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RESUMO DO PROJETO 

Tocar instrumentos musicais exige preparo físico, porém não existe na 
literatura o metabolismo energético predominante durante esta atividade. Os 
exercícios físicos convencionais são anaeróbios, onde o consumo de energia 
ocorre na ausência de oxigênio e a glicose, seu principal substrato energético 
resulta ou não em lactato, os exercícios devem ser de alta intensidade com 
pequena duração. Já os aeróbios, há oxigênio, o ATP utilizado provém da 
glicose, lipídeos e proteínas. São realizados em baixa a moderada intensidade. 
O objetivo é verificar a via metabólica predominante do baterista e se poderá 
considerar como forma de condicionamento físico. Como metodologia será 
uma pesquisa experimental, com seis bateristas. Para classificar a via 
metabólica será coletada inicialmente e durante o ensaio a pressão arterial, 
frequência cardíaca, saturação de oxigênio, consumo de oxigênio e lactato 
sanguíneo. Ao final, espera-se obter com a via metabólica predominante e 
assim utilizar como prescrição de condicionamento físico e reabilitação. 
 
Palavras-chave: Via metabólica; Baterista; Intensidade; Ritmo musical. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A emissão do som é um dos fatores mais importantes durante a prática de 

tocar um instrumento musical. A supremacia do som do instrumento representa 

a identidade musical do praticante. Ao tocar um instrumento, primeiramente é 

preciso produzir um adequado som do instrumento, e depois projetar a 

personalidade do praticante nele. Pode ser comparado com o momento correto 

de falar ou calar, o importante é lembrar que a música será apreciada por 

outras pessoas e por isso o músico deve ter sensibilidade para discernir 

quando tocar rápido ou lento, suave ou forte (ALVES, 2013). 

Especificamente no caso da bateria, ao se produzir o som, proveniente 

dos acessórios, o indivíduo deve movimentar todo o corpo, porém, sabe-se que 

o corpo não foi desenvolvido apenas para efetuar esses movimentos, portanto 

faz parte do aprendizado musical a melhor maneira de executar os movimentos 

corporais e assim produzir um som musical adequado e com qualidade, com o 

máximo de aproveitamento da energia corporal, sem prejudicá-lo. Além da 

parte musical, tocar bateria necessita de um grande consumo de energia 

proveniente das reservas musculares (ALVES, 2013). 
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O termo energia refere-se a um estado relacionado a uma mudança, ou 

seja, qualquer mudança é regida pela energia, e como resultado disto ocorre 

um trabalho. Ao se aumentar o trabalho, consequentemente aumenta-se a 

energia e como resultado deste processo ocorre uma mudança (MCARDLE; 

KATCH, 2008).  

Nos seres humanos, a obtenção de energia ocorre pela ingestão 

alimentar, rica em carboidratos, proteínas e gorduras que serão usados no 

interior das células como fonte de energia (WILMORE; COSTILL; KENNEY, 

2010). A energia química, proveniente dos alimentos, transforma-se em energia 

mecânica (responsável por movimento). Existem duas formas de energia: a 

energia potencial e a energia cinética (MCARDLE; KATCH, 2008).  

A energia potencial é a energia armazenada nas células, como fonte de 

reserva para ser prontamente utilizada quando houver necessidade. Assim que 

ocorrer algum movimento, a energia potencial que está armazenada diminui, ao 

se transformar em energia cinética. A energia cinética relaciona-se com a 

produção de movimento, com isso existe velocidade, por exemplo, no interior 

das células musculares, a energia química proveniente dos alimentos 

(carboidratos) permanece armazenada na forma de glicose (energia potencial), 

para realizar a contração muscular, a energia potencial transforma-se em 

energia mecânica e o resultado disto é a contração muscular que gera 

movimento. A energia cinética está relacionada ao movimento, ou seja, com a 

presença de velocidade. Portanto a energia cinética refere-se à energia 

resultante do movimento (HAMILL; KNUTZEN, 1999).  

A energia obtida pelos alimentos, não é transferida diretamente para as 

células, ela é recolhida e conduzida através do composto Trifosfato de 

Adenosina (ATP), rico em energia. O ATP funciona como um agente ideal para 

a transferência de energia, pois ele “aprisiona” uma grande parte da energia 

potencial da molécula original do alimento e transfere essa energia para outros 

compostos para obter um nível mais alto de ativação (MCARDLE; KATCH, 

2008).   

