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RESUMO 

Introdução: A natação de caráter competitivo vem sendo analisada como diversas 

outras modalidades, entretanto, tem-se verificado que aspectos cinemáticos e 

cinéticos estão relacionados ao desempenho em provas de curta duração e embora 

sejam conhecidos os fatores que influenciam a força propulsiva na natação, a 

capacidade de gerar força a partir da área muscular, não é muito conhecida, sendo 

este um aspecto importante. Objetivos: Este estudo teve como objetivo verificar a 

aplicabilidade da equação da estimativa da força propulsiva de jovens 

nadadoras.Métodos: Este é um estudo do tipo transversal, quantitativo, envolvendo 

17 nadadoras jovens. A coleta foi realizada no local de treino e foram coletadas 

informações demográficas, medidas antropométricas, e a força propulsiva real 

através do nado atado. As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do o 

software SPSS versão 20.0 (IBM, EUA). Foi realizada uma análise descritiva 

apresentados através de médias e desvios-padrão. Para determinar a objetividade 

do teste foram utilizados o test t e o índice de correlaçãoe a análise gráfica proposta 

por Bland e Altman, para verificação dos limites de concordância. Em todas as 

análises foi adotado um nível de significância de 5%.Resultados: para o teste t foi 

encontrado o valor de (p= 0,824), isso significa que não há diferenças entre as 

médias, porem quando olhamos o índice de correlação com o (p=0,589 e o r= 0,141) 

vimos não houve correlação entre os valores de força propulsiva real e a estimada 

pelça equação Conclusão:podemos concluir que quando comparamos as médias 

de força propulsiva real com a estimada pela fórmula, não existe diferença 

significativa,indicando que a equação é aplicável,por outro ladonão existe uma 

correlação entre os valores encontrados e estimados. 

          PALAVRAS-CHAVE:  1 Natação. 2 Força Propulsiva. 3 Equação. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Introduction: The competitive nature of swimming has been analyzed as several 

other methods, however, has been found to kinematic and kinetic aspects are related 

to performance in short-term trials and although the factors are known to influence 

the propulsive force in swimming, ability to generate force from the muscle area, is 

not well known, which is an important aspect. Objectives: This study aimed to verify 

the applicability of the equation estimating the propulsive force of 

nadadoras.Métodos young people: This is a cross-sectional study, quantitative, 

involving 17 young swimmers. The collection was made in the training site and were 

collected demographic, anthropometric measurements, and the real propulsive force 

through the tied swimming. Statistical analyzes were performed with the aid of SPSS 

software version 20.0 (IBM, USA). A descriptive analysis presented as means and 

standard deviations were performed. To determine the test objectivity we used the 

test teo correlaçãoe index graphical analysis proposed by Bland and Altman, to 

check the limits of agreement. In all analyzes, we adopted a significance level of 5% 

.Resultados: for the t test with values of (p = 0.824), this means that there are no 

differences between the means, however when we look at the correlations with (p = 

0.589 and r = 0.141) saw there was no correlation between the real propulsive force 

values and the estimated equation pelça Conclusion: We can conclude that when 

comparing the average real propulsive force with estimated by the formula, there is 

no significant difference, indicating that the equation is applicable, on the other 

ladonão there is a correlation between the values found and estimated. 

           KEYWORDS: 1 Swimming. 2 propulsive force. 3 Equation . 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O meio influencia a maioria das atividades realizadas pelo homem (KRUEL et 

al., 2001) principalmente o aquático, considerado mil vezes mais denso que o ar 

(MARINHO, 2002). A natação é uma das modalidades mais convencionais realizada 

neste meio.Tem como benefício o mínimo de estresse nas articulações e a 

possibilidade de exercitar-se em uma capacidade aeróbia ideal, desde que o 

indivíduo tenha uma dominância relativa da técnica (SHELDAHL, 1986). 

Na natação, a técnica tem um papel muito importante entre os fatores que 

determinam o desempenho do nado, devido particularmente à oposição frente à 

resistência da água (ARAÚJO; MATSUDO, 1979).  Além disto, o desempenho é 

influenciado pela capacidade de gerar energia propulsora e minimizar a resistência 

ao avanço no meio líquido (MEYER; SCHINEIDER, 2005). Isto ocorre com o 

aperfeiçoamento da técnica, o padrão biomecânico e o condicionamento físico do 

nadador, incluindo também sua composição corporal (JÜRIMÄE et al,.2009).  

