do coração em um minuto; sua 

medida é freqüentemente usada para descrever e regular a intensidade metabólica do 

exercício devido a facilidade para realizar sua medida. Considera-se normal para um 

homem adulto em repouso uma freqüência de 80 a 100 batimentos por minuto (bpm). 

Em imersão, ocorre queda de 10 a 15 bpm.
(6,7) 

Em situação de repouso ou exercício no meio aquático, as alterações encontradas na FC 

são influenciadas por fatores como a posição do corpo, a profundidade de imersão, a 

temperatura da água, a FC de repouso, a diminuição do peso hidrostático. Durante a 

execução de exercícios de hidroginástica a FC parece demonstrar diminuição mais 

acentuada do que em outras modalidades aquáticas. Tal constatação pode estar 



relacionada à presença ou ausência de deslocamento, visto que maior quantidade de 

trabalho e massa muscular atuante faz-se necessária para vencer a sobrecarga imposta 

pela água. Outro diferencial a ser considerado consiste nos efeitos da pressão 

hidrostática sobre os indivíduos imersos na posição vertical. Esses efeitos incluem 

maior volume de sangue que retorna ao coração e, conseqüentemente, maior volume 

ejetado por sístole; isso permite ao coração diminuir sua freqüência de 

bombeamento.
(8,9) 

 

No que diz respeito à influência da profundidade de imersão nas alterações da FC, 

ocorre diminuição gradativa na FC conforme aumenta a profundidade de imersão, 

durante a imersão em pé no meio aquático.
(8,9) 

 

No período gestacional a freqüência cardíaca não deve ultrapassar 140 bpm.(10) .Assim, a 

formatação básica da aula para a gestante com duração máxima de 60 minutos e intensidade 

de 55% com base na freqüência cardíaca máxima. Também lembram da freqüência 

semanal, que deve ser de três vezes para iniciantes e de quatro a cinco para alunas com 

passado de atividade física.(11) Exercícios aquáticos são beneficentes durante todo o período 

gestacional pois não apresentam incômodos para a paciente, principalmente no último 

trimestre.(12) 

O trabalho respiratório do corpo em imersão em água aquecida, em repouso, aumenta 

em aproximadamente 60%, devido à ação da pressão hidrostática e do calor da água, 

que geram aumento do volume sangüíneo central pelo incremento do retorno venoso e 

aumento do trabalho dos músculos inspiratórios. A alteração da capacidade pulmonar 

deve-se essencialmente à compressão da caixa torácica pela pressão hidrostática, 

produzindo limitação de movimentos e aumento na pressão dos grandes vasos 

localizados no tórax.
(7) 

Embora as respostas cardiocirculatórias de diferentes tipos de exercícios em imersão 

ainda sejam pouco estudadas, há na literatura indicadores de que exercícios em imersão 

afetam de forma positiva a PA e a FC de repouso.
(7) 

 

Períodos de 3 minutos após exercícios de leve a moderada intensidade são suficientes 

para produzir o retorno de PA e FC em níveis de repouso
 (10). 

 



‘ 

CASUÍSTICA E MÉTODOS 

A pesquisa se caracteriza por ser de caráter positivista, sendo realizada através de estudo 

de caso, utilizando os métodos exploratório e descritiva de cunho quantitativo.  

 

Participaram do estudo três mulheres com idade entre 28 e 35 anos. A seleção destas foi 

realizada por meio da utilização dos seguintes critérios de inclusão: mulheres gestantes, 

que estejam no último trimestre de gravidez (28 – 40 semanas) e que pratiquem a 

hidroginástica na Academia Spaço Corpore, na cidade de Goiânia. As alunas não  

receberam para participar da pesquisa, poderiam procurar a justiça caso houvesse 

qualquer problema e poderiam abandonar a pesquisa a qualquer momento sem nenhum 

ônus.   

 

Os critérios de exclusão foram a presença de algum problema na gravidez que seja 

considerado um fator de risco (hipertensão, descolamento de placenta, diabetes, ou 

algum outro problema que ponha em risco a gestação) e gestantes que pratiquem outra 

atividade além da hidroginástica. 

