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RESUMO 

Com a crescente popularização do futebol, observa-se uma crescente transformação 

desse esporte em telespetáculo. Diante desse contexto, além da participação de 

jogadores, torna-se cada vez mais importante a equipe de arbitragem. Com o passar dos 

anos, reconheceu-se que o árbitro é também integrante do jogo e pode interferir no 

resultado de uma partida. Sendo assim, para que os árbitros alcancem a performance 

ideal durante as partidas, devem aliar treinamentos físicos diários e avaliações físicas 

regulares, com objetivo de estarem bem preparados fisicamente para conduzir a partida 

e interferir minimamente no resultado da mesma. Diante dessas necessidades, o objetivo 

desse estudo foi avaliar o perfil antropométrico, bioquímico e cardiovascular dos 

árbitros capixabas que compõem o quadro nacional da Confederação Brasileira de 

Futebol (CBF). A amostra do estudo foi constituída por 16 árbitros do quadro da FES, 

os quais compõem o quadro nacional da CBF. O perfil antropométrico foi avaliado por 

meio do protocolo de sete dobras cutâneas (subescapular, tríceps, peitoral, axilar média, 

abdômen, suprailíaca e coxa); a flexibilidade através do banco de Wells; o bioquímico 

através de análise sanguínea (lipoproteínas de alta (HDL), glicose, triglicérides e 

colesterol) e cardiovascular por meio de eletrocardiograma de repouso e 

ergoespirometria. A tabulação, descrição e a análise dos dados foram realizados 

utilizando programa SigmaStat - versão 3.5 e software Microsoft Excel 2010. O nível de 

significância considerado foi de 5%. A amostra da pesquisa foi constituída por 87,5% 

árbitros do sexo masculino e 12,5% do feminino, com idade média de 34±4 anos, 

estatura de 1,78±0,1 m, massa corporal de 79,8±12 kg e índice de massa corporal de 

25,2±2,5 kg/m2, percentual de gordura (%G) de 15,6±5,3% e relação cintura/quadril 

(RCQ) de 0,83±0,1 cm. Os resultados mostram que 25 % dos árbitros apresentam 

flexibilidade categorizada como precisando melhorar e regular, respectivamente, 

31,25% como média e 6,25% e 12,50%, estando como bom e excelente, 

respectivamente. O consumo máximo de oxigênio médio foi de 45,27±5,7(ml/kg.min), 

apresentando a classificação de regular 12,5%, 50% como boa e 37,50% como 

excelentes. Os valores médios de glicose, HDL e colesterol foram 88,7±8,1, 60,8±18,6 e 

200±36 mg/dL, respectivamente. Os valores de triglicerídeos foram apresentado em 

mediana com valores de 76,8±194 mg/dL. Em conclusão, o estudo mostra que os 

árbitros do Espírito Santo estão classificados com sobrepeso, apresentando percentual 

de gordura dentro dos valores normais para a população e não apresentam boa 



 

 

    

flexibilidade. A capacidade cardiorrespiratória é boa e os perfis glicêmicos e lipídicos 

dentro da normalidade. 

Palavra-chave: Arbitragem; Perfil Antropométrico, Bioquímico, Cardiovascular 
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1 - INTRODUÇÃO 

As origens do jogo com a bola são remotíssimas. Segundo levantamentos 

realizados por historiadores, no Egito e na Babilônia, revelam uma prática similar ao 

que chamamos de futebol (AQUINO, 2002). Há também informações de que jogo de 

bola com os pés fora praticada na China, por volta de 2600 a.C. (MATTOS, 2002). 

Segundo Mattos (2002, p. 13): 

Oito jogadores de cada lado, que não podiam deixar a bola tocar o chão, 
tentavam passá-la além dos limites demarcados por duas estacas ligadas por 
um fio de seda. A diversão surgiu primeiro como exercício de treinamento 
militar e, depois, virou passatempo da nobreza. A bola era redonda, feita de 
coura, cheia de cabelo ou crina). 
 

Em outras civilizações se praticava um jogo com características semelhantes 

como na Grécia (epyskiros), antiga Roma (harpastum), Itália (gioco del calcio) e França 

(soule ou choule) (LEAL, 2001). Na Inglaterra, o jogo foi introduzido após a batalha de 

Hastings, por seguidores de William, o Conquistador. O jogo era considerado violento, 

sendo proibido através de decreto com punições, voltando a ser praticado somente no 

século XVII, que acabaria por ser tornar o berço do futebol moderno (LEAL, 2001).  

Leal (2001) ressalta que o foot-ball, como era denominado, foi estabelecido com 

as características atuais, distinguindo-se do rugby, no qual era permitido jogar com as 

mãos. As primeiras 14 regras foram criadas em 1863, sendo depois acrescentado as 

figura do árbitro e a do goleiro, sendo permitido a esse último utilizar as mãos. Além 

disso, foram adicionados o arremesso lateral, pênalti e a troca de lado na metade do 

segundo tempo (antes trocava-se de lado após cada gol) (AQUINO, 2002). 

Com a crescente popularização do futebol devido à valorização dos campeonatos 

regionais, entre seleções e, principalmente, a Copa do Mundo, observa-se uma crescente 

virtualização e sua transformação em esporte telespetáculo. Sendo assim, de forma 

direta neste espetáculo encontramos os jogadores e a equipe de arbitragem (DA SILVA 

et al. 2013). Quando do surgimento do futebol em 1863, não existia o árbitro de futebol; 

o árbitro de futebol foi incorporado a este esporte no ano de 1868 (DA SILVA et al. 

2013).  

Dentro desse contexto, a inclusão do árbitro de futebol ocorreu devido às 

inúmeras discussões durante as partidas e a necessidade da aplicação das regras e 

manutenção da conduta desportiva. Dessa forma, tornou-se necessária a presença de 

uma autoridade para controlar e aplicar as regras inerentes ao esporte. Inicialmente, a 
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atuação do árbitro se perfazia fora do campo de jogo; contudo, mais tarde, em 1881, o 

mesmo começou a atuar dentro das quatro linhas. Em 1886, os países que compõem o 

Reino Unido criaram a International Football Association Board (IFAB), instituição 

esportiva responsável pelas criações e modificações das regras do jogo até os dias 

atuais. 

