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RESUMO 

 

O objetivo do estudo foi verificar alterações fisiológicas na realização de um exercício 

no ambiente terrestre e aquático, utilizando-se de um cicloergômetro de membro 

superiores. Foram analisadas as variáveis: freqüência cardíaca (FC), percepção subjetiva 

do esforço (PSE) e densidade urinária (Du). A amostra foi de 10 homens fisicamente 

ativos, com idade entre 18 e 30 anos (23,9± 3,2). Inicialmente os voluntários foram 

submetidos a um teste para determinação da carga máxima, no cicloergômetro, e 

posteriormente, foram submetidos ao exercício aquático ou terrestre, com intervalo de 

48 horas entre cada. Antes e depois de cada condição os voluntários foram pesados e 

coletada a urina para a mensuração da Du que foi utilizando um refratômetro da marca 

BIOBRIX modelo 301. A execução dos exercícios foi à mesma do teste e, no ambiente 

aquático, a água permaneceu ao nível do processo xifóide. A carga foi de 50 % do valor 

obtido durante o teste. A duração foi de 30 minutos, mensurando a FC a cada 1 minuto 

utilizando-se de frequêncímetro da marca POLAR modelo FS2C, e a PSE a cada 10 

minutos utilizando-se da escala de Borg. Houve diferença significativa (p < 0,05) para a 

FC, sendo no meio aquático (106 bpm), demonstrando uma menor sobrecarga 

cardiovascular neste ambiente, comparado ao terrestre (116 bpm). A PSE e Du, não 

apresentaram diferença significativa.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Cicloergômetro de membros superiores; Exercício físico; 

Alterações fisiológicas; Ambiente aquático.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A adesão aos programas de exercícios físicos cresceu de forma expressiva 

no Brasil nas últimas décadas (HALLAL et al, 2007). A prática regular de exercícios 

proporciona benefícios musculares, cardiovasculares, osteo-articulares, bem como no 

domínio psicológico (ARAUJO; ARAUJO, 2000). No sistema músculo-esquelético, é 

observada uma melhoria da força e do tônus, da flexibilidade, fortalecimento dos ossos 

e das articulações. No sistema cardiovascular, verifica-se melhora na circulação e no 

metabolismo do miocárdio, diminuindo o trabalho do mesmo durante o repouso e o 

exercício. E no ponto de vista psicológico proporciona uma diminuição considerável no 

estresse e na tensão, além de melhora na interatividade social (MCARDLE et al., 2001).  

O exercício pode ser realizado em diferentes meios, destacando a prática de 

exercícios aquáticos. Com esses exercícios é possível atingir melhoramentos nos 

diversos componentes da aptidão física, uma vez que o meio líquido reduz o impacto 

nos membros inferiores, possibilitando a realização de movimentos com menor 

sobrecarga nas articulações e tendões. Em relação ao aspecto psicológico, são relatados 

benefícios como à elevação da auto-estima, alívio dos níveis de estresse, maior 

disposição para enfrentar as atividades cotidianas, dentre outros (KRUEL, 2000; 

TAHARA, et al,  2008; ALBERTON 2007; ARAUJO, 2009).  

Estes benefícios e vantagens obtidos com exercícios aquáticos ocorrem 

devido a ação das propriedades físicas da água, destacando a pressão hidrostática, a 

densidade, a viscosidade, o maior calor específico da água e o empuxo. Dessa forma, ao 

entrar na água o indivíduo sofre alterações fisiológicas que podem ser ocasionadas 

devido à atuação destas propriedades (KRUEL et al., 2001). 

A pressão hidrostática é a pressão do líquido que é exercida igualmente 

sobre todas as áreas da superfície de um corpo imerso e em repouso a uma determinada 

profundidade. Essa pressão aumenta proporcionalmente à profundidade e à densidade 

desse líquido, atuando em todas as direções com a mesma magnitude. Essa força 

provoca uma diminuição da ação da gravidade nas articulações, aumentando o volume 

sanguíneo central com melhora no retorno venoso, com conseqüente maior volume de 

ejeção sistólica, para manutenção do débito cardíaco, ocorrendo uma diminuição na 

freqüência cardíaca (FC) (McGINNIS, 2005). 
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Devido ao ambiente aquático ser mais denso que partes do corpo humano, é 

observado o fenômeno da flutuabilidade, que atua diminuindo as cargas estressantes 

sobre as articulações dos membros inferiores em relação ao ambiente terrestre. Desta 

forma, a indicação do exercício aquático para indivíduos que apresentam alta carga 

articular, como obesos e pacientes com osteoartrite é recomendável, devido as ação das 

propriedades físicas da água no exercício (FACCI et al.,2007; ALBERTON, 2007; 

RESNICK, HALLIDAY, 1984) . 