 

O material utilizado foi  uma piscina de 10x4 metros, com profundidade de 1,50 metros, 

, e equipamentos aquáticos (halteres, espaguetes e tornozeleiras). 

 

Foi  elaborado um programa de hidroginástica constituído de 24 aulas, com duração de 

50 minutos cada, durante 12 semanas consecutivas, com freqüência de duas aulas 

semanais, sempre no mesmo horário. 

 

As aulas foram  ministradas da seguinte maneira: Iniciava-se com um alongamento com 

duração de 5 minutos, depois era  feito um trabalho aeróbio de 10 minutos com corridas 

e saltos, um trabalho de membros superiores com exercícios alternados por segmentos 

com duração de 10 minutos, seguido por um trabalho de membros inferiores com a 

mesma duração, e um trabalho rápido de 5 minutos de abdominais, finalizando com um 

relaxamento e um alongamento. As aulas foram  realizadas em profundidade da água na 

altura do tórax, e com temperatura da água de 30 °C a 32°C. 

 



Os dados foram coletados sempre pela mesma pesquisadora durante  a primeira semana 

e a ultima semana do terceiro trimestre de gestação. O comportamento da PA e FC foi 

usado como indicador fisiológico e para aferimento da PA foi utilizado 

esfigmomanometro e estetoscópio da marca Littmann. As alunas se sentavam, com o 

braço direito apoiado na altura do coração, antes de entrar na piscina e dois minutos 

após o término da aula. Para verificar a FC uitlizou-se frequencímetro da marca Polar e 

modelo FS2C, realizando-a em sete tempos(após o alongamento, após a parte aeróbica, 

após a parte de trabalho de membros superiores, após a parte de trabalho de membros 

inferiores, após o trabalho de abdominais, após o relaxamento e alongamento e após 

aferir a PA), com intuito de gerar informações que demonstrassem as variações de FC 

na imersão, na imersão com exercício e no solo após o exercício. 

Esse procedimento foi repetido na primeira semana de treinamento do terceiro trimestre 

e na última semana de treinamento da gestante antes do parto. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A caracterização da amostra (3n = 3) no inicio da pesquisa pode ser observada na tabela 

1 a seguir: 

 

Idade      31,5 

Peso      62kg 

Estatura      1,61cm 

IMC PRÉ 

IMC PÓS 

     23,7 

     29 

Tabela 1 – Caracterização da Amostra 

 

O IMC no início e término da pesquisa podem ser visualizados na tabela 2 

 

IMC PRÉ PÓS 

G10 22,7 28,3 

G2 22,1 32,9 

G3 22.5 25,9 

Tabela 2 – IMC antes e após período de intervenção  



 

Os dados da PA pré e pós período de intervenção, assim podem ser analisados na tabela 

3. 

 

 PRÉ PÓS 

PAS 120 120 

PAD 80  85± 7,07 

FC 105± 2,82 99± 1,41 

Tabela 3 – PAS e PAD antes e após período de intervenção 

 

 O objetivo geral deste estudo foi identificar as respostas de FC e PA em grávidas que 

praticam hidroginástica.  

Observando o comportamento da FC e da PA, nota-se que estas não apresentaram 

alterações significativas (p < 0,05). 

Diversos autores encontraram um aumento abrupto da FC nas primeiras quatro semanas 

de gestação, seguido por um aumento gradual, atingindo um platô de, 

aproximadamente, 15 batimentos por minuto acima dos valores da FC no estado não-

gravídico
(13) 

Esse aumento pode ser causado por ajustes vasculares e hemodinâmicos decorrentes da 

gestação
(13)

. Entretanto, nesta pesquisa, não encontramos aumentos significativos nos 

valores da FC ao longo da gravidez. 

