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RESUMO 

A obesidade é considerada uma doença multifatorial, definida como o acúmulo 

excessivo de gordura corporal em extensão, acarretando prejuízos à saúde dos 

indivíduos, tais como dificuldades respiratórias, problemas dermatológicos e 

distúrbios do aparelho locomotor, além de favorecer o surgimento de enfermidades 

potencialmente letais como dislipidemias, doenças cardiovasculares, diabetes (Tipo 

II) e certos tipos de câncer. O exercício em ambiente aquático tem sido 

recentemente alvo de muitas investigações, principalmente em função das 

propriedades físicas do ambiente e as respostas que são desencadeadas pelo 

organismo humano imerso. O objetivo do trabalho é analisar o efeito do treinamento 

de força em meio líquido na composição corporal de adolescentes com sobrepeso e 

obesidade. 

 

INTRODUÇÃO 

Para se manter uma rotina de vida saudável, alguns fatores tornaram-se chaves 

para atingir este objetivo como: Tratamento dietético, a atividade física bem 

orientada por profissionais de educação física é essencial para o controle de peso, 

além dos benefícios físicos, psicológicos e sociais e no controle do perfil lipídico e na 

diminuição de riscos de doenças crônicas não degenerativas, como diabetes e 

hipertensão1.  

Tradicionalmente para a redução do percentual de gordura e aumento de massa 

magra, o treinamento de força (TF) tem sido alvo de estudos realizados 

preferencialmente em terra3, onde, a carga ou peso utilizado no TF é uma das 

principais variáveis no TF terrestre, podendo ser considerado um fator limitante para 

o TF aquático (TFA), uma vez que existem os efeitos do empuxo e da resistência da 

água. Alguns estudos têm indicado a possibilidade do aumento agudo da 

intensidade de esforço neuromuscular dentro da água através da manipulação de 

outras variáveis do treinamento, como o aumento da aceleração de execução ou a 

utilização de equipamentos apropriados para o meio aquático,5.  

Diferentes trabalhos com populações variadas têm demonstrado a eficiência do 

treinamento aquático para objetivos distintos, tais como: mudança da sua 

composição corporal,7.  
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Efeitos de treinamentos de força na água têm mostrado resultados positivos 

como aumento da resistência muscular localizada3, redução da gordura corporal7. 

Com base nas evidências apontadas no texto e as limitadas investigações efetuadas 

com grupos de adolescentes, torna-se imperiosa a necessidade de elaboração de 

experimentos que possam aprofundar conhecimentos da interação treinamento 

aquático, programa de força, adolescentes e obesidade. 

 

OBJETIVOS 

Analisar o efeito do treinamento de força em meio líquido para o emagrecimento 

de adultos e jovens com sobrepeso e obesidade. 

 

METODOLOGIA 

A amostra será composta por 30 adolescentes obesos e com sobrepeso, 

divididos de forma pareada com relação a idade e peso em dois grupos, sendo 15 

do grupo treinamento de força na água (WF) e 15 do grupo controle (GC) ambos 

com a idade media de 14 anos. Todos estudantes de escolas municipais  da cidade 

de Santos. A participação será voluntária, onde para a seleção dos grupos serão 

entregues anamneses para selecionar os adolescentes. Alguns dos requisitos para a 

participação no experimento serão: preenchimento do termo de consentimento livre 

esclarecido por parte dos pais, entrega de atestado médico e não ultrapassar 3 

faltas mensais sem justificativa. Os treinos de força para o grupo (WF) serão 

realizados 3 vezes por semana, com duração de 50 minutos cada aula, totalizando 

12 meses de treinamento, sendo  realizado em uma piscina localizada no interior da 

Faculdade de Educação Física de Santos (FEFIS).  

O treinamento será dividido em três combinações de grupos musculares onde 

estes exercícios serão formados a partir do método de treinamento de forca com 

adolescentes proposto por6. Para mensurar a intensidade do treinamento será 

utilizada a escala subjetiva de esforço de4. Para se obter dados sobre os efeitos do 

programa utilizar-se-ão, cinco formas distintas de análises, que serão: análise da 

composição corporal; IMC e ICQ; testes neuromusculares; escala de percepção do 

auto conceito e 5 Envolvimento diário com atividade física. 
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DESENVOLVIMENTO 

O trabalho teórico se encontra em construção aumentando a quantidade 

especifica sobre o tema envolvendo adolescentes com sobrepeso e obesidade. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Haja vista que algumas pesquisas com o treinamento de força tanto na terra 

quanto na água têm mostrado resultados benéficos para mudanças da composição 

corporal de jovens7. Este trabalho tem como hipótese alternativa, que o efeito do 

treinamento de força em meio líquido possa ser benéfico com resultados 

estatisticamente significativos para as mudanças que envolvem melhora da 

qualidade de vida da população investigada. 
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