Uma molécula de ATP é formada pela adenosina (molécula de adenina 

unida a uma de ribose) combinada a três grupos de fosfato-inorgânicos. Para 

liberar uma grande quantidade de energia, a enzima ATPase atua sobre a ATP, 
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separando assim o  ultimo grupo de fosfato da molécula de ATP (WILMORE; 

COSTILL; KENNEY, 2010). 

Durante o exercício físico, a energia utilizada é proveniente da molécula 

de ATP. Porém a reserva de ATP que possuímos é muito reduzida, para suprir 

as demandas energéticas dispomos de dois caminhos para obtenção de 

energia: a via Anaeróbia e via Aeróbia (MCARDLE; KATCH, 2008). 

A via anaeróbia obtém energia na ausência de oxigênio, caracteriza-se 

por exercício de alta intensidade e curta duração que envolve esforço intenso 

realizado por um número limitado de músculos e há, ou não, produção de ácido 

lático, sendo assim a via anaeróbica alática (sem a produção do ácido lático) e 

via anaeróbica lática (com a produção do ácido lático) (MCARDLE; KATCH, 

2008). É a via mais simples e rápida para produção de ATP. Envolve a doação 

de um grupo fosfato e de sua ligação energética da creatinafosfato (ATP-CP) 

para a ADP, formando a ATP. Provê a energia para contração muscular no 

início do exercício e em exercícios de curta duração e de alta intensidade 

(menos de cinco segundos) (PEREIRA, 2009).  

Por ocorrer em atividades de grande intensidade e curta duração, não há 

tempo suficiente para que o oxigênio possa ser utilizado com o 

desencadeamento do ciclo de Krebs, o que limita a quantidade de energia 

liberada.  Dentro do sistema anaeróbio, o sistema ATP-CP é considerado o 

mais simples, pois além da molécula de ATP, as células possuem uma 

molécula de creatina fosfato (fosfocreatina – CP). Esse sistema é responsável 

pela energia para a contração muscular no inicio do exercício, não há produção 

de lactato, por isso é denominado metabolismo anaeróbio alático (WILMORE; 

COSTILL; KENNEY, 2010).  

A glicólise é a segunda via do metabolismo anaeróbio. Fornece energia 

para a maioria das células devido a sua capacidade de disponibilizar 

adenosina-trifosfato (ATP) rapidamente sem a presença de oxigênio por meio 

da degradação da glicose.  A glicose encontra-se armazenada nas células 

musculares (MARCONDES, 2009). Esta via ocorre no sarcoplasma da célula 

muscular que produz duas moléculas de ATP e duas de acido pirúvico ou ácido 

láctico por molécula de glicose, sendo utilizada para transferir energia de 
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ligações de glicose. Neste caso o produto final é a produção de lactato 

caracterizando metabolismo anaeróbio lático (POWERS; HOWLEY, 2004). 

Já o metabolismo aeróbio, caracteriza-se pela extração dos substratos 

energéticos com a presença do oxigênio, por isso também denominado de 

sistema oxidativo, este metabolismo ocorre no exercício de longa duração e de 

intensidade moderado a leve (WILMORE; COSTILL; KENNEY, 2010). Para 

iniciar a atividade aeróbia, é necessário passar por uma anaeróbia, ou seja, ao 

começar uma caminhada o organismo utiliza a glicose disponível para gerar 

energia e conforme o exercício continua, a glicose começa a se esgotar e o 

organismo começa a utilizar o oxigênio para transformar gordura e carboidratos 

em energia para manter os exercícios (MCARDLE; KATCH, 2008). Através dos 

processos aeróbicos de produção de energia, a glicose, as gorduras e as 

proteínas sofrem reações químicas no interior do ciclo de Krebs, formando a 

ATP (ZILLO, 2005). 