O meio aquático parece ser uma alternativa segura e atraente para a prática de exercícios 

em gestantes. Os presentes resultados mostram que o programa de hidroginástica não 

alteraram significativamente o comportamento da FC e da PA, sendo assim, uma opção 

segura de prática de exercício para mulheres gestantes. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário, em uma pesquisa. Após ser 

esclarecido(a) 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 do pesquisador responsável. Em 

caso de recusa, você não será penalizado de forma alguma. Em caso de dúvida, você poderá procurar 

o Comitê de Ética em pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), pelo 

telefone: 3946-1071. 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA 

Título do Projeto: O COMPORTAMENTO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA E DA 

PRESSÃO ARTERIAL EM GESTANTES NO ÚLTIMO TRIMESTRE 

GRAVIDEZ DURANTE  A HIDROGINÁSTICA 

 

Pesquisador participante: Tatiane Cristina Luz de Abreu 

Pesquisador responsável: Prof. Viviane Manoel  

Telefone para contato: 8219-0624 

 A sua participação será de grande importância para o nosso estudo, pois através dela 

poderemos verificar o comportamento da freqüência cardíaca e da pressão arterial durante a 

sua pratica de exercício. 

 Sua colaboração é importante e necessária para o desenvolvimento da pesquisa, porém sua 

participação é voluntária. 

 O período de participação será de 3 meses, com aulas 2 vezes na semana. 

 Os principais riscos à saúde existentes por sua participação neste estudo são: 

constrangimento, mal estar físico, ansiedade, nervosismo, entre outros problemas 

psicológicos. Existem ainda, riscos desconhecidos pelos pesquisadores, que podem afetá-lo 

e caso isto ocorra você receberá toda a atenção e amparo necessários. 

 Caso os pesquisadores encontrem riscos e/ou danos significativos à saúde dos indivíduos 

que participam da pesquisa, o estudo será interrompido.  

 Os indivíduos que não se encaixarem no perfil proposto da pesquisa por alguma patologia 

ou lesão, ou ainda aqueles de desenvolverem algum tipo de lesão durante nossa pesquisa 

serão encaminhados ao Centro de Terapia Integrado. 

 Serão garantidos o anonimato e o sigilo das informações, além da utilização dos resultados 

exclusivamente para fins científicos. 

 Você poderá solicitar informações ou esclarecimentos sobre o andamento da pesquisa em 

qualquer momento da pesquisa. 

 Você poderá retirar-se do estudo ou não permitir a utilização de seus dados em qualquer 

momento da pesquisa. 

 Sendo um participante voluntário, você não terá nenhum pagamento e/ou despesa referente 

à sua participação no estudo. 

 Os sujeitos da pesquisa que vierem a sofrer qualquer tipo de dano previsto ou não neste 

termo de consentimento e resultante de sua participação na pesquisa, além do direito à 

assistência integral, haverá indenização. 

 Os resultados individuais e coletivos serão repassados 30 dias após o encerramento da 

coleta de dados a você e aos coordenadores do CEAFI PÓS-GRADUAÇÃO da PUC Goiás. 

                                      

 

                                       Goiânia, _____, de _____________ de 20___. 

 

 



TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

Eu,____________________________________________________________________

__, RG/CPF____________________, abaixo assinado, concordo em participar do 

estudo intitulado: O COMPORTAMENTO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA E DA 

PRESSÃO ARTERIAL EM GESTANTES NO ÚLTIMO TRIMESTRE DE 

GRAVIDEZ DURANTE  A HIDROGINÁSTICA 

como sujeito. Como participante, afirmo que fui devidamente informado e esclarecido 

sobre a finalidade e objetivos desta pesquisa, bem como sobre a utilização das 

informações exclusivamente para fins científicos. Meu nome não será divulgado de 

forma nenhuma e terei a opção de retirar meu consentimento a qualquer momento, sem 

que isto cause qualquer penalidade. 

 

Goiânia, ___ de _____________ de 20___. 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do(a) entrevistado (a) ou seu responsável legal 

___________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador: Tatiane Cristina Luz de Abreu 

 ___________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável: Prof. Ms. Viviane Manoel 

 

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite 

do sujeito em participar do estudo. 

 

 

Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores): 

 

Nome: ___________________________________ 

Assinatura:________________________ 

Nome: ___________________________________ 

Assinatura:________________________ 



 