 A viscosidade causa uma resistência ao movimento em qualquer direção. 

Esta pode influenciar o padrão de recrutamento muscular, solicitando diferentes 

grupamentos musculares comparado ao meio terrestre para execução do mesmo 

movimento (RESNICK, HALLIDAY, 1984; FRANGOLIAS, RHODES,1996) 

Outra característica que deve ser salientada é o calor especifico da água, 

uma vez que, diferentes temperaturas impostas pela imersão ajudam a explicar os 

ajustes fisiológicos do organismo no meio aquático. Durante o exercício, os 

mecanismos de perda de calor corporal no meio aquático são diferentes aos da terra, 

visto que, a evaporação, principal forma de perda de calor na terra, não é permitida no 

meio aquático. Em contrapartida, sua perda ou ganho através da convecção e condução 

é maior na água do que no ar (FUJISHIMA et al., 2001;  WILMORE, COSTILL,1999).   

Outro ponto importante a destacar, é em relação à resposta renal em meio 

líquido. Sabe-se que a resposta renal à imersão inclui o débito urinário aumentado 

(diurese com perda de volume plasmático), com perda de sódio (natriurese), potássio 

(potassiurese) e supressão de vasopressina, renina e aldosterona plasmática 

(CARREGARO, TOLEDO, 2008). 

 Diversos indicadores fisiológicos podem ser usados para quantificar a 

intensidade do esforço, em atividades realizadas tanto dentro como fora do ambiente 

aquático. Entre estas pode-se citar a freqüência cardíaca (FC), o consumo de oxigênio, a 

percepção subjetiva do esforço (PSE), bem como os limiares ventilatórios e de lactato. 

No meio terrestre, tais indicadores foram bastante estudados. Todavia, ao estabelecer 

comparações com o meio aquático, percebe-se que a prática de exercícios resulta em 

respostas diferenciadas nos distintos meios. Esse é um aspecto fundamental para os 

profissionais que atuam com prescrição de exercícios na água, pois, tais diferenças 

influenciam na determinação da intensidade do esforço, que por sua vez, afeta todos os 

outros componentes da prescrição (GRAEF, KRUEL, 2006).  
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Dentre os indicadores da intensidade do esforço, a FC e a PSE são os mais 

práticos e de baixo custo. Talvez, por esse motivo, eles sejam mais utilizados pelos 

profissionais que prescrevem exercício no meio aquático. No entanto, a imersão, a 

temperatura da água e as diferentes posições corporais podem afetar o comportamento 

desses indicadores da intensidade do esforço durante a execução dos exercícios ou 

mesmo em sua recuperação (GRAEF; KRUEL, 2006). 

 Desta forma, a resposta da FC durante a atividade física é um parâmetro 

simples de mensurar e que fornece informações das respostas cardiovasculares, da 

sobrecarga do exercício físico. Sua mensuração envolve simplesmente tomar o pulso do 

indivíduo, geralmente pela artéria radial ou carótida ou utilizando equipamentos 

específicos, como o cardiofrequencímetro. Segundo Wilmore (1999), durante o 

exercício a resposta esperada é o aumento proporcional da FC em relação à intensidade 

do exercício.  

De acordo com o supra-exposto, pode-se verificar que a prática de 

atividades aquáticas difere do meio terrestre, ocasionando diferentes alterações 

fisiológicas. Diante disto, o objetivo do presente estudo foi comparar a resposta da 

freqüência cardíaca, PSE e densidade urinária que ocorrem entre meio aquático e 

terrestre durante a execução do exercício físico com um cicloergômetro de membros 

superiores, que não sofre interferência do meio aquático na realização do mesmo. 

Vale ressaltar que, outros estudos que compararam o mesmo exercício no 

ambiente aquático e terrestre como à caminhada, esteira, bicicleta, a resistência do 

ambiente aquático esteve presente, diferenciando assim a condição do exercício do 

ambiente aquático para o terrestre. Porém no presente estudo, ao comparar o mesmo 

exercício nestes diferentes ambientes, a condição do exercício realizado foi idêntico 

para os dois momentos, ou seja, a resistência da água não esteve presente.  