Pesquisas científicas envolvendo árbitros de futebol são muito recentes e 

escassas, se tomarmos como referência os estudos envolvendo jogadores de futebol (DA 

SILVA, 2005; CATTERALL, et al.,1993; D’OTTAVIO e CASTAGNA, 2001; DA 

SILVA e RODRIGUEZ-AÑEZ, 1999; ASAMI, et al. 1988). Por muito tempo, o árbitro 

de futebol foi considerado como uma figura secundária no ambiente do futebol. Com o 

passar dos anos, reconheceu-se que o árbitro é também integrante do jogo e pode 

interferir no resultado de uma partida (DA SILVA & NASCIMENTO, 2005). Assim, 

devido à importância do árbitro para o futebol e considerando a Confederação Brasileira 

de Futebol (CBF), filiada à Fedération Internationale de Football Association (FIFA), à 

Confederacion Sudamericana de Futbol (CONMEBOL) e ao Comitê Olímpico 

Brasileiro (COB) como dirigente do futebol brasileiro (CBF, 2015), a arbitragem foi 

designada e constituída por: 

 [...] órgãos que integram a estrutura da arbitragem da CBF e pelas 
Comissões Estaduais de Arbitragem de Futebol – CEAF’s, assim como, pelos 
Departamentos, Escolas, Corregedorias e Ouvidorias de Arbitragem e outros 
Órgãos estaduais, acaso instituídos pelas federações [...] 

 

A arbitragem da CBF é constituída pela Comissão de Arbitragem (CA-CBF), 

que é subordinada a presidência da entidade e tem apoio dos departamentos de 

arbitragem (Ouvidoria e Corregedoria) e Escola Nacional de Arbitragem (ENAF). Para 

compor o quadro de arbitragem, os árbitros devem estar vinculados às Federações 

estaduais, as quais possuem um número de vagas de acordo com o ranqueamento pré-

estabelecido pela CBF. Os árbitros selecionados pelas comissões estaduais são 

indicados e devem, conforme as diretrizes pré-estabelecidas pela CA, cumprir todas as 

exigências previstas: documentos que comprovem a idoneidade do árbitro, fiscalizado 

pela Corregedoria; aproveitamento em avaliações teóricas aplicados pela ENAF-CBF e 

por fim, procedimentos físicos (FIFA-TEST) e antropométricos (CBF-2016).  

O futebol moderno exige que o árbitro esteja muito bem preparado fisicamente 

para conduzir a partida e, com o intuito de melhorar o nível da arbitragem (DA SILVA 

& NASCIMENTO, 2005), nos últimos anos, o futebol experienciou mudanças 



7 

 

    

significativas, principalmente quanto suas exigências físicas, tornando-se rápido e 

intenso (VIEIRA et al, 2010). Segundo DA SILVA e RODRIGUEZ-AÑEZ (2001), as 

necessidades energéticas de um indivíduo durante uma atividade física depende do 

gênero, idade e as atividades que desenvolvem. Em seu estudo, constatou que as 

atividades realizadas pelos árbitros de futebol são predominantemente aeróbias, de 

moderada intensidade, com gastos energéticos dos árbitros e assistentes variando em 

torno de 740 e 494 kcal respectivamente.  

Durante a realização da Copa do Mundo, em 1990, a FIFA determinou que a 

idade máxima para um árbitro integrar seu quadro de profissionais cairia de 50 para 45 

anos (DA SILVA & NASCIMENTO, 2005). Além disso, desde 1989, essa entidade 

vinha sugerindo a aplicação de uma bateria de testes físicos destinados a avaliação dos 

árbitros (RONTOYANNIS et al., 1998). No ano de 2001, a FIFA estabeleceu uma nova 

sequência para a aplicação das provas anaeróbica e aeróbica que compõem sua bateria. 

Contudo, há poucos estudos que investigaram os perfis antropométrico, cardiovascular e 

bioquímico de árbitros de futebol no Brasil.  

Da Silva et al. (2007) analisaram o índice de massa corporal (IMC) e o perímetro 

da cintura como indicadores de sobrepeso e de risco para doença associada ao excesso 

de gordura central em árbitros paranaenses da Confederação Brasileira de Futebol 

(CBF). Os autores encontraram apenas 56% dos árbitros com valores de IMC 

considerados dentro da normalidade; no entanto, nenhum árbitro apresentou risco de 

doenças cardiovasculares. Outro estudo realizado analisou a composição corporal e o 

nível de aptidão física de 27 árbitros de elite da Federação Paranaense de Futebol (FPF), 

credenciados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) (DA SILVA e 

NASCIMENTO, 2005). Os árbitros passaram por uma bateria de testes (corrida de 12 

minutos, duas corridas e 50 metros e duas corridas de 200 metros) utilizada para avaliar 

a condição física, a qual foi padronizada pela FIFA, em 2001. Os autores mostraram 

que, a partir dos resultados da avaliação antropométrica, o percentual de gordura 

corporal médio dos árbitros foi de 19%. Os árbitros assistentes apresentaram melhores 

resultados em todas as provas da FIFA, bem como menor porcentagem de gordura 

corporal, quando comparamos seus resultados com os dos árbitros.  

Da Silva (2013) averiguou o perfil morfológico de 13 árbitros assistentes de elite 

da Federação Paranaense de Futebol (FPF), os quais se submeteram às provas de 

aptidão física da temporada de 2010. O percentual de tecido adiposo apresentado pelos 
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árbitros assistentes neste estudo foi superior aos dos jogadores de futebol e de árbitros 

internacionais relatados na literatura científica.  

Contudo, no Espírito Santo não foram encontrados estudos abordando a 

performance física e os perfis antropométrico e bioquímicos dos árbitros de futebol, os 

quais são essenciais  para auxiliar os árbitros na tomada de decisões, objetivando-se 

assim, evitar decisões equivocadas, as quais podem ser provocadas pelo esgotamento 

físico durante a partida, e que possam influenciar diretamente nos resultados do jogo de 

futebol e possíveis riscos de eventos cardíacos. 