No estudo de Jürimäe et al, (2009) os resultados demonstraram que os 

parâmetros biomecânicos como o índice do nado, que indica capacidade que o 

atleta tem de se mover a uma determinada velocidade com um menor número de 

braçadas, melhor caracterizou o desempenho da natação de 400 metros em  jovens 

nadadoras e constatou que os nadadores com boas características 

antropométricascomo massa magra e massa óssea, também tem um melhor tempo 

na natação. 

A identificação e a mensuração de fatores biomecânicos que envolvem 

alinhamento dinâmico do corpo no meio liquido; nível de performance; habilidades 

da técnica e características antropométricas são importantes para o desempenho do 

nado, por terem grande influência sobre o desenvolvimento da força propulsiva 

(TOUSSAINT ; HOLLANDER, 1994; LATT et al., 2009; 2010). 

Peryn et al. (1984), afirmam que a forma e as dimensões do corpo e dos 

membros superiores do nadador, são aspectos que influenciam a sua capacidade de 

produzir força propulsiva e consequentemente a velocidade do nado. 

Alguns estudos têm demonstrado a existência da relação entre a potência e a 

velocidade do nado, onde se implica dizer que elevados níveis de potência são 
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transferidos de forma positiva para a velocidade de deslocamento (JUDGE et al., 

2003). 

A natação de caráter competitivo vem sendo analisada como diversas outras 

modalidades, entretanto, tem-se verificado que aspectos cinemáticos e cinéticos 

estão relacionados ao desempenho em provas de curta duração. Além disso, as 

dimensões corporais parecem exercer influência sobre a dinâmica do nado e a 

resistência no meio líquido (FARAH, 2010). 

Embora sejam conhecidos os fatores que influenciam a força propulsiva na 

natação, a capacidade de gerar força a partir da área muscular, não é muito 

conhecida, sendo este um aspecto importante. O estudo de Dos Santos (2012), 

sugere uma equação que relaciona medidas antropométricas como forma de se 

determinar a força propulsiva de nadadores masculinos, buscando compreender a 

relação entre a área muscular do braço e geração de força na natação. Uma das 

limitações deste estudo é o fato de que a equação foi desenvolvida a partir de dados 

coletados apenas de nadadores do sexo masculino, possibilitando outros estudos.  

Diante do exposto, segue nossa pergunta condutora: a equação sugerida por 

Dos Santos (2012) é válida para atletas femininas? 

Tendo em vista uma escassez de estudos para determinação da força 

propulsiva na natação, este estudo tem como objetivo verificar a aplicabilidade de 

uma fórmula que estima a força propulsora para nadadoras do sexo feminino. Vale 

salientar que a execução desse trabalho terá impacto para profissionais que 

trabalham com natação, fornecendo embasamentos para a avaliação da força 

propulsiva e para detecção de talentos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Segundo Serrão (2007), a força somente pode ser explicada a partir do efeito 

de sua ação.Neste sentido, a força pode ser determinada por uma tensão que um 

músculo, ou um grupo muscular consegue exercer contra uma resistência (FOX; 

BOWERS, 1991). Manso et al. (1996) definem a força no contexto da atividade física 

e do desporto como a capacidade de um sujeito vencer ou tolerar uma resistência 

externa. 

Maglicho (1999) diz que os nadadores mais fortes não são essencialmente os 

mais rápidos se não puderem aplicar os seus valores de força a elevadas 

velocidades. Por outro lado, os nadadores com uma rápida frequência de braçada 

não ganharão provas a menos que consigam aplicar um grau de força a um ritmo 

razoável nos seus movimentos.  

Propulsão é definida como a força criada pelos braços e pernas dos 

nadadores que resulta de um impulso dos seus corpos à frente.Juntamente com a 

capacidade de minimizar a força de arrasto hidrodinâmico, a força propulsora 

desempenha papel importante na aquisição de performances mais significativasna 

natação.  (MARINHO, 2002; COUNSILMAN, 1971)  

Segundo Vilas-Boas (2001) para que um nadador se desloque no meio 

aquático de forma continua é necessário que, a cada momento, seja capaz de 

produzir uma força propulsiva de intensidade pelo menos igual à da força de arrasto 

hidrodinâmico que a água opõe ao seu deslocamento. 