 

 

1.1. OBJETIVO GERAL 

 

 

 Verificar alterações fisiológicas promovidas pelo exercício físico realizado 

com o membro superior em ambiente aquático e terrestre. 
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1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

1. Comparar alterações da FC durante exercício no cicloergômetro de 

membros superiores no ambiente aquático e terrestre. 

 

2. Comparar alterações da PSE durante exercício no cicloergômetro de 

membros superiores no ambiente aquático e terrestre. 

 

3. Comparar alterações na densidade urinária antes e após o exercício no 

cicloergômetro de membros superiores no ambiente aquático e no terrestre. 

 

 

1.3. JUSTIFICATIVA 

 

 

Uma vez que a prática de exercícios aquáticos tem crescido nos últimos 

anos, é necessária a compreensão das alterações fisiológicas promovidas por esta 

atividade, devido à ação das propriedades físicas da água. 

Sendo assim, pouco se conhece sobre as alterações fisiológicas durante a 

realização de exercícios específicos em ambiente aquático e terrestre, onde a resistência 

do ambiente aquático não esteja atuando. A grande maioria dos estudos comparando os 

dois meios encontrados na literatura envolve a resistência do meio aquático. 

Desta forma esta pesquisa visa contribuir na compreensão de possíveis 

alterações fisiológicas (FC, PSE e densidade urinária), servindo como instrumento de 

consulta para os profissionais que trabalham na área, principalmente na prescrição de 

exercícios nos diferentes meios.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1. BENEFÍCIOS E VANTAGENS DOS EXERCÍCIOS FÍSICOS 

 

 

 Os principais benefícios à saúde advindos da prática de exercícios físicos 

referem-se aos aspectos antropométricos, neuromusculares, metabólicos e psicológicos. 

Por sua vez, a prática de exercícios físicos habituais, além de promover a saúde, 

influencia na reabilitação de determinadas patologias associadas ao aumento dos índices 

de morbidade e da mortalidade. A prática de exercício físico influencia e é influenciada 

pelos índices de aptidão física, as quais determinam e são determinados pelo estado de 

saúde (MATSUDO et al., 2000; GUEDES et al 1995).  

Na dimensão psicológica, o exercício físico atua na melhoria da auto-

estima, do auto- conceito, da imagem corporal, das funções cognitivas e da socialização, 

na diminuição do estresse e da ansiedade e na diminuição do consumo de medicamentos 

(MATSUDO et al., 2000).  

Já nos efeitos metabólicos, a prática regular de exercícios físicos promove 

aumento do volume sistólico; aumento da potência aeróbica; aumento da ventilação 

pulmonar; melhora do perfil lipídico; diminuição da pressão arterial; melhora da 

sensibilidade à insulina e diminuição da freqüência cardíaca em repouso e durante 

trabalho submáximo. Com relação aos efeitos antropométricos e neuromusculares 

ocorre à diminuição da gordura corporal, incremento da força e da massa muscular, da 

densidade óssea e da flexibilidade (MATSUDO et al., 2000).  

Diante disso, fica evidente que a prática de exercícios físicos contribui 

satisfatoriamente para uma melhor qualidade de vida relacionada à saúde, contribuindo 

para a longevidade dos indivíduos, com uma melhora do condicionamento e 

manutenção da aptidão física.  
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2.2. BENEFÍCIOS E VANTAGENS DOS EXERCÍCIOS FÍSICOS NO 

AMBIENTE AQUÁTICO 

 

 

A vantagem da execução dos exercícios aquáticos em relação aos terrestres 

pode ser explicada pelo fato de atingir benefícios nos diversos componentes da aptidão 

física, uma vez que, no meio líquido exige uma menor sobrecarga cardiovascular, 

proporciona um reduzido impacto nos membros inferiores e uma menor sobrecarga 

cardiorrespiratória, de acordo com os movimentos realizados. Essas características 

apontam para uma eficiência e segurança, que fazem das atividades aquáticas uma 

opção, tanto na área terapêutica quanto no desempenho (KRUEL, 1994; KRUEL, 2000; 

KRUEL, et al, 2002; BENELLI et al., 2004; KRUEL, 2000; BRITO et al., 2004).  

