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O EFEITO DA IMERSÃO EM ÁGUA, EM TEMPERATURAS DIFERENTES, 

NO DESEMPENHO FÍSICO APÓS UMA SESSÃO DE EXERCÍCIO 
 

 

RESUMO 

 

 

A utilização da imersão em água pós-treinamento/competição com o objetivo de 

acelerar a recuperação é uma prática comum no meio esportivo. Porém, a literatura não 

permite afirmar se a utilização deste método é uma estratégia eficiente de recuperação. 

Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito da imersão passiva em 

água, em três temperaturas diferentes, no desempenho físico. Sete voluntários, do sexo 

masculino, fisicamente ativos (VO2max 56,0 ± 5,0 mL. kg
-1

.min
-1

), jovens (23 ± 4 

anos), participaram de quatro situações experimentais, com intervalo mínimo de 5 dias. 

Previamente às sessões experimentais, realizou-se a caracterização do desempenho 

através da realização de uma corrida máxima de 5 km em esteira e teste de Wingate. No 

mínimo 48 horas após a caracterização, os voluntários foram submetidos a uma sessão 

de exercício na parte da manhã, composto de 3 séries de 10 repetições de exercício 

excêntrico de flexão do joelho e 90 minutos de corrida na esteira, seguido por 15 

minutos de imersão em água em 3 temperaturas diferentes: 15°C (fria, IAF), 28°C 

(intermediária, IAI) e 38°C (quente, IAQ) ou controle (sem imersão, CON). No período 

da tarde, após 4 horas de repouso, os voluntários foram submetidos a uma corrida 

máxima de 5 km (CM5) e ao teste de Wingate (TWI) para avaliação do desempenho. As 

variáveis mensuradas foram velocidade média para realizar a CM5 e as potências média 

(PM) e relativa (PR), e tempo para atingir a potência máxima (TM) no TWI. Nossos 

resultados demonstram que a velocidade média obtida na CM5 na caracterização foi de 

13,2 ± 1,7 km/h (p<0,05). Nas situações experimentais IAF, IAI, IAQ e COM a 

velocidade média foi menor em relação à caracterização 12,5 ± 2,2, 12,3 ± 2,2, 11,6 ± 

2,5 e 12,1 ± 2,0, (p<0,05), respectivamente. Este resultado demonstra que a sessão de 

exercício na parte da manhã influenciou no desempenho no período da tarde. No 

entanto, nós não observamos valores entre as condições experimentais. Os valores da 

PM, PR e TM não foram diferentes entre a caracterização e entre as situações 

experimentais (p>0,05). Conclui-se que a imersão em água em temperaturas diferentes 

após uma sessão de exercício físico extenuante não altera o desempenho na corrida 

máxima de 5 km e no teste de Wingate. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A realização de exercício físico altera o estado de homeostase corporal 

modificando diversos sistemas em relação às suas condições basais. Por exemplo: o 

aumento do metabolismo e a utilizção de vias de fornecimento de substrato; 

termorregulatório, aumento da temperatura corporal e mecanismo de dissipação de 

calor; ajustes cardiovasculares e respiratórios, como aumento do débito cardíaco, 

redistribuição do fluxo sanguíneo da região central em direção à musculatura ativa e da 

captação de oxigênio (FOUREAUX, PINTO e DÂMASO, 2006). Estes ajustes têm o 

intuito de suprir estas novas demandas para que o corpo tenha condições de continuar 

realizando o exercício ou voltar para a homeostase do repouso.  

