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1. RESUMO 

Com a crescente prática de exercícios aquáticos pela população idosa, torna-

se oportuno um número maior de investigações sobre os modelos de cargas 

aplicados a esta população. Tradicionalmente as proposições de cargas prescritas 

pelos profissionais da área são sustentadas com bases acadêmicas em escalas 

subjetivas de esforço, entretanto, as percepções subjetivas são flutuantes em função 

do número significante de variáveis que a influenciam. Recentemente proposições 

em treinamento aquático têm se utilizado de cargas relativas para prescrição menos 

subjetiva dos esforços resistivos desenvolvidos pelos praticantes, desta forma, com 

base em testes submáximos, pode se estimar cargas relativas para diferentes níveis 

de esforço específico para grupamentos musculares distintos, tornando as aulas que 

são coletivas com cargas individualizadas. Neste trabalho dois programas serão 

desenvolvidos com grupos distintos de idosos e testes mensais submáximos serão 

realizados para os principais exercícios dos programas para estimar-se o 

desempenho absoluto dos praticantes, portanto, dois grupos deverão ser formados 

de forma homogênea com base na pareação dos resultados iniciais e 

posteriormente alojados nos subgrupos, G1- com intensidades formuladas com 

cargas relativizadas entre 50 e 70% e o G2 - com cargas entre 60 e 90% 

 

2. INTRODUÇÃO 

O envelhecimento é um processo inexorável aos seres vivos, conduzem a 

uma perda progressiva das aptidões funcionais do organismo, aumentando o risco 

do sedentarismo1, que por sua vez vem sofrendo importante pressão do avanço 

tecnológico ocorrido nas últimas décadas, o que contribui como fator de risco para 

as doenças crônico-degenerativas, especialmente as afecções cardiovasculares, 

principal causa de morte nos idosos 2, 3, 4. 

Um dos fatores que tem contribuído para amenizar os processos 

degenerativos naturais do envelhecimento é a prática de exercício físico, que além 

de combater o sedentarismo, pode contribuir de maneira significativa para a 

manutenção da aptidão física do idoso, seja na sua vertente da saúde como nas 

capacidades funcionais 5, 6. 

Com base na revisão apresentada até o momento é intrigante refletir se os 

efeitos do exercício em idosos podem ser favorecidos quando cargas 
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individualizadas e específicas com intensidades de moderadas a vigorosas são 

estimuladas em comparação a cargas apenas leves e moderadas? Ainda, se os 

efeitos destes programas realizados em ambientes aquáticos induzem a 

transferência dos seus resultados para o universo terrestre, principalmente os 

relacionados a qualidade de vida, tais como as capacidades físicas: andar, correr, 

vestir-se entre outras capacidades que são avaliadas com os testes de atividades da 

vida diaria (AVDS) elaborada por Andreoti e Okuma7?  

 

3. OBJETIVOS 

Investigar os efeitos de diferentes cargas relativas no desempenho de atividades 

diárias, composição corporal e qualidade de vida de idosos praticantes de 

hidroginástica. 

 

4. METODOLOGIA 

Este experimento iniciará com 30 alunas idosas residentes da cidade de 

Santos. Todas as voluntárias serão submetidos aos treinos de hidroginástica com 

duração de  50 minutos que serão divididos em 10 minutos de aquecimento, onde os 

indivíduos realizarão alongamentos dinâmicos, exercícios de equilíbrio, coordenação 

motora geral e dinâmicas de grupo como jogos de cooperação e autossuperação. 

Os grupos terão condições experimentais de cargas relativas distintas como 

prescrição do treinamento, neste ponto os indivíduos realizarão 15 minutos de 

exercícios aeróbios intervalados e 20 minutos de exercícios de força de potência e 

resistência, sendo o grupo 1 com cargas estimadas entre 50% e 70% do esforço e o 

grupo 2- cargas estimadas entre 70% e 90% do esforço. Para a avaliação 

antropométrica será utilizado o protocolo de Pollock e Wilmore (1993)8 que consiste 

em aferir circunferências e dobras cutâneas  Estas avaliações serão realizadas pelo 

Laboratório de Avaliação Física e Performance Motora (LAFPM) localizada na 

Faculdade de Educação Física de Santos – FEFIS – UNIMES.  

As avaliações aplicadas para as capacidades físicas serão os AVDs7. Estes 

testes compõe: sentar e levantar-se da cadeira durante 1 minuto, subir degraus, 

descer degraus e calçar meias. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 
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O trabalho teórico se encontra em construção aumentando a quantidade 

específica sobre o tema envolvendo cargas relativas, enriquecendo o que será 

executado no trabalho, como planilhas e planos de aula. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 Espera-se que o programa seja efetivo e que possa melhorar as atividades de 

vida diária (AVDs) dos idosos e potencializar o desenvolvimento físico em senhoras 

praticantes de hidroginástica.  
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