Diante dos trabalhos apresentados e da ausência de estudos nas principais 

revistas científicas da área1 e sobre a arbitragem no Espírito Santo, o objetivo dessa 

pesquisa será realizar a avaliação do perfil antropométrico, bioquímico e cardiovascular 

dos árbitros capixabas que compõem o quadro nacional da CBF, os quais estão 

vinculados à Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES). Outro aspecto 

importante é a escassez de protocolos e diretrizes em regulamentos da FES e sua 

Comissão de Arbitragem quanto ao padrão antropométrico, bioquímico e cardiovascular 

para árbitros que não pertencem ao quadro da CBF, denominados de quadro básico e 

que atuam em competições realizadas pela FES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Foi realizado um levantamento bibliográfico em oito revistas da Educação Física: Revista Movimento, 

Motrivivência, Revista Brasileira de Ciências do Esporte, UEM, Motriz, ciência do Movimento e Revista 
Brasileira de Educação Física e Esporte 
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2 - METODOLOGIA 

2.1. Delineamento do Estudo 

 Esse trabalho consistiu em um estudo de caráter transversal, sendo categorizado 

como uma abordagem quantitativa visando descrever e analisar os resultados a partir 

dos perfis cardiológicos, antropométricos e bioquímicos dos árbitros que compõem o 

quadro nacional da CBF e vinculados à Federação de Futebol do Estado do Espírito 

Santo (FES). O estudo visou à definição do perfil antropométrico por meio do protocolo 

com sete dobras cutâneas (subescapular, tríceps, peitoral, axilar média, abdômen, 

suprailíaca e coxa), bioquímico através de análise sanguínea e cardiovascular por meio 

de eletrocardiograma de esforço.  

O período total das coletas de dados consistiu em 12 semanas, sendo dividido 

em quatro momentos, conforme demonstrado abaixo: 

 

  

M1                                M2                                               M3                                                           M4 

 |---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------| 

 0                                    2                                                   4                                                              12 

 

M1: Convite aos árbitros a participarem do estudo; 

M2: Início da coleta de dados da composição corporal, da flexibilidade e do teste de 

eletrocardiograma de repouso e ergoespirométrica; 

M3: Início da coleta de dados das análises bioquímicas; 

M4: Fim das coletas dos dados; realização das análises dos dados obtidos. 

 

2.2. Amostra 

A amostra do estudo foi constituída por dezesseis árbitros do quadro da FES, os 

quais compõem o quadro nacional da CBF. Foram analisados seis árbitros, oito árbitros 

assistentes e duas árbitras assistentes. O quadro da FES possui atualmente 

aproximadamente 60 árbitros habilitados a atuar em competições profissionais, no 

entanto, delimitamos os participantes devido ao objetivo da pesquisa. 
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2.3. Procedimentos Éticos 

 A proposta de pesquisa foi apresentada aos árbitros do quadro da FES que 

pertencem a CBF, com intuito de obter o consentimento dos mesmos em relação a esta 

pesquisa. Cabe ressaltar que o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO 

1) foi distribuído e assinado pelo participantes da pesquisa, garantindo a legalidade, 

anonimato e utilização dos dados para o trabalho científico. O projeto foi submetido, 

para análise e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos 

da Universidade Federal do Espírito Santo, atendendo assim a Resolução n° 196/96, 

sendo aprovado com o número com o número 584002816.7.0000.5542, na data de 05 de 

agosto de 2016 (ANEXO 2). 

 

2.4. Análise da Composição Corporal 

A avaliação da composição corporal ocorreu por meio de análise do perfil 

antropométrico e teve a finalidade de identificar a composição corporal dos 

participantes da pesquisa, sendo realizado no início da pesquisa. Esta avaliação deu-se a 

partir da mensuração de parâmetros corporais, tais como, estatura, massa corporal, 

índice de massa corporal (IMC) e percentual de gordura corporal. As medidas 

antropométricas foram realizadas sempre pelo mesmo avaliador. O perfil 

antropométrico foi caracterizado de acordo com as seguintes avaliações:  

a) massa corporal (kg): foi utilizada balança tipo plataforma, com graduação de 

100g;  

b) estatura (m): utilizou-se um estadiômetro. Para a ação destinada à 

mensuração de estatura, foi solicitado aos árbitros que permanecessem em posição 

ereta, com os calcanhares unidos e com as pontas dos pés ligeiramente afastadas. As 

mensurações do massa corporal e da estatura concerniram para o cálculo do índice de 

massa corporal (IMC), razão do massa corporal/estatura2, sendo a massa corporal 

expressa em quilogramas (kg) e a estatura em metros (m). As informações do IMC, para 

sobrepeso e obesidade, foram classificadas, segundo a nomenclatura e os valores 

críticos adotados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para adultos. 

c) percentual de gordura corporal: utilizou-se um compasso específico 

(adipômetro), com escalas de 0,1 e pressão constante aproximada de 10 g/mm2 

independente de sua abertura. Todas as análises das dobras cutâneas procederam-se no 

hemicorpo direito do sujeito, seguindo o padrão descrito por Harisson et al. (1991). 
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Foram mensuradas três medições em todas as medidas antropométricas, adotando-se a 

média como valor final, bem como realizadas por um mesmo avaliador. Para avaliar e 

estimar o percentual de gordura corporal (%GC) adotou-se as equações de regressão 

propostas por Jackson e Pollock (1978) onde foram mensuradas sete dobras cutâneas 

(subescapular, tríceps, peitoral, axilar média, abdômen, suprailíaca e coxa).  

 

2.5. Perfil Bioquímico 

As coletas de sangue (4 ml) para a análise bioquímica das lipoproteínas de alta 

(HDL), glicose, triglicérides e colesterol foram realizadas no Laboratório de Fisiologia e 

Bioquímica Experimental do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Ciências do 

Movimento Corporal (NUPEM) lotado no Centro de Educação Física e 

Desportos/UFES.  

Para a realização dos exames bioquímicos, amostras de sangue foram coletadas 

pela manhã, após 12 horas de jejum, em tubo a vácuo e o soro foi obtido por 

centrifugação. Em seguida, as amostras foram armazenadas à -80º C e, posteriormente, 

analisadas. As análises bioquímicas foram realizadas em sistema automatizado (BS-200 

Mindray, Shenzhen, China) por método enzimático colorimétrico utilizando kits 

comerciais (Bioclin, Belo Horizonte, Brasil).  