Segundo Mcardle e Katch (2008), os carboidratos são uma importante 

fonte de energia para o metabolismo dos seres humanos. O glicogênio do 

músculo esquelético e a glicose sanguínea derivada do fígado são carboidratos 

disponíveis utilizados como fonte primária de combustível para o músculo 

durante o exercício anaeróbio e aeróbio. Durante o exercício de curta duração, 

de leve a moderado, a captação de oxigênio da recuperação serve para refazer 

os fosfatos de alta energia gastos pelo exercício. Esse processo é completado 

em poucos minutos. Durante o exercício aeróbico de alta intensidade e de 

maior duração, a captação de oxigênio da recuperação pode continuar elevada 

por um período maior. 

O sistema cardiovascular é o responsável pela distribuição de oxigênio e 

nutrientes para todas as células do corpo, além de remover o dióxido de 

carbono e resíduos metabólicos. Também, desempenha outras funções sendo 

a maioria delas, o apoio a outros sistemas fisiológicos. Todas as funções 

fisiológicas e praticamente todas as células do corpo dependem do sistema 

cardiovascular, pois para que o sangue possa circular corretamente, levando 

oxigênio para todas as células, o coração precisa gerar uma pressão suficiente 

para impulsionar o sangue para as artérias (WILMORE; COSTILL; KENNEY, 

2010).  
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No exercício de ritmo estável, o metabolismo aeróbio é predominante e 

corresponde as necessidades dos músculos que estão ativos. Esse tipo de 

exercício causa acúmulo de pouco ou nenhum lactato no sangue pois ele é 

automaticamente eliminado após sua produção. O lactato pode acumular-se de 

várias formas, sendo elas em virtude da anaerobiese muscular, de uma menor 

depuração total de lactato ou de uma maior produção de lactato em fibras 

musculares especificas, causando assim a fadiga muscular (MCARDLE; 

KATCH, 2008). 

Define-se fadiga como a diminuição do rendimento físico que ocorre 

devido ao acúmulo de lactato e causa a incapacidade de manter ou 

desenvolver uma força ou potência muscular (PEREIRA; JUNIOR, 2007). Pode 

ser definida como a parada da tensão muscular em um determinado momento 

devido a estimulação repetitiva e prolongada durante um exercício. A quebra 

do glicogênio muscular ou da glicose sanguínea que pode ser transformado em 

lactato contribuindo para a fadiga muscular durante um exercício intenso. A 

produção de lactato ocorre no músculo, mesmo sob condições aeróbicas, e 

acelera-se quando a quantidade de oxigênio armazenada é limitada 

(WOLINSKY, 2002). 

A glicose sanguínea corresponde aos açúcares que estão livres na 

corrente sanguínea, sem estar armazenada, é o açúcar momentâneo que é 

primeiramente esgotado quando uma atividade é iniciada. A falta de glicose 

sanguínea e do glicogênio (principalmente do glicogênio) leva a falta de 

oxigênio, aumento do ácido lático na musculatura, aumento da acidez, prejuízo 

no sistema de transferência de energia, distúrbio no sistema para a 

transmissão do impulso nervoso e desequilíbrio salino, causando assim a 

fadiga da musculatura em atividade (MCARDLE; KATCH, 2008).  

Na produção de ATP, é utilizada cerca de 40% da energia liberada 

durante o metabolismo da glicose e das gorduras, e os outros 60% são 

convertidos em calor. Portanto, um modo de avaliar a velocidade e a 

quantidade de produção de energia é medir a produção de calor. Essa técnica 

é chamada de calorimetria direta (WILMORE; COSTILL; KENNEY, 2010). 

De acordo com DeTurk e Cahalin (2007), o teste de esforço é um 

método importante  para examinar os sistemas cardiovascular, pulmonar e 
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muscular.  O defeito em um ou mais desses três sistemas resultam em sinais e 

sintomas que podem ser melhor observados durante uma seção de exercícios 

controlados, ou seja, um teste de esforço. Alterações em um dos sistemas 

podem afetar os demais. A observação dos sinais particulares e dos sintomas 

durante o teste de esforço, em combinação com outros testes e medições, 

pode fornecer importantes informações sobre o sistema cardiovascular, 

muscular e pulmonar.  

Potencia aeróbica máxima, VO2max, é uma medida reproduzível da 

capacidade do sistema cardiovascular de liberar sangue a uma massa 

muscular envolvida em um trabalho dinâmico. 