A realização de exercício físico de forma sistemática, denominado 

treinamento físico, causa adaptações em diversos sistemas corporais, tais como o 

cardiovascular, respiratório e termorregulatório. Durante o período de treinamento, 

fatores como volume e intensidade do exercício, assim como, o período de recuperação 

para a nova sessão de treinamento físico, devem ser adequados ao indivíduo (BOMPA, 

2002). Porém esse período de recuperação varia entre os indivíduos sendo determinado 

por fatores que vão desde genéticos ao estilo de vida. Atletas profissionais tem uma 

resposta diferente de um atleta amador ou de um não atleta para o estresse físico, devido 

a consistência do treinamento ao longo dos anos (FOUREAUX, PINTO e DÂMASO, 

2006). Essa recuperação não acontece de forma imediata, portanto, o corpo necessita de 

um determinado tempo, para retornar aos níveis de homeostase. Períodos de 

recuperação inadequados podem reduzir as adaptações induzidas pelo treinamento 

físico, afetando o desempenho e aumentando o risco de lesões, levando a um estado de 

sobretreinamento (overtraining) (BARNETT, 2006)  

Com o intuito de acelerar a recuperação, diversas técnicas tem sido 

propostas e utilizadas no meio esportivo, podendo ser do tipo passiva ou ativa. Embora 

não seja consenso na literatura os efeitos destas técnicas, estas possivelmente 

contribuem para a melhora do rendimento esportivo (WILCOCK, CRONIN e HING, 

2006). A recuperação passiva envolve a não realização de exercício após uma sessão de 

treinamento. Como exemplo podemos citar as massagens e imersão em água. Já a 

recuperação ativa, envolve a realização de exercício, usualmente de baixa intensidade 

de esforço, entre 20% e 50% do VO2max (Spierer et al. 2004; Monedero et al. 2000 e 

Coffey et al. 2004). 

Diversos clubes esportivos como, por exemplo, os de futebol têm utilizado a 

imersão em água como método de recuperação pós-exercício e este tem se tornado cada 

vez mais popular. No entanto, as evidências existentes quanto aos efeitos da imersão 

sobre o desempenho em exercício subseqüente, ainda são limitadas. Quanto ao 

protocolo de uso da imersão, alguns aspectos podem variar como a profundidade da 

imersão, o tempo e a temperatura da água. Alguns protocolos contemplam, em alguns 

casos, apenas a imersão de membros específicos, outros o corpo todo. Em relação ao 

tempo, dependendo da temperatura de imersão pode se variar numa faixa entre 5 

minutos a 6 horas. Porém há registros de imersões de apenas 30 segundos e outras 

representando à tolerância individual. Quanto à temperatura podemos ter quatro 

possibilidades: água quente (temperatura superior a 38° C); água fria (temperatura 

inferior a 15° C); contraste, que consiste em alternar as duas condições citadas 

anteriormente (fria e quente) e imersão por si com temperatura intermediária (entre 16º 

e 35º) tendo como principal atuante a pressão hidrostática (WILCOCK, CRONIN e 

HING, 2006).   
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Na literatura atual não existe um consenso se a imersão em água afeta a 

recuperação podendo resultar em um melhor desempenho. Além disso, o conhecimento 

em relação ao efeito da temperatura da água na imersão e a padronização dos protocolos 

ainda é limitado (WILCOCK, CRONIN, e HING, 2006).  
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1.1 Objetivo 

 

 

 

• Avaliar a influência da imersão passiva em água, em três temperaturas 

diferentes, no desempenho físico após uma sessão de exercício extenuante. 

 

 

 

1.2 Objetivos específicos 
 

 

• Avaliar se o tempo para percorrer a distância de 5 km e diferente após a 

imersão em água nas temperaturas 15ºC, 28ºC, 38ºC ou controle. 

 

• Avaliar se o desempenho no teste de Wingate é diferente após a imersão 

em água nas temperaturas 15ºC, 28ºC e 38ºC ou controle. 
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1.3 Justificativa 

 

 

 

A possibilidade de acelerar a recuperação após sessões de treinamento e/ou 

competição de forma passiva, assim como as possíveis vantagens dos efeitos 

fisiológicos da pressão hidrostática e temperatura da água, tornam o procedimento de 

imersão em água um método interessante como estratégia de recuperação. No entanto, 

os estudos anteriores em que se utilizaram a imersão em água não permitem definir o 

efeito de cada fator inerente do processo de recuperação utilizando a imersão em água 

(pressão hidrostática ou temperatura da água). Além disso, os mesmo não utilizaram 

condições experimentais tão próximas ao estresse a que atletas são submetidos no meio 

esportivo.  