 

2.6. Flexibilidade 

Para avaliação da flexibilidade foi utilizado o teste proposto por Wells e Dillon 

(1953) apud Silva e Brandão (2013), que consiste em avaliar o indivíduo na posição 

sentada em colchonete com os pés totalmente apoiados na parte frontal da caixa. Os 

braços devem ficar totalmente estendidos à frente com uma mão sobreposta sobre a 

outra (palmas das mãos para baixo). O avaliador deve sempre observar para que o 

avaliado não flexione os joelhos durante a realização do teste. O indivíduo avaliado 

flexionou o tronco sobre o quadril, empurrando o taco de madeira que existia sobre a 

caixa com fita métrica milimetrada. Este procedimento foi realizado três vezes, 

considerando-se a maior distância atingida como o grau de flexibilidade obtido pelo 

avaliado. Para classificação do teste de flexibilidade foi utilizado Canadian 

Standardized Test of Fitness (CSTF), utilizando os seguintes pontos de corte dos níveis 

descritos abaixo: 
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Sentar e Alcançar – Masculino – com banco (em centímetros) 
Idade 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 
Excelente > 39 >40 >38 > 35 > 35 > 33 

Acima da média 34-38 34-39 33-37 29-34 28-34 25-32 
Média 29-33 30-33 28-32 24-28 24-27 20-24 
Abaixo da média 24-28 25-29 23-27 18-23 16-23 15-19 
Ruim < 23 < 24 < 22 < 17 < 15 < 14 

Sentar e Alcançar – Feminino – com banco (em centímetros) 
Idade 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 
Excelente >43 >41 >41 >38 >39 >35 

Acima da média 38-42 37-40 36-40 34-37 33-28 31-34 
Média 34-37 33-36 32-35 30-33 30-32 27-30 
Abaixo da média 29-33 28-32 27-31 25-29 25-29 23-26 
Ruim < 28 < 27 < 26 < 24 < 24 < 22 

     Fonte: Canadian Standardized Teste of Fitness (CSTF, 1986). 

2.7. Perfil cardiorrespiratório 

A avaliação cardiorrespiratória foi constituída por meio do teste de 

eletrocardiograma de repouso e ergoespirométrica, as quais foram realizadas por um 

médico cardiologista, com a finalidade de detectar eventuais contraindicações que 

impossibilite sua atuação profissional e a capacidade cardiorrespiratória. 

Inicialmente, os indivíduos foram mantidos por pelo menos cinco minutos em 

decúbito dorsal sobre uma maca, onde foi realizado um eletrocardiograma de repouso 

de 12 derivações padrão (D1, D2, D3, aVR, aVL, aVF,  V1, V2, V3, V4, V5, V6) com 

intuito de detectar algum tipo de arritmias, distúrbios de condução, isquemia miocárdica 

ou infarto agudo do miocárdio (IAM). 

Segundo as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia (MENEGHELO et 

al., 2010), o teste ergométrico de esforço é um procedimento onde o individuo é 

submetido a um esforço físico programado e individualizado com a finalidade de se 

avaliar as respostas clinicas, hemodinâmicas, autonômicas, eletrocardiográficas, 

metabólicas e eventualmente ventilatória ao exercício. Essa avaliação possibilita: 

detectar isquemia miocárdica, reconhecer arritmias cardíacas e distúrbios 

hemodinâmicos induzidos pelo esforço; avaliar a capacidade funcional e a condição 

aeróbica; diagnosticar e estabelecer o prognostico de determinadas doenças 

cardiovasculares; prescrever exercícios físicos; avaliar objetivamente os resultados de 

intervenção terapêutica; demonstrar ao paciente e seus familiares as suas reais 

condições físicas e fornecer dados  para perícia médica (MENEGHELO et al., 2010). 
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O registro eletrocardiográfico durante o pré-esforço, em pé na esteira, e esforço 

foi realizado utilizando-se as derivações: MC5, derivação ântero-lateral, bipolar, com 

eletrodo negativo na parte superior do esterno (manúbrio) e o positivo na posição V5; 

D2M, derivação inferior, bipolar, com eletrodo negativo na parte superior do esterno e o 

positivo na crista ilíaca superior esquerda; e V2M, derivação ântero-septal, unipolar, 

com eletrodo precordial na posição V2. O teste foi realizado em esteira rolante 

motorizada (Inbra Sport Super ATL, Porto Alegre, Brasil) mantida com inclinação de 

1% seguindo um protocolo de rampa individualizado, objetivando uma duração total 

entre 10 e 12 minutos de teste. A velocidade era incrementada gradativamente até que o 

indivíduo atingisse a exaustão. Iniciava-se o teste com uma velocidade de 6 km.h-1 com 

um incremento de velocidade a cada minuto de 1 km.h-1.  

As variáveis ventilatórias da ergoespirometria foram mensuradas utilizando o 

analisador metabólico de gases (modelo Cortex Metalyzer 3, Alemanha), para a 

avaliação do consumo máximo de oxigênio (VO² Max),com coleta respiração a 

respiração, sendo analisados com o programa Metasoft®. A unidade do Cortex foi 

calibrada pelo método de calibração de circuito fechado, através de gás de calibração 

conhecida (cilindro de 11,97%O2 e 4,95%CO2 original, fornecido pelo fabricante), o que 

permitiu uma nova calibragem antes de cada novo teste. O sensor de volume foi 

calibrado utilizando uma seringa de calibração 3L (Hans Rudolph). Foram utilizadas 

máscaras coletoras de tamanhos variados p, m ou g, de acordo com as dimensões faciais 

de cada sujeito. Após higienização devida, a máscara foi adaptada na face do sujeito de 

maneira a permitir que não houvesse escape de ar, verificado ao menos duas vezes antes 

de inserir a linha de ar. Os critérios para identificar o teste como máximo foram a 

aceitação de pelo menos três dos seguintes critérios: a) exaustão voluntária; b) 

frequência cardíaca no teste atingir pelo menos 90% da prevista para a idade (220-

idade); c) razão de troca respiratória (RTR) igual ou acima de 1,05; d) consumo máximo 

de oxigênio, observado pelo conceito de platô ou pico (HOWLEY et al, 1995; BILLAT 

et al, 2004). Cabe ressaltar que os testes foram supervisionados por um médico 

cardiologista. 