Aproximadamente 99% do O2 transportado no sangue encontra-se 

quimicamente ligado à hemoglobina, proteína contidas nos eritrócitos. Cada 

molécula de hemoglobina pode transportar quatro moléculas de oxigênio, a 

ligação do oxigênio a hemoglobina forma a oxiemoglobina. A hemoglobina não 

ligada ao oxigênio é denominada desoxiemoglobina. A quantidade de oxigênio 

que pode ser transportada por unidade de volume de sangue, depende  da 

concentração da hemoglobina (POWERS; HOWLEY, 2005). 

Durante o exercício dinâmico, existe uma correlação positiva entre o 

VO2 e a potência de trabalho, até que se atinja o consumo máximo de oxigênio 

(VO2max), ou seja, até que se atinja uma intensidade de exercício em que o 

aumento da potência não acarreta na elevação do consumo de oxigênio 

(PAULO;FORJAZ, 2001). Segundo Mcardle (2008), o VO2máx corresponde a 

associação dos sistemas cardiorrespiratório e muscular, referente à captação, 

transporte e utilização de O2 em um minuto. 

Para manter a atividade muscular dinâmica por longo período de tempo, 

necessitamos de resistência nos músculos ativos. Isso só é possível com um 

aumento do consumo de oxigênio (VO2) dessa musculatura. Esse aumento 

deriva-se do aumento do fluxo de sangue para a musculatura e do aumento da 

captação de oxigênio por ela. O aumento do fluxo sanguíneo ocorre devido ao 

aumento do débito cardíaco e à redistribuição do fluxo em direção à 

musculatura (PAULO; FORJAZ, 2001). 

Um estímulo desencadeador do sistema oxidativo na musculatura 

esquelética durante o exercício são os sinais nervosos enviados pelo córtex 
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para os músculos cardíaco-respiratórios e a modificação da relação ATP/ADP 

no músculo ativo. As adaptações do VO2 às cargas de trabalho requerem um 

funcionamento otimizado do sistema cardiovascular, respiratório e metabólico 

periférico, com adequadas respostas entre eles (SILVA; OLIVEIRA, 2004). 

A mioglobina é uma proteína que se liga ao oxigênio, sendo encontradas 

nas fibras musculares esqueléticas e no músculo cardíaco (não no sangue) e 

atuando para levar o oxigênio  da membrana  da célula muscular para as 

mitocôndrias. Ela é encontrada em grandes quantidades nas fibras de 

contração lenta (de capacidade aeróbica elevada), em pequenas quantidades  

nas fibras intermediarias e em quantidades limitadas nas fibras de contração 

rápida.  A diferença entre a mioglobina e a hemoglobina é que a mioglobina 

possui uma maior afinidade pelo o O2 do que a hemoglobina.  

Os estoques de O2 da mioglobina podem servir como uma “reserva de 

O2” durante períodos de transição do repouso ao exercício. No começo do 

exercício existe um período de tempo entre o inicio da contração muscular e o 

aumento da liberação de O2 ao músculo. Por essa razão, o O2 ligado à 

mioglobina  antes do inicio do exercício, serve para tamponar a demanda de O2 

do músculo até que o sistema cardiopulmonar possa  satisfazer o novo 

requerimento  de O2. No final do exercício, o estoque de O2 da mioglobina deve 

ser reposto e esse consumo de O2 acima do de repouso, contribui para o 

débito de O² (POWERS; HOWLEY, 2005). 

O dióxido de carbono é transportado pelo sangue sob três formas.  Na 

primeira, o CO2 é dissolvido, cerca de 10% do CO2 do sangue é transportado 

dessa maneira. Na segunda forma o CO2 é ligada a hemoglobina (onde se 

denomina a carboxiemoglobina) cerca de 20% do CO2 do sangue é assim 

transportado e, na terceira, o CO2 é transportado como bicarbonato (70% do 

CO2 encontrado no sangue). O dióxido de carbono é convertido em bicarbonato 

quando uma  PCO2 elevada faz com que o CO2 se combine coma agua pra 

formar o ácido carbônico. Essa reação é catalisada pela enzima anidrase 

carbônica, encontrada nos eritrócitos (POWERS; HOWLEY, 2005). 
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2. OBJETIVOS 

- Gerais:  

- Verificar qual via metabólica é predominante durante a prática musical de 

tocar bateria; 

- Analisar os resultados e estudar a possibilidade de considerar a prática 

de tocar instrumento musical como forma de condicionamento físico e terapia. 