Sendo assim, os resultados do presente estudo podem ajudar atletas a 

adquirirem melhores resultados nos eventos esportivos, reduzir o risco de lesões e 

acelerar o tempo de recuperação. Adicionalmente, contribuir com o conhecimento do 

real efeito da imersão em água como método de recuperação bem como melhor 

aplicabilidade, haja vista ser um dos métodos de recuperação mais utilizados no meio 

esportivo.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Durante o exercício físico, várias alterações fisiológicas ocorrem em 

resposta às novas demandas como, por exemplo, o maior consumo de oxigênio, débito 

cardíaco e gasto energético. De acordo com a intensidade, tipo e duração do exercício 

realizado, essas alterações levam um tempo variado para retornarem ao estado de pré-

exercício (FOUREAUX, 2006). Ao longo do tempo, através de um treinamento 

sistematizado, ocorrem adaptações em diversos sistemas do organismo. Este adapatação 

influi diretamente no desempenho físico, uma vez que o corpo se torna cada vez mais 

capaz de responder a essas condições que alteram o seu estado de homeostase, 

adquirindo assim, ajustes e respostas cada vez mais eficientes (FOUREAUX, 2006). 

No esporte de alto rendimento, durante algumas fases do treinamento, 

atletas chegam a treinar mais de oito horas por dia e contam, em alguns casos, com a 

assistência de toda uma equipe de profissionais, com a finalidade de promoção e 

manutenção tanto da saúde física quanto mental dos atletas. Porém, grande importância 

deve ser dada aos processos que ocorrem no período de recuperação, imprescindíveis 

para o alto rendimento. O que muitas vezes acontece é a supressão do tempo necessário 

de recuperação em função de um cronograma. O que acaba levando a um estado de 

sobretreinamento (overtraining), podendo causar um déficit no desempenho do atleta. 

Na tentativa de reverter esse quadro, vem se buscando na área esportiva, a utilização de 

diversas técnicas para acelerar este processo de recuperação, buscando equilibrá-lo com 

o estresse competitivo a que são submetidos os atletas (BARNETT, 2006). 

 

 

2.1 Métodos de recuperação 

 

Existem diversas técnicas para a recuperação dentro dos métodos de 

recuperação passiva e ativa. Na recuperação ativa há realização de exercícios aeróbicos, 

como uma corrida ou trote leves, usualmente de baixa intensidade (20 a 50% do 

VO2máx) segundo MONEDERO et al. (2000) e COFFEY et al. (2004). A recuperação 

passiva envolve a não realização de exercício. Alguns exemplos de técnicas incluem 

massagens e imersões em água em temperaturas diferentes, após sessões de exercício ou 

competição. Algumas modalidades na recuperação passiva são: a crioterapia (utilização 

de gelo); a terapia de contraste (imersão em água com água fria e quente); a 

oxigenoterapia hiperbárica (alta concentração e pressão de oxigênio); nutricional 

(utilização de suplementos alimentares); utilização de antiinflamatórios não-esteróides 

(ex. ácido acetilsalicílico); roupas de compressão; alongamento; eletromioestimulação e 

a combinação destas modalidades (BARNETT, 2006). Porém, por relatos pessoais, o 

que se verifica é um uso difundido da imersão em água em esportes de alto nível, como 

o futebol.  

 

 

2.2 Imersão em água 

 

Muito se utilizou da água desde a Idade Média, para fins curativos ou 

simplesmente como banhos revigorantes, visto seu potencial em promover benefícios 

tanto físicos quanto psíquicos. Porém, sua fundamentação cientifica somente teve início 

em meados do século XVII. Na área médica, fortemente defendida pelo médico alemão 

Sigmund Hahn, se afirmou tempos depois como recurso terapêutico e de bem estar 
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geral, de prevenção, reabilitação e até mesmo cura de patologias com aceitação por 

profissionais da saúde (CUNHA e CAROMANO, 2003). 