 

2.8. Análise Estatística 

  A tabulação, descrição e a análise dos dados foram realizados utilizando 

programa SigmaStat - versão 3.5 e software Microsoft Excel 2010. Os dados para a 
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verificação da normalidade dos dados foi aplicado o teste de Kolmogorov – Smirnov, 

sendo apresentados em tabelas e gráficos. A correlação entre as variáveis 

antropométricas e o VO2máx foi realizada pela Correlação de Pearson. O nível de 

significância considerado foi de 5%.  
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3 – RESULTADOS 

 Os dados dos árbitros que participaram da pesquisa e suas respectivas 

características estão apresentados na Figura 1A-B. Os resultados indicaram que a 

amostra da pesquisa foi constituída por dezesseis árbitros, sendo 87,5% do sexo 

masculino e 12,5% do feminino, respectivamente. Na Figura 1B é mostrada a faixa 

etária dos árbitros do quadro da CBF no Espírito Santo, sendo que 12,5% estão 

distribuídos na faixa de 20 a 30 anos, 81,25% na faixa etária de 30 a 40 anos e 6,25% se 

enquadram com idade superior aos 40 anos.  
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Figura 1. Características gerais. A) Distribuição percentual dos indivíduos por sexo e; B) Faixa 
etária. 

 

   Os dados referentes às características antropométricas dos árbitros de futebol 

pertencentes à FES são apresentados na Tabela 1, independente do gênero e faixa etária. 

Observa-se que a faixa etária e estatura apresentaram valores médios de 34,19 anos e 

1,78 m, respectivamente. Com relação à composição corporal, os resultados mostram 

que os árbitros apresentaram massa corporal média de 79,75 kg e IMC de 25,17 kg/m2 

(classificados como sobrepeso). Os resultados também mostram que a circunferência da 

cintura, abdome e quadril apresentaram valores médios de 82,66 cm, 86,09 cm e 99,63 

cm, respectivamente. Em relação ao percentual de gordura (%G) foi encontrado o valor 

médio de 15,63%, massa gorda (MG) de 12,56 kg e a massa magra (MM), sendo esta a 

massa livre de gordura, de 67,19 kg. Quanto aos valores referentes à RCQ, os valores 

médios encontrados foram de 0,83 cm, representando padrão de normalidade baixo em 

referencia a média da idade dos árbitros que participaram da pesquisa. 
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Tabela 1. Características Antropométricas 

           Valores apresentados como média ± DP. IMC: Índice de Massa Corporal 
 
 

Os resultados apresentados na Figura 2A-B apontaram que 56,25% da amostra 

apresentam-se com IMC dentro da normalidade e 43,75% classificados como 

sobrepeso. Na Figura 2B, o percentual de gordura (%) identificou  que 6,25% dos 

árbitros estão classificados como baixo e abaixo da média, respectivamente, 25% se 

enquadram como valores classificados como bom, 18,75% como estando na média, 

31,25% encontram-se classificados como excelente e 12,50% se acima da média.    

 

Variáveis Árbitros (n = 16) Mínima Máxima 

Massa Corporal (Kg) 79,75 ± 11,9 56,15 98,6 

Estatura (m) 1,78 ± 0,08 1,65 1,92 

IMC (Kg/m2) 25,17 ± 2,5 20,62 29,56 

% de gordura 15,63 ± 3,51 9,24 21,73 

Massa Magra (Kg) 67,19 ± 9,4 44,77 80,98 

Massa Gorda (Kg) 12,56 ± 3,5 6,79 21,43 

Circunferência da Cintura (cm) 82,66 ± 8,5 65,00 96,50 

Circunferência do Abdôme (cm) 86,09 ± 7,6 73,00 99,50 

Circunferência do Quadril (cm) 99,63 ± 4,8 90,00 107,00 

Relação Cintura/Quadril 0,83 ± 0,08 0,65 0,95 

Á
rb

it
ro

s
 (

%
)

     

Figura 2. (A) Distribuição percentual do índice de massa corporal (IMC) e; (B) percentual de gordura (%). 
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Na Figura 3 estão apresentados os níveis de flexibilidade dos árbitros capixabas. 

Observa-se que 25 % estão descritos como precisa melhorar e regular, respectivamente. 

Além disso, 31,25% encontram-se classificados como médio e 6,25% e 12,50%, se 

enquadram como bom e excelente, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Níveis de flexibilidade dos árbitros capixabas do quadro nacional da CBF. 

As características cardiorrespiratórias obtidas no teste de ergoespirometria estão 

ilustradas na Tabela 2. Observa-se que o tempo médio dos árbitros no teste foi 10 

minutos e 15 segundos com velocidade média de 16,19 Km/h. Em relação às frequência 

cardíaca de repouso e obtida durante o teste de esforço, os valores médios dos árbitros 

da CBF no Espírito Santo foram de 64,00 e 189,6 bpm, respectivamente. O consumo 

máximo médio de oxigênio foi de 45,27(ml/kg.min). Enquanto o árbitro 6 apresentou o 

maior VO2máx (55,70 ml/kg.min), o árbitro 10 obteve o menor valor de (35,36 

ml/kg.min) entre todos os indivíduos analisados. 
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Tabela 2. Características Cardiorrespiratórias obtidas no Teste Cardiopulmonar de Exercício 
Árbitro Tempo  

(seg) 
Velocidade 

(Km/h) 
FC repouso 

(bpm) 
FC máxima 

(bpm) 
VO2máx 

(ml/kg.min) 
Árbitro 1 10:03 16,0 59 187 43,55 
Árbitro 2 10:43 16,7 60 198 44,69 
Árbitro 3 11:11 17,1 60 175 52,24 
Árbitro 4 09:05 15,1 65 188 42,78 
Árbitro 5 10:28 16,4 54 182 43,63 
Árbitro 6 11:50 17,7 64 182 55,70 
Árbitro 7 09:20 15,3 80 215 40,32 
Árbitro 8 10:24 16,3 72 174 40,55 
Árbitro 9 07:03 13,0 84 201 36,42 
Árbitro 10 08:05 14,0 89 177 35,36 
Árbitro 11 09:01 15,0 57 172 47,00 
Árbitro 12 10:38 16,6 76 194 44,69 
Árbitro 13 11:20 17,3 50 215 49,90 
Árbitro 14 12:04 18,0 58 204 50,65 
Árbitro 15 10:41 16,6 42 187 45,70 
Árbitro 16 12:01 18,0 54 183 51,19 

Média ± DP           10:15 ± 01:25      16 ± 1 64 ± 13 190 ± 14 45 ± 6 
*Inclinação constante a 1% da esteira. FC: frequência cardíaca; VO2máx: .consumo máximo de oxigênio. 