 

- Específicos:  

- Analisar a influência de diferentes ritmos musicais na intensidade física 

do organismo do baterista e verificar possíveis alterações da via metabólica.  

 

3. JUSTIFICATIVA 

Existe uma escassez na literatura referente à via metabólica predominante 

durante a prática de tocar instrumentos musicais, empiricamente, acredita-se 

que o ato de tocar um instrumento musical implica em gasto enérgico, porém 

ainda não comprovado. Assim, é importante determinar a via metabólica 

predominante e se o estímulo pode ser comparado a alguma modalidade de 

exercício físico para que possa associar um treinamento físico específico que 

melhore o desempenho musical do baterista. 

Além disto, a política deste projeto de iniciação cientifica e de projetos 

futuros, almeja criar uma nova terapia baseada na prática de tocar  

instrumentos musicais, envolvendo exercícios para respiração, coordenação 

motora e treinamento muscular. Assim, procura-se um avanço na investigação 

científica abrindo várias oportunidades de pesquisa na área. 

Espera-se que esse esforço favoreça futuramente não somente a área de 

fisiologia do exercício, mas também a área de Fisioterapia, especificamente a 

cinesioterapia e neurologia, pois acredita-se que o instrumento musical pode 

possuir ser uma nova estratégia de reabilitação, que ainda não foi estudada. 
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4. VIABILIDADE 

Este trabalho é viável devido ao fácil acesso aos músicos que serão 

convidados a participarem desta pesquisa e pelo equipamento disponível para 

coleta de dados (lactímetro, ergoespirômetro, oxímetro de pulso e aparelho de 

pressão arterial). 

 

5. PROCEDIMENTOS / METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa experimental pois serão realizados recursos já 

existentes, porém de forma controlada, com o objetivo de descobrir os fatores 

que serão produzidos, para isso haverá uma amostra de indivíduos (CERVO; 

BERVIAN, 1996). 

Primeiramente o projeto de estudo será submetido ao Comitê de Ética e 

Pesquisa (CEP), após o aceite, os sujeitos serão convidados a participar da 

pesquisa e assinarão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(Anexo 1).  

Para esta primeira pesquisa, serão analisados seis bateristas durante os 

ensaios de diferentes ritmos musicais. Os ritmos escolhidos são o blues, o rock 

e o sertanejo. As batidas por minuto (bpm) do groove será iniciado em 60 bpm 

e aumentará 20 bpm a cada dois minutos, sendo encerrado no momento que 

houver a exaustão ou quando o baterista não conseguir acompanhar o tempo 

do groove. A coleta dos dados será executada a cada 30 segundos antes do 

aumento do bpm. Os seis bateristas passarão pela avaliação metabólica em 

todos os ritmos musicais descritos acima. A escolha do ritmo será realizada 

utilizando método randomizado, ou seja, por meio de sorteio e o sujeito não 

será informado anteriormente qual ritmo. Ressaltando que os grooves 

selecionados para a avaliação serão os mesmos para todos os sujeitos. 

Para verificar a via metabólica predominante, será coletada inicialmente e 

durante o ensaio a frequência cardíaca (FC), lactato sanguíneo e uma 

avaliação do esforço, utilizando a escala de borg. 

Anteriormente, o projeto visava utilizar a ergoespirometria, para verificar o 

consumo de oxigênio porém, devido a ausência do aparelho, não foi possível 

continuar com essa análise.  
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Como critérios de inclusão, participarão deste estudo indivíduos jovens, 

saudáveis, homens, na faixa etária de 18 a 35 anos que já apresentam prática 

como baterista.  

Como critérios de exclusão, não poderão apresentar doenças associadas 

como diabetes mellitos, hipertensão arterial, cardiopatia, alterações do sistema 

vestibular e inexperiência na prática de tocar bateria. 

Os dados serão registrados na ficha de avaliação (Anexo 2), 

posteriormente organizados e submetidos à análise estatística. 

A pesquisa é classificada com risco mínimo ao participante por se tratar de 

aferição da pressão arterial, verificação da frequência cardiaca, 

ergoespirometria, saturação de oxigênio e aferição de lactato.  