Vários são os objetivos dos exercícios aquáticos, como treinamento no 

atletismo (TARTARUGA, 2003), relaxamento em relação ao equilíbrio, qualidade de 

vida e funcionalidade (CUNHA et al., 2010). Tartaruga, (2003) utilizou o jogging 

aquático como opção de treinamento no atletismo, demonstrando que corredores de 

rendimento quando submetidos a um treinamento de oito semanas com complemento da 

Corrida em Piscina Funda (CPF) com 30% do volume de treinamento, não modificam 

seu desempenho de corrida, nem tampouco os parâmetros fisiológicos e biomecânicos 

da corrida. 

Com o objetivo do relaxamento, alguns estudos tem sido propostos como o 

de Cunha et al, (2010) que apresentou o Ai Chi como uma técnica de relaxamento 

aquático. Segundo esses autores os resultados demonstram um aumento significativo do 

equilíbrio após a execução do programa de relaxamento em idosos, porém não houve 

mudanças em relação à qualidade de vida e à funcionalidade em idosos independentes.  

Em virtude das diferentes propriedades físicas da água, os fatores que 

determinam o custo energético do exercício no meio aquático são diferentes daqueles 

em meio terrestre, pois, a força de flutuação reduz o peso do corpo, reduzindo o gasto 

energético, uma vez que elimina o gasto de energia necessário para deslocar o corpo 

contra a gravidade. Por outro lado, a viscosidade da água aumenta o gasto energético 

necessário para realizar movimentos e deslocamentos. Na água fria, uma grande 

quantidade de energia pode ser necessária para manter a temperatura corporal 

(ALBERTON, 2007; CARREGARO, TOLEDO, 2008). 
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Sendo assim, de acordo com o supraexposto fica evidente que exercício em 

meio aquático tem diferentes vantagens em relação ao meio terrestre, devido às 

propriedades físicas que caracterizam este meio, proporcionando respostas fisiológicas 

diferentes. 

 

 

2.3 PROPRIEDADES FÍSICAS EXERCIDAS PELA ÁGUA 

 

 

Existe uma crescente preocupação em entender o comportamento dos 

sistemas biológicos humanos no ambiente aquático visto que cada vez mais esses 

exercícios têm sido procurados como prática regular de atividade física. Assim, torna-se 

necessário a compreensão das forças dos fluidos, devido a sua importância para o 

sucesso nessas atividades (McGINNIS, 2005; ERVILHA et al., 2001). 

 

 

2.3.1 DENSIDADE 

 

 

A densidade da água é 1000 kg/m
3
(1,0). Já densidade da água do mar é em 

torno de 1025 kg/m
3
 (1,25), por isto flutuamos mais no mar. Tudo aquilo que possui 

densidade menor que 1,0 tende a flutuar e maior que 1.0 tende a afundar. O corpo 

humano possui densidade aproximada de 0,97 (adulto), por isto flutuamos. Porém, 

existe uma variabilidade desta densidade dependendo da idade, sexo, constituição 

corporal. Crianças têm uma menor densidade, em torno de 0,86 por isto flutuam mais. 

As mulheres flutuam mais devido a maior quantidade de gordura corporal em relação 

aos homens, que por sua vez, possuem maior massa muscular. O fator da composição 

corporal é fundamental para a flutuabilidade. Por isto alguns indivíduos possuem maior 

capacidade de flutuabilidade que outros. Existem ainda os aspectos da diferença da 

densidade nas várias partes corporais que estão relacionadas também a composição 

corporal (NETTO, ALEVATTO, 2008; BATES e HANSON, 1998).  
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Outro fator importante para a flutuabilidade é o empuxo. O principio de 

Arquimedes diz que, quando um corpo está completa ou parcialmente imerso em um 

líquido o mesmo recebe uma força para cima (empuxo) igual ao peso do volume de 

líquido deslocado. A força do empuxo também tem um efeito importante quanto à 

diminuição do peso hidrostático. À medida que um corpo é imerso em repouso, há uma 

maior participação do empuxo e diminuição do peso hidrostático, o que atenuaria a 

sobrecarga por peso e as forças de impacto (KRUEL, 1994; NETTO, ALEVATTO, 

2008). 