 

Na Figura 4 está demonstrado o nível de aptidão física dos árbitros profissionais 

de elite do Espírito Santo vinculados ao quadro nacional da CBF. Os resultados 

mostram que 12,50% estão classificados como regulares, 50% dos árbitros enquadrados 

com boa capacidade física e 37,50% aptidão considerada excelente dentro do protocolo 

do TCPE. 
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Figura 4. Distribuição percentual da aptidão cardiorrespiratória dos árbitros 
capixabas do quadro nacional da CBF. 
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A Tabela 3 aponta as características bioquímicas de 13 (treze) árbitros do quadro 

da FES que pertencem à CBF. Os valores médios de glicose, TG, HDL e colesterol 

foram 88,7 mg/dL, 76,8 mg/dL, 60,8mg/dL e 200mg/dL, respectivamente. Em relação à 

dosagem de triglicerídeos, apenas um árbitro apresentou valor acima da média (435 

mg/dL), considerado alto dentro dos valores de referência estipulados pela Sociedade 

Brasileira de Análises Clínicas (SBAC). 

 

Tabela 3. Características Bioquímicas  
 

 

 

 

 

  

A Tabela 4 ilustra a correlação entre o VO2máx e parâmetros da composição 

corporal. Os resultados apontam que houve uma correlação negativa e significante entre 

os níveis de VO2máx e percentual de gordura (%). Não houve correlação entre o VO2máx 

e IMC. 

Tabela 4. Correlação entre o VO2 e parâmetros antropométricos 
       VO2 máx (ml/kg.min) 

Variáveis R p 

IMC -0,20 0,456 

% gordura -0,54 0,031 

r: coeficiente de correlação. Análise de Correlação de Pearson. p< 0,05. 
 

 

 

 

Variáveis Árbitros (n = 13) 

Glicose (mg/dL) 88,7 ± 8,2 

TG (mg/dL)#  76,8 ± 194 

Colesterol (mg/dL) 200 ± 36 

HDL (mg/dL)            60,8 ± 18,6 

Valores apresentados como média ± DP. # Valores apresentados como 
mediana ± semi-amplitude. TG: triglicerídeos; HDL: lipoproteína de 
alta densidade. 
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4 – DISCUSSÃO 

O propósito do presente estudo foi avaliar os perfis antropométricos, 

cardiológicos e bioquímicos dos árbitros que compõem o quadro nacional da CBF 

vinculado à Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES). O principal 

achado do estudo foi que a maioria dos árbitros capixabas está classificada dentro dos 

valores padrões de IMC, no entanto, quase 45% apresentam sobrepeso. Além disso, 

metade dos árbitros não apresenta boa flexibilidade, valência física que pode prejudicar 

o deslocamento durante a partida. Em relação à aptidão cardiorrespiratória, os árbitros 

apresentaram uma classificação considerada boa, dentro do protocolo do TCPE. Nas 

características bioquímicas, as médias dos resultados encontrados ficaram dentro dos 

valores de referência propostos pelos órgãos reguladores. Apenas em um caso 

específico, um árbitro apresentou valor elevado na taxa de triglicerídeos. 

De acordo com a literatura para que uma equipe de arbitragem conduza uma 

partida de forma eficiente, esta necessita de um bom nível de preparação física e 

composição corporal para que o cansaço não interfira no seu desempenho (SILVA e DA 

SILVA, 2012). Os testes antropométricos são de suma importância, pois através dos 

resultados coletados, pode-se avaliar como a massa corporal, percentual de gordura, 

IMC, relação cintura/quadril influencia os níveis de condicionamento físico, a 

capacidade cardiorrespiratória, mobilidade e flexibilidade dos árbitros durante seus 

treinamentos e as partidas. Os resultados antropométricos obtidos no presente estudo 

apontaram que os árbitros apresentam IMC em média de 25,17 kg/m2 e percentual de 

gordura de 15,67%, os quais representam sobrepeso e nível bom, respectivamente. Os 

nossos achados divergem Da Silva et al. (2013) que observaram em seu estudo com um 

total de 13 árbitros paranaenses com faixa etária de 33,1 anos, IMC de 24,2 Kg/m2 e 

percentual de gordura de 18,6%, respectivamente. Outro estudo mostrou que os árbitros 

pesquisados apresentaram IMC de 24,87 Kg/m2 e percentual de gordura de 18,56%. 

Vieira et al. (2016) observaram valores médios de IMC e percentual de gordura de 24,3 

Kg/m2 e 16,3%, respectivamente. 

Analisando os dados dos estudos apresentados, se observa que o IMC dos 

árbitros pesquisados se encontra dentro da normalidade, fato este, que não ocorre com 

os árbitros do Espírito Santo. Comparando os resultados dos percentuais de gordura de 

outros estudos descritos neste trabalho, percebe-se que os árbitros do Espírito Santo 

apresentam valores classificados como acima da média, corroborando Vieira et al 
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(2016). Da Silva et al. (2013) em seu estudo avaliou 13 árbitros paranaense pertencentes 

ao quadro da CBF, obtiveram um IMC e percentual de gordura de 24,2 Kg/m² e 18,6%, 

respectivamente.  Da Silva (2006), realizou um estudo com 220 árbitros pertencentes 

somente ao quadro básico do Paraná, onde se obteve um valor médio de 24,87 Kg/m² 

referente ao IMC e 18,56% ao percentual de gordura.  

Uma possível explicação para os achados antropométricos é que os árbitros 

pertencentes do quadro da CBF no Espírito Santo não realizam testes habilitadores para 

competições estaduais devido à ausência de protocolos e normas por parte da Comissão 

Estadual de Árbitro de Futebol do Espírito Santo (CEAF/ES). Os árbitros do quadro 

nacional realizam somente uma avaliação física habilitadora por ano, esta sempre 

antecedendo os campeonatos nacionais. No momento da realização da antropometria, os 

árbitros não estavam em preparação para os testes habilitadores referentes às 

competições, fato este que pode ter influenciado na classificação dos árbitros em 

sobrepeso. No entanto, cabe resaltar que os árbitros devem estar condicionados 

fisicamente durante todo o ano, não somente para a aplicação dos testes habilitadores. A 

falta de uma periodização de treinamentos, aliada a um acompanhamento nutricional, 

provavelmente foram os grandes vilões da classificação como sobrepeso, pois com uma 

alimentação balanceada e um clico de treinamento constante, consequentemente, 

poderia ocasionar diminuição do valor médio do IMC. Porém outra variável que pode 

ter influenciado nesta classificação é ausência de dedicação exclusiva do árbitro a esta 

profissão, pois a grande maioria possui emprego fixo, fazendo com que a preparação 

física fique sempre em segundo plano. Dentro desse contexto, as variáveis 

antropométricas não alcançaram os valores de referência, como também nos protocolos 

exigidos anualmente pela CBF em suas avaliações. 

