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Resumo 

 

           A pesquisa tem por finalidade analisar as respostas cardiovasculares de voluntários 

durante uma caminhada em esteira, quando esses estão parcialmente suspensos por um cinto 

em conexão com um sistema de contrapesos que simulam a exposição gravitacional reduzida, 

como ocorre em Lua e em Marte.  Um total de 20 voluntários será testado, sendo 10 homens e 

10 mulheres. Após a familiarização com os equipamentos do estudo, os voluntários ficarão 

em repouso (posição sentada) por 5min e, logo após, efetuarão randomizadamente 10 min de 

caminhada nas hipogravidades (hipoG) lunar e marciana, bem como na gravidade terrestre 

(1G). O voluntário será orientado a encontrar a velocidade de maior conforto em cada 

gravidade, que será registrada. As variáveis cardiovasculares medidas serão a frequência 

cardíaca (FC) e a pressão arterial (sistólica, diastólica e média calculada), que serão, 

primeiramente, analisadas por meio de estatística descritiva, sendo os resultados expressos 

como média (±DP). O estudo se encontra em andamento e as variáveis foram coletadas e até o 

momento a pesquisa avaliou 4 voluntários (3 mulheres e 1 homem), que apresentaram como 

média (± DP) de FC e velocidade em Terra (1G): 96,80 (± 14,63) e 72,68 (± 18,11), 

respectivamente. Na caminhada em Marte, 94,94 (± 3,97) e 35,72 (± 12,71). Em Lua, 104,52 

(± 10,70) e 41,68 (± 4,35). Sendo a média (± DP) da frequência cardíaca em repouso de 75,65 

(± 9,75). A variável PA, porém, ainda não foi possível avaliar devido a dificuldades com o 

equipamento de medida. Este trabalho encontra-se em andamento a até a apresentação no 

Seminário esperamos ter avaliado mais sujeitos para tecer conclusões e considerações sobre a 

pesquisa. 

 

 