Estudos recentes mostram que estas intervenções físicas e psicológicas podem 

melhorar o funcionamento do sistema imunológico, além de reduzir a atividade do 

sistema nervoso simpático e aumentar a atividade do sistema nervoso parassimpático, 

restaurando mais rapidamente a homeostase (JACOBS, 2001; CUNHA e 

CAROMANO, 2003). Sendo importante, portanto, observar o fator psicológico nos 

benefícios da técnica da imersão, mesmo que as respostas fisiológicas estejam presentes 

e sendo elucidadas ao longo do tempo, não se sabe qual a magnitude da contribuição 

psicológica nesses procedimentos. 

As respostas tanto fisiológicas quanto psicológicas da imersão em água estão 

diretamente relacionadas às propriedades físicas da água. Dentre essas propriedades, 

podemos citar o empuxo, a pressão hidrostática, a turbulência, a viscosidade, a 

densidade e a temperatura. 

 

2.2.1 Propriedades da água 

 

 

O empuxo, segundo Arquimedes (282-212 AC), é uma força de sentido vertical 

e para cima, exercida pelo líquido sobre um corpo, e que alivia o peso desse corpo, 

sendo que a força do empuxo será de igual intensidade ao peso do corpo quando este se 

encontrar em repouso. Esta sensação de alívio ocorre em todos os níveis do corpo, bem 

como sobre as articulações, o que permite a redução de tensões ou espasmos musculares 

com conseqüente alívio de dores mesmo após a imersão (SKINNER e THOMPSON, 

1992). 

A pressão hidrostática, segundo a lei de Pascal (1663), estabelece que a pressão 

de um fluido sobre um corpo é exercida igualmente sobre todas as áreas desse corpo, de 

acordo com a profundidade de imersão. Na posição vertical precipitará um movimento 

dos fluidos corporais da região periférica para a região central, aumentando a circulação 

central. Estes ajustes desencadeiam uma reação diurética em resposta à expansão do 

volume central que irá suprimir a ação do hormônio antidiurético. Todos esses fatores 

combinados poderão auxiliar na diminuição do edema (MARINS, 2004). 

A turbulência é outra propriedade que pode ser atribuída à imersão 

caracterizando um fluxo irregular das moléculas de água. Ela funciona como uma 

massagem profunda, provocando alívio da dor devido à pressão e alongamento dos 

tecidos tensos e movimentos de fluidos, bem como da estimulação dos 

mecanorreceptores. O uso da turbulência tem efeito relaxante, reduzindo a tensão e 

espasmo muscular. A viscosidade pode estar associada à turbulência ou não, pois se 

caracteriza pelo atrito entre as moléculas de um líquido com a superfície do corpo, 

provocando reações sinestésicas e proprioceptivas no indivíduo.  

A temperatura da água também afeta os processos corporais. O uso da 

imersão em água fria (temperatura inferior ou igual a 15°C) auxilia no processo de 

recuperação, com o potencial de reduzir ou manter o débito cardíaco (DC); aumentar a 

resistência periférica, diminuindo assim a permeabilidade dos vasos sanguíneos e 

linfáticos, evitando o inchaço, dor e edema.  Ainda, a baixa temperatura da água exerce 

influência sobre impulsos nervosos que consequentemente poderá resultar numa menor 

percepção da dor e ocorrência de espasmos musculares (WILCOCK, CRONIN e HING, 

2006).  

A imersão em água quente (superior a 36°C) possui seus benefícios 

relacionados ao aumento no DC, diminuição da resistência periférica. Estas 
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modificações, consequentemente, aumentam a disponibilidade de nutrientes aos tecidos 

e remoção de metabólitos, devido a maior permeabilidade dos vasos sanguíneos e 

linfáticos, possivelmente potencializando a recuperação ao exercício físico (WILCOCK, 

CRONIN e HING, 2006).  

 Na terapia de contraste, há utilização da água quente e fria em temperaturas 

extremas e alternadamente, embora ainda não fundamentada fisiologicamente, sugere 

um efeito dessa técnica sobre a vasoconstrição e vasodilatação, potencializando a 

remoção do lactato do tecido muscular.  Por fim, a imersão por si ou intermediária, que 

faz a utilização da água a uma temperatura intermediária (16º-35°C) e, por esse motivo, 

possui maior praticidade na aplicação (WILCOCK, CRONIN e HING, 2006). 