Os resultados apresentados referentes às circunferências contidas na Tabela 1 

indicam que os árbitros capixabas se encontram dentro dos valores normais de acordo 

com Organização Mundial de Saúde (OMS), para a não caracterização da Síndrome 

metabólica e outras doenças correlacionadas. As medidas das circunferências 

abdominais estão diretamente ligadas à gordura visceral e estabelecem como ponto de 

corte para risco cardiovascular aumentado. A OMS estabelece que o ponto de corte para 

as medidas de circunferência abdominal devem ser inferior a 94 cm em homens; em 

nosso estudo foi encontrada a média encontrada no estudo foi de 86,09 cm. Porém, três 

árbitros apresentaram valores iguais e acima do valor de referência, sendo 96, 99,5 e 94 
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cm, respectivamente. Em relação ao RCQ, a qual está relacionada ao risco de ocorrência 

de comorbidades, os valores médios foram de 0,83 cm, sendo que o ponto de corte da 

OMS é de 0,90 cm. Quando avaliado isoladamente os resultados, se observa que três 

árbitros encontram valores acima 0,95, 0,94 e 0,92 cm, demonstrando que precisam de 

atenção para não evoluir para uma comorbidade futuramente. 

Nahas (2003) considera a flexibilidade como um importante elemento da aptidão 

física relacionado à saúde, caracterizando-a pelo grau de amplitude do movimento de 

uma articulação, dentro dos limites morfológicos, sem o risco de provocar lesões 

(POLLOCK e WILMORE, 1993). O estudo teve por objetivo identificar o nível de 

flexibilidade dos árbitros do Espírito Santo, pertencentes ao quadro da CBF, utilizando 

o teste de sentar e alcançar da CSTF. O principal achado foi que a amostra investigada 

apresentou valores classificados como abaixo da média, bem abaixo dos valores 

recomendados pela Canadian Standardized Test of Fitness. Não foram encontrados 

relatos de estudos desse tema na literatura, portanto sendo este o primeiro estudo 

científico que trata desta temática.  

Um aspecto importante é que se acreditava que, por serem predominantemente 

ativos, os árbitros avaliados neste estudo apresentariam melhores índices de 

flexibilidade. A classificação observada de baixa flexibilidade pode ser explicada 

devido a muitos árbitros não realizarem durante seus treinos, exercícios de 

alongamentos, mobilidades, agilidade com intuito de melhorar esses níveis e também 

buscar uma melhor qualidade de vida. Cabe salientar que a CBF na aplicação dos testes 

físicos, realiza apenas o teste de agilidade, não sendo dada importância à avaliação da 

flexibilidade. Alguns estudos descrevem que os árbitros devem realizar trabalhos de 

flexibilidade, com intuito de melhoras seu deslocamento, porém nenhum estudo avaliou 

nível de flexibilidade dos árbitros (CARMO,2010). 

Os testes bioquímicos são de suma importância na atividade de alto rendimento, 

pois um bom diagnóstico pode prevenir prováveis doenças que influenciam diretamente 

no rendimento do atleta, como também acompanhar algumas doenças crônicas que não 

apresentam manifestações de sinais e sintomas como a diabetes, dislipidemias, por 

exemplo. Os exames realizados apontaram que os perfis glicêmico e lipídico dos 

árbitros capixabas apresentaram valores dentro da normalidade, enquadrados pela 

Sociedade Brasileira de Análises Clínicas (SBAC) (2016). A Tabela 4 sintetiza os dados 

coletados, onde a glicose apresentou um valor médio de 88,67 mg/dL, sendo  o valor de 
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referência deve ficar entre 60 e 99 mg/dL. Dentro desse contexto, valores fora desta 

margem, indicam que os árbitros podem ser mais susceptíveis a apresentarem um 

diagnostico de Diabetes Mellitus. O HDL, de 60,8 mg/dL ficou dentro dos limites do 

valor de referência, o qual deve ser igual ou maior que 60 mg/dL, auxiliando e 

reduzindo o risco de doenças e/ou eventos cardiovasculares. Embora o valor médio 

encontrado na amostra de árbitros se encontra dentro dos padrões de normalidade, foi 

verificado no presente estudo que seis árbitros (46,15 %) apresentam valores abaixo do 

recomendado pela SBAC.  

A SBAC, em uma normatização divulgada recentemente, estipula como valor de 

referência para o colesterol (deve ser menor que 190 mg/dL); em nosso estudo foi 

observado que nos os árbitros pesquisados, o valor médio encontrado foi de 200 mg/dL. 

Sendo assim, esse resultado demonstra que o valor fora do padrão determinado, 

associado à outros fatores de risco como hipertensão, diabetes, obesidade e sobrepeso, 

pode acarretar problemas de saúde nos árbitros, caso não haja acompanhamento médico. 

Em relação aos níveis de TG, os valores ficaram dentro da normalidade, os quais devem 

ser menores que 150 mg/dL; contudo, deve-se se atentar a dosagem encontrada em um 

dos árbitros (valor de 435 mg/dl). Valores classificados como muitos altos de 

triglicerídeos estão diretamente ligados com elevação do risco de doenças 

cardiovasculares, pressão alta e diabetes (Freitas, 2004). Cabe ressaltar que há ausência 

de literatura cientifica referente ao perfil bioquímico de árbitros, não sendo encontrados 

relatos de estudos desse tema. Sendo assim, este é o primeiro estudo cientifico que trata 

desta temática. Uma explicação possível para a elevação dos níveis de triglicérides pode 

estar relacionada ao sobrepeso, a baixa aptidão cardiorrespiratória (35,36 ml/kg.min) e 

dosagem colesterol acima dos valores de referência (265mg/dL). 