Avaliação que, segundo Alves (1995), deverá ser realizada num desempenho 

que se aproxime o mais possível daquilo que é a execução em treino e na 

competição, de modo a não comprometer a confiabilidade dos dados por falta de 

especificidade. 

As mais conhecidas formas de avaliar a força na natação são,o banco de 

natação, a natação simulada, o MAD system, e o nado atado que mede a força 

propulsiva através de uma célula de carga (TOUSSANT et al., 2006; CORSINO et 

al., 1994). Entretanto Dos Santos (2012) propôs uma fórmula que estima a força 

propulsiva por meio da área muscular do braço. 

A reprodutibilidade de um teste reflete a consistência entre as medidas 

obditas em duas aplicações consecutivas de um mesmo teste. Testes com bons 

níveis de confiabilidade permitirão obter medidas mais estáveis e portanto mais 
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precisas. A objetividade é um indicador de reprodutibilidade que refere-se à exatidão 

dos resultados de um determinado instrumento de avaliação, para que possa ser 

utilizado por outros examinadores, a fim de obter resultados semelhantes, um teste 

objetivo é aquele que sofre pouca interferência da ação do aplicador, e podemos 

determinar a objetividade através do teste t de Student e pelo índice de correlação 

(ROJAS; BARROS, 2003). 
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3 OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral: 

Este estudo teve como objetivo verificar a aplicabilidade de uma equação 

proposta por Dos Santos (2012) que estima a força propulsora em jovens 

nadadoras. 

Objetivos Específicos: 

1. Verificar a objetividade da equação que estima a força propulsiva 

porposta por Dos Santos. 

2. Verificar a reprodutibilidade da equação que estima a força propulsiva 

proposta por Dos Santos. 
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4 METODOLOGIA 

 

 4.1 Participantes 

 

Este estudo foi do tipo descritivo correlacional sobre um corte transversal. 

Envolvendo  17 jovens atletas de natação do gênero feminino com idade variando de 

12 a 16 anos, todas registradas na federação pernambucana de natação .A seleção 

da amostra foi por conveniência.O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da 

Universidade de Pernambuco sob o nº 048/09. Todas as participantes tiveram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado por seus responsáveis. 

 

 4.2 Procedimentos 

 

Inicialmente todas as voluntárias foram esclarecidas dos procedimentos aos 

quais foram submetidas, relacionados à pesquisa. Subsequente, as nadadoras 

foram orientados a preencher o “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” 

(ANEXOI). A coleta foi realizada no local de treino e no horário do treino, onde foram 

coletadas informações demográficas (gênero, idade, data de nascimento), medidas 

antropométricas (estatura, massa corporal, circunferência do braço e espessura das 

dobras cutâneas) e variável cinética (Teste de nado atado).  

No teste do nado atado, as nadadoras tiveram 10 minutos de aquecimento 

com exercícios de intensidade moderada, após o aquecimento as atletas eram 

presas ao cinto e foi pedido para que colocassem um flutuador entre as pernas para 

impedi-las de realizar movimentos com os membros inferiores durante o teste, nesse 

momento era repassado todas as informações. 

       O teste de nado atado constitui da aplicação de dois esforços máximos no nado 

crawl, enquanto ligado a um aparelho de medição por 30 segundos. O inicio e o final 

do teste foi determinado por um sinal sonoro e durante todo o teste as atletas foram 

estimuladas verbalmente para que o máximo de esforço seja requerido a uma 

velocidade máxima, o estimulo verbal foi padronizado entre os avaliadores. 
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 4.3 Instrumentos de medidas 

 

A massa corporal foi obtida através de pesagem na balança digital com precisão 

de 0,1kg, com o indivíduo no centro do equipamento, descalço, com mínimo de 

roupa possível, ereto, com os pés juntos e os braços estendidos ao longo do corpo. 

 A estatura foi determinada com estadiômetro portátil com precisão de 0,1 cm. Os 

indivíduos foram colocados em posição ereta, descalços, com membros superiores 

estendidos ao longo do corpo, a cabeça erguida, olhando para um ponto fixo na 

altura dos olhos; com os calcanhares, ombros, o dorso e a cabeça em contato com o 

estadiômetro de madeira montado.  