 

 

2.2.1.1 Efeito da imersão em água no desempenho 

 

 

Vaile et al (2008a) realizaram um estudo com homens bem condicionados, 

em que, após indução de dano muscular no leg press, foram submetidos  a 3 diferentes 

temperaturas de imersão (água quente, fria e contraste). Os autores verificaram uma 

melhora na recuperação da força isométrica no exercício de agachamento. Em estudo 

similar do mesmo grupo, Vaile et al (2008c) buscaram investigar o efeito da imersão, 

no desempenho de doze ciclistas que, após serem submetidos a sprints de esforço 

máximo em bicicleta e corrida contra o relógio foram expostos a quatro situações 

diferentes envolvendo 3 temperaturas de imersão: água fria, quente e contraste. Porém 

neste estudo, não foi observada melhora no desempenho de esforço máximo em 

bicicleta ergométrica, após imersão em água quente, ao contrário duas outras 

temperaturas de imersões (contraste e fria). 

Lane e Wenger (2004) submeteram indivíduos a duas sessões de exercício 

de alta intensidade e, posteriormente, realizaram método de recuperação ativa, 

massagem e imersão em água fria, em sessões diferentes. O exercício consistiu de 18 

minutos de ciclismo contra uma resistência de 80 g / kg de peso corporal com intervalo 

de 24 horas. Os autores observaram que com a utilização da imersão em água fria o 

desempenho foi mantido. Já Halson et al. (2008), após duas simulações de provas de 

resistência no ciclismo com indivíduos treinados, não observaram nenhum efeito da 

utilização da imersão em água fria, sobre o desempenho. 
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3. METODOLOGIA 

 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com seres 

humanos do Centro Universitário de Belo Horizonte – Uni-BH (protocolo n° 009/2008). 

 A amostra foi constituída de 7 (sete) voluntários do sexo masculino, fisicamente 

ativos (VO2máx 56,0 ± 5,0 mL.kg
-1

.min
-1

), massa corporal (74,9 ± 16,9 kg), jovens (23 

± 4 anos), não fumantes, que não faziam uso de nenhum medicamento e que não 

apresentaram restrições para a prática de exercícios físicos (RODRIGUES et al., 1999).  

 

 

3.1 Procedimentos 

 

 

Inicialmente os voluntários compareceram ao laboratório em três momentos. 

Estas foram constituídas de sessões de caracterização e familiarização da amostra. Na 

primeira visita ao laboratório os voluntários responderam aos questionários PAR-Q e 

Risco coronariano, leram e assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

(TCLE) e submeteram-se a avaliação antropométrica e de composição corporal e o teste 

físico para a determinação do consumo máximo de oxigênio (VO2máx). Na segunda 

visita foi realizado o teste de uma repetição máxima para extensão de joelho e a 

familiarização com a corrida máxima de 5 km e o teste de Wingate. Na terceira visita 

repetiu-se a corrida máxima de 5 km e o teste de Wingate. Em todas as visitas foi 

adotado o intervalo mínimo de 48 horas.  

 

 

3.2 Avaliação antropométrica 

 

 

A massa corporal foi medida por meio de uma balança analógica (Welmy, 

modelo 110, precisão de 0.1 kg) com estadiômetro acoplado (precisão de 0,5 cm) para a 

medição da estatura.   

 

 

3.3 Testes físicos 

 

 

O Consumo Maximo de Oxigênio (VO2máx) foi medido através do 

protocolo de rampa em esteira rolante (Inbrasport ATL, Inbramed) em ambiente 

termoneutro [temperatura seca = 20 – 22°C e umidade relativa do ar (URA) = 40 - 60%] 

(Whipp et al., 1981). Este procedimento consistiu de um teste máximo com progressão 

da carga de trabalho (velocidade e inclinação) a cada minuto até a exaustão do 

voluntário.  As trocas gasosas foram medidas através de espirometria de circuito aberto 

utilizando um analisador de gases portátil (K4b2 Kosmed, Italy). A frequência cardíaca 

foi registrada através de cardiofrequencímetro (Polar, RS 800 cx). 