 

6. CRONOGRAMA 

 

1ª. Etapa - Revisão de Literatura 

2ª. Etapa – Início do Projeto 

3ª. Etapa – Submissão do Projeto 

4ª. Etapa – Submissão no Comitê de Ética e Pesquisa 

5ª. Etapa – Estudo prático 

6ª. Etapa – Análise dos Resultados 

7ª. Etapa – Término do estudo 

8ª. Etapa - Conclusão 

 

A tabela a seguir resume as atividades programadas para serem 

realizadas durante o programa de pesquisa apresentado. 

 

 FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

1ª. Etapa      X X     

2ª. Etapa        X X   

3ª. Etapa          X X 

4ª. Etapa X           

5ª. Etapa  X X X        
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6ª. Etapa     X X      

7ª. Etapa       X X    

8ª. Etapa         X X  

 

 

7. ORÇAMENTO 

Fitas para coleta utilizadas no lactimetro (Bm-lactate) R$ 340,00. Para 

arcar com as despesas será realizado tentativa de patrocínio caso não seja 

possível, o pesquisador responsável disponibilizará as fitas por conta própria.  

 

8. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Espera-se verificar a predominância da via metabólica durante ensaios 

musicais de bateristas e se há influencia dos ritmos musicais na intensidade do 

exercício. Ao final do estudo, espera-se verificar em qual modalidade de 

exercício físico se encaixa a prática de tocar bateria. 
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ANEXO 1 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

 

Você está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa “VIA 

METABÓLICA PREDOMINANTE NO BATERISTA EM DIFERENTES 

RITMOS MUSICAIS”, sob a responsabilidade do (a) pesquisador (a) Leandro Iackstet 

/ Ana Carolina Barbosa Faria Gonçalves / Giovanna Benjamim Togashi. 

 

 

I - O presente estudo tem como objetivo verificar a via metabólica predominante 

durante a prática de tocar bateria, analisar a influência dos diferentes ritmos musicais na 

intensidade física do organismo do baterista e verificar possíveis alterações da via 

metabólica. e será realizado pelo(s) aluno(s) do(s) curso(s) de Fisioterapia da Unidade 

Anhanguera de Bauru.  

Os resultados contribuirão para existe uma escassez na literatura referente à via 

metabólica predominante durante a prática de tocar instrumentos musicais, é importante 

determinar a via metabólica predominante e se o estímulo pode ser comparado a alguma 

modalidade de exercício físico para que possa associar um treinamento físico específico 

que melhore o desempenho musical do baterista. 
 

 

 

II – Para a realização da pesquisa, serão seguidos os seguintes procedimentos: serão 

avaliados seis bateristas, durante os ensaios de diferentes ritmos musicais. Os ritmos 

escolhidos são o blues, o rock e o samba. Em cada ritmo musical serão avaliadas três 

intensidades musicais diferentes dentro de cada ritmo. Os seis bateristas passarão pela 

avaliação metabólica em todos os ritmos musicais descritos acima, totalizando nove 

intensidades musicais diferentes. Para cada músico serão nove dias de avaliação 

diferentes, a escolha do ritmo e intensidade será realizada utilizando método 

randomizado, ou seja, por meio de sorteio e o sujeito não será informado anteriormente 

qual ritmo. Ressaltando que as musicas selecionadas para a avaliação serão as mesmas 

para todos os sujeitos. 

Para verificar a via metabólica predominante, será coletada inicialmente e durante o 

ensaio a pressão arterial (PA), frequência cardíaca (FC), saturação de oxigênio, 

consumo de oxigênio e lactato sanguíneo. Para realizar as coletas será utilizado 

esfignomamômetro e estetoscópio, oxímetro de pulso, ergoespirometria e lactímetro, 

respectivamente. 

Durante os testes será aplicada a Escala de Borg para avaliar a percepção de 

cansaço no início, meio e final da música nos diferentes ritmos. 

 
 

 

III – Ao ser submetido aos procedimentos apresentados, você poderá ser envolvido por 

alguns desconfortos e/ou riscos durante a coleta sanguínea com o lactímetro que serão 
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minimizados através das seguintes providências: treinamento do pesquisador para a 

coleta ser o menos desconfortável possível.  