A circunferência do braço relaxado foi obtida por um único avaliador com uma fita 

flexível de precisão de 0,1 cm (Mabbis, EUA), de acordo com a técnica descrita por 

(CALLAWAY, 1991). A dobra cutânea tricipital foi utilizada para avaliar a o 

percentual de gordura do braço, com um adipometro (Lange, EUA) a uma pressão 

constante de 10g/mm e precisão de 1mm. 

A área muscular do braço foi calculada a partir da equação proposta por 

(FRISANCHO, 1981). 

AMB = (CB -  DT)2/4  

Onde AMB é a área muscular do braço relaxado em cm2, CB é circunferência do 

braço em cm, DT é a Dobra cutânea Tricipital em cm e   é 3,1416. 

 

  4.3.1 Força de propulsão 

 

       Para determinar a força propulsora do braço, foi utilizado o protocolo proposto 

por (PAPOTI et al., 2007), onde um cabo de aço de três metros de comprimento foi 

preso a cintura das nadadoras, esse cabo foi preso a um dinamômetro (EMG 

System, BRA) que permaneceu fixo para registrar a força das nadadoras.Foi  

tomada a precaução para que nenhuma nadadora tenha treinado nas ultimas 24 

horas que precedem os testes, afim de que nenhum efeito agudo decorrente do 

treino influencie os resultados. 

A força propulsiva estimada foi calculada a partir da fórmula de Dos 

Santos(2012), onde a Estimativa da Força Propulsiva (EFP) = 0,643 X área muscular 

(cm2). 
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 4.4  Análise dos dados 

A amostra de nadadoras selecionada teve seus dados de força propulsiva de 

braçada real confrontado com o valor da força propulsiva de braçada estimada pela 

equação de Santos.Para os procedimentos estatísticos de verificação foram 

considerados o teste de normalidade Shapiro Wilk, o teste t de Student dependente 

e índice de correlação de Pearson, para análise da objetividade,e a análise gráfica 

proposta por Bland e Altman, para verificação dos limites de concordância (superior 

e inferior) com intervalo de confiança fixado em 95%. Os dados foram analisados 

utilizando os softwares SPSS 20.0 (IBM, EUA), GRAPHPAD versão 5.0 

(GRAPHPAD, EUA). Para todas as análises foi considerado significativo um valor de 

p<0.05. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A Tabela 1 apresenta os resultados dos parâmetros demográficos e das 

variáveis antropométricas, em média  e desvio padrão. 

Tabela 1- Análise descritiva dos parâmetros demográficos eantropométricos. n=17. 

 Média ± D.P. Minimo   Máximo 

Idade (anos) 13,6 ± 1,3 12 16 

Massa corporal(kg) 52,0 ± 7,3 43,5 58,50 

Estatura (cm) 161,6 ± 6,7 153,8 166,50 

CB (cm) 23,59 ± 2,18 20,40 28 

DT (mm) 12,28 ± 4,6 8 21 

AMB (cm2) 31,23 ± 5,62 25,46 30,73 

Fonte: Silva, 2015. Resultados obtidos na pesquisa   

CB, cirunferência do braço; DT, drobra cutânia triciptal; AMB, área muscular do braço; 

 

Na Tabela 2 apresenta os resultados da força propulsiva do braço 

determinada pelo nado atado e o da força propulsiva estimada pela formula de Dos 

Santos 2012. 
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Tabela 2 – Valores da Força propulsiva do braço (FPB) , Força propulsiva estimada 

(FPE) , Média e Desvio Padrão. 

Atleta FPB(kgf) FPE(kgf) 

1 9,40 15,14 

2 18,30 18,69 

3 9,30 16,37 

4 10,70 19,06 

5 13,30 23,28 

6 15,70 20,82 

7 17,00 18,59 

8 22,70 27,55 

9 12,20 25,73 

10 15,40 18,81 

11 29,74 16,53 

12 27,41 15,96 

13 22,91 19,04 

14 36,23 25,55 

15 23,91 20,79 

16 30,07 21,18 

17 35,57 18,28 

Média ± D.P 20,58 ± 8,85 20,08 ± 3,61 

Fonte: Silva, 2015. Resultados obtidos na pesquisa   
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Figura 1- Bland-Altman entre a força propulsiva real e a força propulsiva estimada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:Silva, 2015. Resultados obtidos na pesquisa    

 

Tabela 3–Resultados encontrados no gráfico do Bland – Altman. 