Quando um individuo está de pé dentro da água sofre a ação de duas forças 

opostas: da gravidade, força vertical de cima para baixo; e da flutuação, força vertical, 

de baixo para cima. A magnitude da flutuação depende do tamanho e da densidade do 

corpo submerso e da ação do (empuxo). Como a perda de peso é igual ao peso da água 

deslocada, o peso e o tamanho do corpo submerso determinam sua flutuação (NETTO, 

ALEVATTO, 2008).  

 

 

2.3.2 PRESSÃO HIDROSTÁTICA  

 

 

 Pressão hidrostática é definida como a pressão exercida pelas moléculas de 

um fluido sobre um corpo submerso. Segunda a lei de Pascal a pressão é exercida 

igualmente sobre toda a superfície de um corpo submerso em repouso, a uma 

determinada profundidade. A pressão aumenta de acordo com a profundidade e com a 

densidade do fluido (McGINNS, 2005; ALBERTON, 2007; CARREGARO, TOLEDO, 

2008).  

 A pressão hidrostática age nos tecidos e exerce uma compressão nos vasos 

sanguíneos, podendo auxiliar no retorno venoso e na redução de edemas. É um dos 

principais fatores que influenciam os parâmetros fisiológicos durante a imersão em 

meio liquido, conduzindo a vários ajustes cardiovasculares (AVELLINI et al., 1983, 

CARREGARO, 2008).  

A variação do gradiente de pressão hidrostática altera conforme o aumento 

da profundidade de imersão, proporcionando um deslocamento do sangue em uma via 

para cavidade abdominal e para o coração. O fluxo sanguíneo no pulmão também 

aumenta, devido ao aumento da pressão sanguínea. Tais respostas favorecem uma maior 
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troca gasosa, devido ao aumento de sangue na circulação pulmonar (CARREGARO, 

TOLEDO 2008).  

Pode-se observar também um aumento no consumo energético, pois o 

coração deve aumentar a força de contração e aumentar o débito cardíaco (DC), em 

resposta ao aumento de volume de sangue. Aumentos do débito cardíaco parecem estar 

relacionados a variações da temperatura da água, podendo atingir aumentos de 30% a 

uma temperatura de aproximadamente 33°C (CARREGARO, TOLEDO, 2008).   

No que diz respeito à influência da profundidade de imersão nas alterações 

da FC, ocorre diminuição gradativa na FC conforme aumenta a profundidade de 

imersão, durante a imersão em pé no meio aquático (KRUEL et al., 2001). 

Kruel, (1994) analisou o comportamento da FC durante a imersão vertical 

em repouso em diferentes profundidades de água, utilizando maior número de níveis de 

imersão. A bradicardia média encontrada nas diferentes profundidades foi de 2bpm 

(joelho), 9bpm (quadril), 13bpm (cicatriz umbilical), 16bpm (apêndice xifóide e 

pescoço), 17bpm (ombro), 12bpm (ombro, com braços fora d’água). Com exceção do 

nível de imersão até o joelho, a bradicardia foi significativa em todas as profundidades 

de imersão analisadas, destacando que a bradicardia acompanha o aumento da 

profundidade de imersão. 

 

 

2.3.3 VISCOSIDADE 

 

 

Viscosidade é definida por Massaud et al, 2001 como a propriedade que a 

água possui de oferecer resistência a separação de suas moléculas.  

Ela possui uma relação inversamente proporcional a temperatura sendo que, 

ela aumenta à medida que a temperatura diminui. A uma temperatura de 

aproximadamente 25º C , a água é 30% menos densa que a 10º C (MASSAUD et al, 

2001). 

 Também quanto mais viscoso o fluido maior é a força requerida para criar 

movimento dentro do mesmo. Essa força é proporcional ao número de moléculas postas 

em movimento e a velocidade de seu movimento (RESNICK, HALLIDAY, 1984; 

SKINNER; THOMSOM, 1985; CARREGARO, TOLEDO, 2008). 
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A fricção entre as moléculas é o que provoca a resistência à ação. Por ser 

mais viscosa que o ar, a água oferece mais resistência à ação do que ar. De acordo com 

as descobertas de Galileu, o atrito ou a viscosidade causa a queda de um objeto mais 

lentamente na água do que no ar. Ele descobriu que uma combinação da superfície de 

um objeto e sua velocidade determinam a resistência ao movimento causada pela 

viscosidade do fluido (arrasto). Durante o exercício, a resistência adicional aumenta a 

intensidade do movimento e, por isso, requer mais esforço muscular (NETTO, 

ALEVATTO, 2008).  