A força muscular dos quadríceps (força de extensão de joelho) foi medida 

através do teste de uma repetição máxima (1 RM) no banco extensor (Master, Brasil). O 

voluntário realizou um aquecimento de 10 repetições a 50% da carga máxima estimada, 

com descanso de 1 minuto, seguido por 5 repetições a 70% da carga máxima estimada e 

descanso de 3 minutos. Então o voluntário realizou uma tentativa com 100% da carga 

máxima estimada. Caso o voluntário obtivesse sucesso nessa tentativa, incrementos de 1 
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barra de peso (5kg) ocorriam, até que ele não conseguisse completar o movimento. 

Respeitou-se o máximo de quatro tentativas para a determinação de 1 RM. O valor da 

carga para 1 RM foi considerado a última tentativa com sucesso (VERDIJK et al., 

2009). Esse teste determinou o 1 RM na fase concêntrica.  Na sessão experimental o 

voluntário realizou o movimento na fase excêntrica com a carga correspondente a 100% 

de 1 RM da fase concêntrica unilateralmente. 

O desempenho aeróbico do voluntário foi avaliado através da mensuração 

do tempo que este gastou para percorrer uma distância de 5 km em esteira rolante 

(Movement Technology, RT 300 Pro). O voluntário foi orientado no inicio do teste, 

para que realizasse esse exercício no menor tempo possível, podendo manipular 

livremente a velocidade da esteira, porém sem saber o tempo do teste. O memso foi 

informado a cada 1 km percorrido e questionado sobre a sua percepção subjetiva do 

esforço (PSE) através da escala de Borg (BORG, 1982). Os parâmetros mensurados 

neste teste foram: velocidade média e tempo total. 

A capacidade anaeróbica foi avaliada através do teste Wingate (INBAR, 

BAR-OR e SKINNER, 1996). Este teste consistiu na realização de um esforço máximo 

em um cicloergômetro (Ideal, modelo MMX), por 30 segundos, a uma resistência de 

7,5% do peso corporal. Os parâmetros mensurados no teste foram: potência máxima, 

potência relativa e tempo para atingir a potência máxima. 

 

 

3.4 Sessão experimental 

 

 

No mínimo 48 horas após a caracterização da amostra, o voluntário retornou 

ao laboratório por quatro vezes para realizar as sessões experimentais de forma 

balanceada. Entre cada sessão foi adotado um intervalo mínimo de 5 dias e máximo de 

10 dias. As sessões foram agendadas sempre no mesmo horário do dia. 

Ao voluntário foram dadas instruções para que ingerisse uma dieta rica em 

carboidratos na noite que antecedesse o experimento, dormir no mínimo 8 horas, evitar 

a prática de atividade física extenuante e não ingerir cafeína, álcool e/ou diuréticos 24 

horas antes das sessões experimentais. Para garantir o estado de hidratação inicial, os 

voluntários também foram orientados a ingerir 500 mL de água 2 horas antes do início 

do experimento (ACSM, 2009). 
 

 

 

Chegando ao laboratório era coletada uma amostra de urina para avaliar o 

estado de hidratação através da medida da gravidade específica da urina. Em seguida era 

fornecida uma sonda retal que o próprio voluntário deveria introduzir a 12 cm além do 

esfíncter anal (PEIFFER et al., 2008). Durante 30 minutos, os voluntários ficaram 

deitados em uma maca. 

Após esse período, era iniciada a sessão de exercício excêntrico unilateral, 

no banco extensor (3 séries de 10 repetições). A intensidade da fase excêntrica 

correspondeu a 100% do 1 RM da fase concêntrica, medida no teste de 1 RM na 

caracterização. Após o final do exercício de força, o voluntário realizou exercício 

aeróbico que consistiu de corrida na esteira a 70% do VO2max durante 90 minutos, 

sendo 45 minutos de corrida, 10 minutos de descanso e  novamente 45 minutos de 

corrida), em uma sala climatizada (~20-22ºC e 40-60% URA).   