I.C. V.M. D.P.V. L.I. L.S. 

95% 2,38 9,18 15,61 20,38 

Fonte: Silva, 2015. Resultados obtidos na pesquisa   

I.C., índice de confiança; V.M., viés médio; D.P.V., desvio padrão do viés; L.I., limite inferior; L.S., 

limite superior. 

O presente estudo teve como objetivo verificar a aplicabilidade da equação de 

estimativa de força propulsiva em jovens nadadoras. 

Foram considerados o teste t de Student para a análise da objetividade e o 

índice de correlação para análise da reprodutibilidade, para o teste t foi encontrado o 

valor de (p= 0,824), isso significa que não há diferenças entre as médias, porem 

quando olhamos o índice de correlação com o (p=0,589 e o r= 0,141) vimos não 

houve correlação entre os valores de força propulsiva real e a estimada pelça 

equação, ao analisarmos os valores expostos na Tabela 2, verificamos divergências 

entre o valor medido através do nado atado e o valor calculado pela fómula de Dos 

Santos, 2012. 

Conforme analisado no gráfico mais 95% dos dados encontram-se dentro dos 

limites de concordância estabelecidos pelo método (LI= 15,61; LS=20,38), 

evidenciando que na média os valores dos vieses encontrados comparando-se os 
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dois métodos avaliados não são estatisticamente significantes contudo, observou-se 

um disvio padrão do viés relativamente alto (VM= 2,38; DPV= 9,18).  

Tais diferenças entre os resultados encontrados podem ser explicados por ter 

sofrido influencia da  heterogeneidade na amostra, idade maturacional, tempo de 

treinamento e  nível de treinamento. 

Estudos mostraram que a idade do pico de performance depende do gênero, 

da orientação quanto à distância a nadar e a maturação biológica individual dos 

atletas. Em linhas gerais, os nadadores velocistas tendem a alcançar seus picos de 

performance com o avanço da idade do que os nadadores de fundo. Esse padrão é 

verificado também para as nadadoras, porém, existe uma maior variabilidade na 

idade de pico de performance entre estas quando comparadas aos homens 

(COLANTONIO, 2007; SOLOKOVAS, 2001). 

 Em geral, essa idade nas mulheres é atingida de 2-4 anos mais cedo  

em relação aos homens, o que indica que amaturação biológica também ocorre mais 

precocemente nas meninas (COLANTONIO, 2007).  

As características físicas e os sistemas fisiológicos desenvolvem-se em taxas 

diferentes. Em geral, muitas crianças seguem um aumento linear normal no tamanho 

e na força com a idade. Entretanto, durante o estirão do crescimento na 

adolescência, 10-14 anos nas meninas e 12-16 anos nos meninos, muitos 

parâmetros mostram um crescimento acelerado no tamanho e na força (MALINA, 

1997). 
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6 CONCLUSÃO 

 

Com base nos resultados deste estudo, podemos concluir que quando 

comparamos as médias de força propulsiva real com a estimada pela fórmula, não 

existe diferença significativa,indicando que a equação é aplicável,por outro ladonão 

existe uma correlação entre os valores encontrados e estimados, concluindo-se que 

não existem evidências suficientes para afirmar que a mesma seja reprodutível, 

sendo necessário uma avaliação da sua capacidade preditiva.  
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ANEXO - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Elaborado de acordo com a Resolução 196/1996 do Conselho Nacional de Saúde e 
legislação complementar da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa) 

 
Convido (amos) V.Sa. a participar da pesquisa: Parâmetros cinemáticos, 

variação antropométrica, maturidade biológica e desempenho físico em atletas 
de natação sob responsabilidade do pesquisador Dr. Marcos André Moura dos 
Santos que tem por objetivos: a) verificar a relação entre os parâmetros cinemáticos 
e desempenho de nadadores; b) analisar o efeito cumulativo do tamanho do corpo, 
durante os estagio de maturidade e o desempenho na natação e c) propor equações 
para determinação da força propulsiva de nadadores.  