 

Caso esse procedimento cause algum tipo de constrangimento você não precisa realizá-

lo. Ficando-lhe assegurado, o direito a ressarcimento ou indenização no caso de 

quaisquer danos eventualmente produzidos pela pesquisa. 

  

São esperados os seguintes benefícios da sua participação nesta pesquisa: Espera-

se verificar a predominância da via metabólica durante ensaios musicais de bateristas e 

se há influencia dos ritmos musicais na intensidade do exercício. Ao final do estudo, 

espera-se verificar em qual modalidade de exercício físico se encaixa a prática de tocar 

bateria. 
 

 

IV- A pesquisa será realizada de acordo com o seguinte cronograma, nos locais e 

horários indicados onde o participante deve estar presente. 

1º dia: 01/07/2014       Local: Estúdio Musical                  horário: 16h 

2º dia: 02/07/2014       Local: Estúdio Musical                  horário: 16h 

   

 

V – A qualquer momento você pode desistir da participação neste estudo sem nenhum 

prejuízo. 

 

VI – Os dados obtidos com os resultados obtidos nessa pesquisa poderão ser 

publicados, mas seus dados pessoais serão mantidos em sigilo, bem como as fotografias 

utilizadas não serão divulgadas e o rosto apresentará uma tarja. 

 

VII. Para participar deste estudo, você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer 

vantagem financeira, mas poderá receber reembolso das despesas que tiver para 

participar da pesquisa. 

 

VIII. Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. Os dados e 

instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável 

por um período de 5 anos, e após esse tempo serão destruídos.  

 

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia 

será arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será fornecida a você. 

 

Toda dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para 

o pesquisador responsável. 

 

 

Nome do pesquisador responsável: Ana Carolina Barbosa Faria Gonçalves     

Fone: (14) 996182190  e-mail carol.barbosa@aedu.com 

 

 

 

 



 

 17 

Caso necessite entre em contado com o Comitê de ética em Pesquisa da  

Anhanguera Educacional – CEP-AESA: 

 

End: Alameda Maria Tereza, 4266 – Dois Córregos, Valinhos - S.P. 

CEP: 13.278-181. Fone: (19) 3512-3517.  Fax: (19) 3512-1703 

e-mail: cep@unianhanguera.edu.br 

 

 

Eu, ____________________________________________________, após ter recebido 

informações sobre o estudo “VIA METABÓLICA PREDOMINANTE NO 

BATERISTA EM DIFERENTES RITMOS MUSICAIS” por meio da carta 

informativa lida por mim ou por terceiro, declaro que ficaram claros os objetivos do 

estudo, os procedimentos a serem realizados, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Não tendo dúvidas a respeito da pesquisa, concordo 

tomar parte como voluntário no estudo, do qual posso deixar de participar a qualquer 

momento, sem penalidades ou prejuízos, ou perda de qualquer benefício que possa ter 

adquirido. Recebi uma cópia deste termo de consentimento livre e esclarecido e me foi 

dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

 

___________________________________              Data: ____/____/____ 

Assinatura do participante 

 

 

___________________________________              Data: ____/____/____ 

Assinatura do pesquisador principal  

(Ana Carolina Barbosa F. Gonçalves / Orientador do projeto) 

 

 

Leandro Iackstet - e-mail: ldm.iackstet@hotmail.com - (14) 99134-1889. 

CEP / IPADE Anhanguera Educacional  - Alameda Maria Tereza, 4266. 

Valinhos/SP. CEP 13278-181  e-mail:  cep.ipade@unianhanguera.edu.br  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cep@unianhanguera.edu.br
mailto:cep.ipade@unianhanguera.edu.br
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FICHA DE AVALIAÇÃO 

Nome:____________________________Idade: ________ Gênero: M (  ); F (  )  

Exercício Físico: Não (  ); Sim (  ) - Modalidade:_________________________ 

Frequência semanal: ______________________________________________  

Fumante: Não (    ); Sim (    ) – Por quanto tempo: _______________  

Número de maços / cigarros por dia: __________ 

Baterista a quanto tempo:__________  Horas de ensaio por semana: ________ 

Dados coletados: 

 

Escala de Borg: 

 

 