 

 

2.3.4 TEMPERATURA DA ÁGUA 

 

 

A água possui alto calor específico, indicando a habilidade de reter ou 

transferir calor, pelos mecanismos de condução e convecção (KRUEL, 2000; 

ALBERTON, 2007; CAREGARO, TOLEDO, 2008).  

A troca de calor do corpo humano com o meio aquático é proporcional à 

intensidade da prática física e à temperatura da piscina. A condutividade térmica é cerca 

de 25 vezes mais rápida do que no ar. Os seres humanos tendem a armazenar calor do 

corpo em águas com temperaturas elevadas e a perder calor em águas com temperaturas 

mais baixas. Por isto, a temperatura da água é muito importante para a permanência 

confortável do ser humano na água e deve ser ajustada em função da intensidade do 

exercício, entretanto a temperatura ideal ou confortável pode variar para diferentes 

pessoas (SRAMEK et al., 2000; RUOTI et al., 2000). 

De acordo com os estudos de Choukroun (1990) citado por Kruel, (2000), 

demonstra em seus resultados um aumento no débito cardíaco (DC) devido à imersão e 

aos efeitos do calor. Em temperaturas de água de 40ºC, os autores observaram um 

aumento de 41% no DC, este aumento, não pode ser atribuído ás necessidades 

metabólicas, uma vez que o VO2 permaneceu praticamente constante, demonstraram 

existir uma interação em dois fatores que afetam o transporte de O2 durante a imersão: a 

temperatura e a pressão hidrostática.  

 Como vimos anteriormente à temperatura possui uma relação com a 

viscosidade; à medida que a temperatura diminui a viscosidade aumenta. Nas pequenas 

oscilações de temperatura que se experimenta nos exercícios aquáticos, a mudança da 
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viscosidade da água é imperceptível. Desta forma viscosidade atua quando existe 

fricção entre as moléculas de um liquido, criando a tendência de uma molécula se aderir 

a um corpo submerso (adesão) (NETTO, ALEVATTO, 2008). 

A temperatura termoneutra para a água durante a prática de exercícios deve 

ser mais baixa que para imersão em repouso. Assim, para o repouso, a temperatura 

considerada como termoneutra é de 35ºC. Esse valor deve ser para os homens, enquanto 

para mulheres deve ser mais próxima de 33°C, uma vez que a quantidade de gordura 

corporal e isolação térmica são maiores. Para o exercício, os estudos indicam que a 

temperatura termoneutra varia de 30ºC para 32,5ºC, em que pouco calor é acumulado, o 

desempenho não é prejudicado e não é imposto um esforço cardiovascular adicional 

(SHIMIZU et al., 1998; CONNELLY et al.,1990, citado por ALBERTON , 2007). 

 

 

2.4 ALTERAÇÕES NAS RESPOSTAS CARDIOVASCULARES AO 

EXERCÍCIO REALIZADO NOS DIFERENTES MEIOS: AQUÁTICO E 

TERRESTRE  

 

 

2.4.1 Freqüência Cardíaca (FC) 

 

 

A freqüência cardíaca é um indicador do trabalho cardíaco, expresso pelo 

número de batimentos cardíacos por minuto (bpm). A freqüência cardíaca reflete a 

quantidade de trabalho que o coração deve realizar para satisfazer as demandas 

metabólicas aumentadas pelo corpo. Para mensuração da resposta da FC geralmente 

verificar-se o pulso do indivíduo, pela artéria radial ou pelas carótidas, ou usando um 

cárdiofrequêncímetro (MCARDLE et al., 2001; WILMORE, COSTILL, 1999). 

A FC de repouso é influenciada pela idade, condicionamento físico, fatores 

ambientais como temperatura e altitude, dentre outros fatores. Em repouso a FC de 

indivíduos jovens e condicionados situa-se em torno de 60 a 80 batimentos por minuto 

(bpm). Pessoas de meia idade, não condicionadas e sedentárias, têm valores de repouso 

excedendo os 100 batimentos por minuto (MCARDLE et al., 2001; WILMORE, 

COSTILL, 1999). 
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Em estudos realizados por Goldberg et al.  (1994) verificaram que os 

valores da FC de repouso reduziram-se significativamente em função do trabalho 

aeróbio de 85 ± 3 bpm (pré-treino) para 72 ± 3 bpm (pós-treino) e do trabalho de força 

de 80 ± 3 (pré-treino) para 72±4 (pós-treino). Esses dados corroboram com outros 

estudos sobre as adaptações da FC de repouso, apontando que atletas treinados em força 

tendem a exibir freqüências cardíacas na média, ou abaixo da média da FC de repouso, 

quando comprados com indivíduos pouco treinados da mesma idade. 