Para a realização deste trabalho será (ão) utilizado(s) o(s) seguinte(s) 
método(s): Analise do comprimento de braçada (CB), frequência de braçada (FB), 
velocidade de nado (VN), índice de nado (IN), velocidade média escalar (Vm), tempo 
de saída (Ts) e tempo de virada (Tv). Para análise das variáveis cinemáticas, será 
realizada a filmagem das provas de 50 e 100 metros nado livre, realizada em uma 
piscina olímpica (WB-2000, Sansung Japão, com frequência de 30 Hz) e analisada 
pelo editor de vídeo Kinovea 0.8.15 (Joan Charmant- França). Ts e Tv serão obtidas 
através da linha do tempo do software. As características antropométricas (massa e 
estatura corporal, altura tronco-cefálica, envergadura, área muscular do braço e 
composição corporal), como também a força propulsiva da braçada (teste de nado 
atado), e o desempenho em competições serão avaliadas em nadadores 
competitivos. Os estágios de desenvolvimento puberal foram avaliados pelo Método 
Tanner.  

Esclareço (cemos) ainda que após a conclusão da pesquisa todo material a 
ela relacionado, de forma gravada, filmada ou equivalente será destruído, não 
restando nada que venha a comprometer o anonimato de sua participação agora ou 
futuramente.  

Quanto aos riscos e desconforto, esta pesquisa não incorre em riscos para os 
avaliados, pois, os testes e avaliações não são invasivos e não implicam na 
utilização de materiais que possam trazer riscos aos avaliados. Caso você venha a 
sentir algo dentro desses padrões, comunicar imediatamente ao pesquisador para 
que sejam tomadas as devidas providências, para isto, informar imediatamente aos 
responsáveis pelo estudo. Os benefícios esperados com o resultado desta pesquisa 
são o desenvolvimento de propostas para observação e seleção de talentos 
esportivos. Considerando aspectos relativos ao crescimento, desenvolvimento e 
maturação biológica em crianças e adolescentes expostos ao treinamento intensivo 
da natação.  

O (A) senhor (a) terá os seguintes direitos: a garantia de esclarecimento e 
resposta a qualquer pergunta; a liberdade de abandonar a pesquisa a qualquer 
momento sem prejuízo para si ou para seu tratamento (se for o caso); a garantia de 
privacidade à sua identidade e do sigilo de suas informações; a garantia de que caso 
haja algum dano a sua pessoa (ou o dependente), os prejuízos serão assumidos 
pelos pesquisadores ou pela instituição responsável inclusive acompanhamento 
médico e hospitalar. Caso haja gastos adicionais, os mesmos serão absorvidos pelo 
pesquisador.  

Nos casos de dúvidas e esclarecimentos o (a) senhor (a) deve procurar os 
pesquisadores: Marcos André Moura dos Santos - Escola Superior de Educação 
Física - Universidade de Pernambuco Rua: Arnóbio Marques s/n Santo Amaro – 
Recife – PE (81) 97934897. Caso suas dúvidas não sejam resolvidas pelos 



27 
 

pesquisadores ou seus direitos sejam negados, favor recorrer ao Comitê de Ética 
em Pesquisa da Universidade de Pernambuco, localizado à Av. Agamenon 
Magalhães, S/N, Santo Amaro, Recife-PE ou pelo telefone 81-3183.3775 ou através 
do e-mail:comitê.etica@upe.pe.gov.br  
 
Consentimento Livre e Esclarecido 
Eu____________________________________ nome completo do pesquisado, 
após ter recebido todos os esclarecimentos e ciente dos meus direitos, concordo em 
participar desta pesquisa, bem como autorizo a divulgação e a publicação de toda 
informação por mim transmitida em publicações e eventos de caráter científico. 
Desta forma, assino este termo, juntamente com o pesquisador, em duas vias de 
igual teor, ficando uma via sob meu poder e outra em poder do (s) pesquisador (a) 
(es).  
Local: Data: ____/____/____  
 
Assinatura do Sujeito (ou responsável) Assinatura do Pesquisador  
Para menores de 18 anos a autorização é assinada pelo Pai ou Responsável 

 