Ao final dos exercícios os indivíduos foram submetidos a quatro protocolos 

de recuperação, uma situação controle (sem imersão) e outras três com imersão em água 
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até o processo xifóide na posição sentada, dentro de um tanque. 

 

• Água a 38ºC durante 15 minutos (Aquecida) 

• Água a 28ºC durante 15 minutos (Intermediária) 

• Água a 15ºC durante 15 minutos (Resfriada) 

• Sem imersão (Controle) 

 

 

 
 
FIGURA 1 – Delineamento do Experimento 

 

Após estes procedimentos, os voluntários receberam dieta e liquido em 

quantidade padronizada. Os mesmos permaneceram no laboratório, em repouso (sem 

dormir) por 4 horas. Em seguida os voluntários foram submetidos a uma corrida 

máxima de 5 km e, após o intervalo de 10 minutos, o teste de Wingate, para avaliar o 

efeito da recuperação no desempenho físico.  

 

Análise estatística 

 

 

Os valores estão apresentados como média e desvio padrão. As 

comparações entre os valores de potência relativa, potência média, tempo para alcançar 

potência máxima, velocidade média e tempo total entre as quatro situações 

experimentais foram realizadas por meio da análise de medidas repetidas através da 

análise de variância (ANOVA), com nível de significância de p < 0,05.pegar com 

Fabrício a analise feita da caracterização...teste t 
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4. RESULTADOS 

 

 

A potência relativa nas quatro situações experimentais está representada no 

gráfico 1. Não há diferenças significativas entre as sessões experimentais (p>0,05). 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GRÁFICO 1: Potência relativa durante o teste de Wingate após a recuperação 

nas quatros situações experimentais. 

 

 

A potência média nas quatro situações experimentais está representada no 

gráfico 2. Não há diferenças significativas entre as sessões experimentais (p>0,05). 

 
GRÁFICO 2: Potência média durante o teste de Wingate após a recuperação nas 

quatros situações experimentais. 
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O tempo para atingir a potência máxima nas quatro situações experimentais 

está representada no gráfico 3. Não há diferenças significativas entre as sessões 

experimentais (p>0,05). 

 

 

GRÁFICO 3: Tempo para atingir a potência máxima durante o teste de Wingate 

após a recuperação nas quatros situações experimentais. 

 

  

A velocidade média nas quatro situações experimentais está representada no 

gráfico 4. Não há diferenças significativas entre as sessões experimentais (p>0,05). 

 

 
 

GRÁFICO 4: Velocidade média atingida na corrida máxima de 5 km após a 

recuperação nas quatros situações experimentais. 
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O tempo total para nas quatro situações experimentais está representada no 

gráfico 5. Não há diferenças significativas entre as sessões experimentais (p>0,05). 

  

 

GRÁFICO 5: Tempo total gasto para completar a corrida máxima de 5 km  

após a recuperação nas quatros situações experimentais. 
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5. DISCUSSÃO 

 

O objetivo do presente estudo foi analisar o efeito da imersão passiva em 

água em três temperaturas diferentes ou controle no desempenho físico após uma sessão 

de treinamento extenuante. Os resultados observados indicam que a imersão em água ou 

a utilização de temperaturas diferentes não alteram o desempenho aeróbico e anaeróbico 

após uma sessão de exercício extenuante. 

Apesar de não observarmos diferenças entre as condições experimentais, o 

nosso protocolo de exercício de força e aeróbico reduziu o desempenho aeróbico. O 

desempenho observado na corrida máxima de 5 km durante a caracterização foi maior 

(13,2 Km/h ± 1,75) do que os valores medidos após as sessões experimentais (12,1 ± 

2,13). Curiosamente, o desempenho no teste de Wingate não foi afetado pelo protocolo 

de exercício de força e aeróbico. Nós especulamos que fatores relacionados à sessão de 

exercício prévio, como hipovolemia, hiperosmolaridade e concentração de glicogênio 

muscular, reduziram o desempenho (McCARDLE KATCH e KATCH, 1981) na corrida 

máxima de 5 km. Por outro lado, o aprendizado com o teste de Wingate pode ter 

mascarado os efeitos da sessão de exercício. Por exemplo, cada indivíduo realizou 6 

testes de Wingate (familiarização, caracterização e nas quatro situações experimentais). 