Ao iniciar um exercício físico a FC reflete uma quantidade de trabalho que o 

coração deve realizar para satisfazer as demandas metabólicas. Ao exercitar-se, a FC 

aumenta em proporção direta ao aumento da intensidade do exercício, até ao ponto de 

exaustão, de forma que ao aproximar-se deste ponto, a FC se estabiliza, indicando a 

aproximação de um valor máximo.  A freqüência cárdica máxima (FCmáx) é o valor 

mais elevado que a FC  pode  atingir em um esforço máximo até o ponto de exaustão 

(MCARDLE et al 2001). 

Quando a taxa de trabalho, é mantida constante em níveis submáximos de 

exercício, a FC aumenta rapidamente até atingir um platô, acontecendo à estabilização 

da mesma. O valor atingido é considerado eficiente para suprir as demandas 

circulatórias de uma determinada taxa de trabalho. Para cada aumento subseqüente da 

intensidade, a FC atingirá um novo valor de estado estável em um a dois minutos. 

Contudo, quanto mais intenso for o exercício maior o tempo necessário para atingir o 

valor estado estável (MCARDLE et al 2001). 

Indivíduos com melhor condição física (de acordo com sua capacidade de 

resistência cardiorrespiratória) apresentam freqüência cardíaca estável, menores em uma 

determinada taxa de trabalho em comparação com aqueles com um pior 

condicionamento. (MCARDLE et al., 2001). 

Durante os exercícios a FC assumirá diferentes respostas influenciadas por 

fatores, como a volemia, posição corporal, estado clínico, e as condições ambientais 

(WILMORE, 1999). 

Em exercícios dinâmicos, ocorre uma maior carga volumétrica no ventrículo 

esquerdo, as respostas cardíacas e hemodinâmicas são proporcionais à intensidade e à 

massa muscular envolvida na atividade (POLITO, FARINATT, 2003). 

As variações da FC proporcionadas pelo exercício físico, também são 

dependentes do meio de realização dos mesmos, uma vez que o exercício resulta em 

respostas diferenciadas nos distintos meio. O simples controle da intensidade de esforço 
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por meio de extrapolações dos indicadores fisiológicos terrestres para condição aquática 

pode levar a erros graves de prescrição (GRAEF, KRUEL, 2006). 

Em relação à imersão, ocorre um aumento no volume sangüíneo central, 

devido à redistribuição do sangue venoso e fluído extracelular dos membros inferiores 

para a região central. Com o aumento do volume plasmático na região central, o coração 

e os vasos da circulação central são distendidos, gerando uma estimulação nos 

receptores de volume e pressão desses tecidos. Isso conduz a uma readaptação no 

sistema cardiovascular, aumentando a pressão venosa central, o débito cardíaco e o 

volume sistólico, para, enfim, diminuir a FC (WATENPAUGH et al., 2000).   

Vários são os estudos comparando respostas fisiológicas durante exercícios 

em diferentes meios. Pantoja et al., (2006) verificaram as respostas máximas da FC e 

VO2 de uma mulher sedentária durante realização de um teste máximo em 

cicloergômetro aquático e terrestre. O protocolo para ambos os teste consistiu de 

aquecimento sem carga, com posteriores incrementos de 25 watts a cada 2 min. E a 

profundidade de imersão, no manúbrio. Ao analisar a FC máx, os dados demonstraram 

resposta atenuada no meio aquático, de 180 e 150 bpm, comparada com a do meio 

terrestre que apresentou o valor de 187 e 180 bpm. Durante o exercício no 

cicloergômetro teve uma bradicardia de 7 bpm no meio liquido no momento de 

intensidade máxima. 