De acordo com a literatura, devido à alta demanda física imposta aos árbitros, a 

capacidade cardiorrespiratória parece ser fundamental para o desempenho dos mesmos 

(Vieira et al.,2016). Dessa forma, análises cardiológicas são essenciais para diagnosticar 

se os árbitros apresentam algum tipo de distúrbio que comprometa o desenvolvimento 

de suas funções durante seus treinamentos e partidas que estiver arbitrando.  

As avaliações do teste cardiopulmonar de exercício realizado apontaram que os 

árbitros da CBF no Espírito Santo apresentaram uma boa aptidão cardiorrespiratória, de 

acordo com o do protocolo do TCPE. Antes e após a realização do teste foi aferida os 

valores pressóricos dos árbitros, sendo observado que a pressão arterial sistólica (PAS) 
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obteve uma média inicial de 119 mmHg e após de 138 mmHg, havendo assim uma 

alteração no nível de PAS de 16%. Quanto aos níveis pressóricos durante a diástole, em 

ambos os momentos a PAD se manteve em média de 75 mmHg. Para Sandoval (2005) 

apud Siqueira e Kemper (2011), a PAS aumenta em proporção ao consumo de oxigênio, 

ao débito cardíaco e a progressão do exercício, enquanto a PAD permanece 

relativamente igual ou aumenta apenas levemente. 

Considerando as afirmações de Siqueira e Kemper (2011), com os resultados 

obtidos no TCPE, observou-se que os árbitros apresentaram uma frequência cardíaca de 

64 bpm, antes da realização do teste e 189,6 bpm durante o esforço máximo. Em 

referência ao VO2máx, o valor médio obtido foi de 45,3 ml/kg.min. Os achados 

encontrados em nosso estudo, demonstra que os valores de VO2máx ficaram bem 

abaixo de outros estudos que avaliaram a capacidade aeróbia dos árbitros. Silva et al. 

(2008) avaliaram 27 árbitros do Paraná e 10 do Piauí por meio do teste de Copper, dois 

piques de 50 metros e dois piques de 200 metros, sendo estes últimos aplicados de o 

mesmo protocolo de Silva et al. (2008),  mostraram que os árbitros do Paraná e do 

Sergipe pertencentes ao quadro da CBF, forma intercalada. Os valores encontrados do 

VO2max, dos árbitros do paranaense e piauiense foram  52,2 e 49,2 ml/kg.min, 

respectivamente. Silva et al. (2009), utilizando  apresentaram um VO2máx de 51,2 e 

50,4 ml/kg.min, respectivamente. 

Dentro desse contexto, é possível constatar que os árbitros não são considerados 

profissionais, uma vez que não apresentam dedicação exclusiva para a profissão de 

arbitragem. Além disso, não participam e/ou possuem programa de treinamento físico 

específico para alguns casos. O consumo máximo de oxigênio é uma variável 

importante para contribuir para a melhora física dos árbitros, acarretando benefícios no 

desempenho dentro das partidas, desde que o mesmo tem que acompanhar o ritmo dos 

atletas profissionais que apresentam VO2max bem superior aos dos árbitros (DA SILVA 

et al., 1999) Da Silva et al. (1999), avaliaram o consumo de oxigênio em jogadores de 

futebol e constataram um valor médio de 63,75 ml/kg.min. Correlacionando o Vo2máx e 

os parâmetros da composição corporal, o presente estudo mostrou que o percentual de 

gordura (%) interfere diretamente na capacidade cardiorrespiratória dos árbitros, 

enquanto o IMC, não identifica essa interferência. Esse resultado sugere que os árbitros 

devem manter o percentual de gordura dentro dos valores de referência. 
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5 – CONCLUSÃO  

O estudo mostra que os árbitros do Espírito Santo estão classificados com 

sobrepeso, apresentando percentual de gordura dentro dos valores normais para a 

população e não apresentam boa flexibilidade. A capacidade cardiorrespiratória é boa e 

os perfis glicêmicos e lipídicos dentro da normalidade. 
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ANEXO 1 

 

  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 Sr(a) foi selecionado(a) e está sendo convidado(a) para participar da pesquisa intitulada: 

"ANÁLISE DA APTIDÃO FÍSICA E PARAMETROS DE SAÚDE DE 
ÁRBITROS", que tem como objetivo realizar a avaliação dos perfis antropométrico, bioquímico e 
cardiovascular de árbitros capixabas que compõem o quadro nacional da CBF, vinculados à 
Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES). 
 As respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento 
será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. Sua participação é voluntária, isto é, a 
qualquer momento você pode recusar-se a responder qualquer pergunta ou desistir de participar, bem 
como retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o 
pesquisador ou com a instituição que forneceu os seus dados. Sua participação nesta pesquisa 
consistirá em se submeter a testes cardiológico, bioquímico e avaliação antropométrica. Sr(a) não 
terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. Os riscos dessa pesquisa são 
considerados mínimos, sendo eles: possibilidade de exposição de informações pessoais ou 
constrangimento do avaliado, análises antropométrica, bioquímicas e cardiovasculares realizadas de 
acordo com protocolos e normas de Biossegurança (uso de luvas descartáveis, jaleco, máscara de 
proteção, etc).  
 Sr(a) receberá uma via assinada deste termo onde consta o celular/e-mail do pesquisador 
responsável, e demais membros da equipe, podendo tirar as suas dúvidas sobre o projeto e sua 
participação, agora ou a qualquer momento.  
 
Desde já agradecemos!  
Orientador: Prof. Dr. André Soares Leopoldo  
(27-4009-7882/andre.leopoldo@ufes.br)  
Orientando: Carlos Eduardo do Rosário Depizzol (99946-5077) 
Universidade Federal do Espírito Santo 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP)  
  
Dúvidas/Esclarecimentos - Comitê de Ética 
 
Endereço: Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória-ES, CEP 29.090-075, Campus 
Goiabeiras, Sala 07 do Prédio Administrativo do CCHN/UFES. Telefone: (27) 3145-920 Email: 
cep.goiabeiras@gmail.com   
 
Espírito Santo, ____de _______________ de 20___. 
 
Declaro estar ciente do inteiro teor deste TERMO DE CONSENTIMENTO e estou de acordo em 
participar do estudo proposto, sabendo que dele poderei desistir a qualquer momento, sem sofrer 
qualquer punição ou constrangimento.  
 
Participante da Pesquisa: __________________________________________________ (assinatura)  
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 
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ANEXO 2 

 

APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 

 

 

 