Sabe-se que o fator aprendizado é um importante componente na execução do Wingate 

(MONTEIRO, 1998). Durante os dois primeiros testes (familiarização e caracterização), 

os valores de desempenho foram possivelmente menores do que os quatro próximos 

testes (sessões experimentais) pois os voluntários estavam apreendendo a executar o 

teste e não pelo estresse da sessão de exercício prévio. 

Estudos com imersão em água com valores de temperatura próximos ao da 

pele (também chamada de condição intermediária) estão interessados no efeito da 

pressão hidrostática e no maior deslocamento de fluidos das extremidades do corpo para 

a região central. Estudos com relação a imersão por si, abordam o aspecto da pressão 

hidrostática. Nakamura et al. 1996 e Wilcock, Cronin e Hing, 2006. Também atua na 

redução do volume residual de ar nos pulmões, além da promoção de relaxamento 

muscular que ajuda a conservar energia e sensação diminuída de fadiga. Além disso, a 

pressão hidrostática parece reduzir o edema, e devido aumento da no débito cardíaco, 

pode ajudar na remoção dos metabólitos produzidos no exercício. (WILCOCK et al., 

2006). No entanto, no presente estudo, a recuperação em água na condição 

intermediária não afetou a recuperação como observados por valores similares de 

desempenho na corrida máxima de 5 km e no teste de Wingate. Indicando que 

possivelmente, as modificações induzidas pela imersão em água não foram suficientes 

para manutenção do desempenho. 

O pressuposto da utilização da imersão em água fria é que este 

procedimento causa uma vasoconstrição periférica podendo interferir na retirada dos 

metabolitos resultantes do exercício físico como causador do estresse, acelerando o 

processo de recuperação. Além disso, devido a vasoconstrição, diminui a inflamação 

aguda, dor e edema, auxiliando e acelerando a recuperação, além do efeito anestésico 

atribuído à diminuição da atividade neural. Os resultados observados no presente estudo 

corroboram com os encontrados por Vaile et al. (2008b), que analisaram o desempenho 

no ciclismo a partir do método da imersão em água fria, não obtendo também nenhuma 

melhora no desempenho. Assim como no estudo feito por Rowsell et al. (2009) os 

resultados não apontam a imersão em água fria exercendo efeito sobre o desempenho. 

Talvez devendo-se ao fato do estresse causado pelo exercício ter sido de grande 

magnitude dificultando a recuperação dos sujeitos. 
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A imersão em água aquecida causa vasodilatação e aumento da circulação 

sanguínea, aumentando a permeabilidade dos vasos linfáticos e sanguíneos, podendo 

retardar o tempo de retorno a homeostase corporal. Estudos com imersão em água 

quente salientam o aumento da frequência cardíaca e débito cardíaco, aumento da 

permeabilidade dos vasos sanguíneos devido a vasodilatação, favorecendo o 

fornecimento de nutrientes aos tecidos e a retirada dos metabólitos (WILCOCK, 

CRONIN e HING, 2006). No presente estudo nós não observamos modificações no 

desempenho com a imersão em água quente no desempenho aeróbico e anaeróbico. 

Vaile et al (2008c) realizando um esforço máximo em bicicleta ergométrica, não 

verificaram aprimoramento do desempenho após imersão em água quente. No estudo 

realizado por Clarke (1963), o método de imersão em água quente não foi capaz de 

influenciar melhora no desempenho de força da mão, avaliada a partir de um 

dinamômetro. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 

Conclui-se que a imersão em água, em temperaturas diferentes, não altera o 

desempenho na corrida máxima de 5 km e no teste de Wingate, após uma sessão de 

exercício físico. 
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