Sheldahl et al.(1984) analisaram também a influência da posição corporal, 

através de aplicação de três teste de exercício progressivo até o máximo esforço. Os 

testes foram realizados em cicloergômetro terrestre nas posições supina e ortostática, e 

em cicloergômetro aquático na posição ortostática, em imersão até a profundidade dos 

ombros, com temperatura mantida em 31ºC. As cargas foram similares em todos os 

testes, com valores iniciais de 50 watts e incrementados 25 watts a cada 3 min. A 

FCmáx apresentou uma redução de 10 bpm na água quando comparada com a obtida no 

exercício na posição ortostática na terra, porém sem diferenças significativas.  No 

mesmo estudo de Sheldahl et al., (1984), a FC foi semelhante no meio terrestre e 

aquático durante exercícios leves a moderados, mas significativamente menor em 

exercícios intensos. Uma possível explicação para esse fato, é que o fluxo simpático 

neural é reduzido na água e isso deve gerar um maior impacto na FC para carga de 

trabalho acima de 50% do VO2, porém para cargas mais leves, a inibição do 

parassimpático contribui para um aumento na FC. Além disso, como podemos observar 
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o comportamento da FC também depende da temperatura da água, além da intensidade 

realizada.  

Sabe-se que o sistema cardiovascular reage de formas diferenciadas em 

situação de imersão, de acordo com a posição adotada, com a ausência ou presença de 

esforço, com o tipo de exercício, com a profundidade da imersão e com a temperatura 

da água. O exercício físico realizado em meio aquático produz respostas fisiológicas 

diferentes do ambiente terrestre, devido ao efeito hidrostático no sistema cardiovascular 

e à intensificação da perda de calor na água. Mesmo em situação de repouso, existem 

modificações cardiovasculares determinadas pela imersão na água (KRUEL, 1994; 

AVELLINE, 1983, ALBERTON, 2007). 

O comportamento da FC durante a imersão tem relação com a manutenção 

da temperatura corporal. Uma das principais respostas fisiológicas decorrentes da 

exposição generalizada ao frio é a vasoconstrição periférica, que desvia o sangue da 

superfície da pele para áreas centrais; portanto, a diminuição da temperatura deve causar 

redução na FC. Um corpo imerso na água participa de um sistema dinâmico, havendo 

troca de energia calórica entre este corpo e a água até equilibrar o sistema. Um volume 

de água retira mais calor que um volume igual de ar e esta particularidade faz com que o 

organismo remova mais calor quando em água fria (GRAEF et al., 2005). 

As condições térmicas oferecidas pelo meio aquático representam também 

um dos mecanismos responsáveis pela redução da FC em imersão, devido à facilitação 

da troca de calor entre o organismo e o meio ambiente. Por causa disso, a necessidade 

de distribuir sangue da região central (tórax e abdômen) para a periferia é diminuída, 

fazendo com que o volume plasmático se concentre na região central, acrescentando 

mais um fator para estimular os receptores de volume e de pressão do coração e sistema 

vascular central (GRAEF et al., 2005). 

 

 

2.4.2 Sistema Renal (SR)   

 

 

Os rins exercem múltiplas funções que podem ser didaticamente 

caracterizadas como filtração, reabsorção, homeostase, funções endocrinológicas e 

metabólicas. A função primordial dos rins é a manutenção da homeostasia, regulando o 
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meio interno predominantemente pela reabsorção de substâncias e íons filtrados nos 

glomérulos e excreção de outras substâncias (SODRE, 2007). 

A atividade muscular promove a transpiração, aumenta a pressão arterial, 

reduz o volume plasmático e o fluxo sanguíneo renal, estimulando a liberação de renina 

pelos rins, levando à formação de angiotensina I, a qual é convertida em angiotensina II. 

A angiotensina II estimula a liberação de aldosterona pelo córtex adrenal aumentando a 

absorção de Na
+ 

e H2O dos túbulos renais. O volume plasmático aumenta e a produção 

de urina diminui. O ADH, também age nos túbulos coletores dos rins promovendo 

retenção de água (MCARDLE et al., 2001; WILMORE; COSTILL, 1999; 

GHORAYEB et al., 1999). Ou seja, a influência da perda de água do plasma durante o 

exercício promove uma sequência de eventos que levam a reabsorção de sódio (Na
+
) e 

de água dos túbulos renais, reduzindo dessa maneira a produção de urina. Nas horas que 

sucedem o exercício, quando líquidos são ingeridos, as concentrações elevadas 

produzem um aumento do volume extracelular e uma expansão do volume plasmático. 

Como resultado da depleção do volume plasmático induzido pelo exercício, 

o organismo mobiliza alguns recursos para regulação deste efeito; ocorrendo ajuste da 

produção de renina, angiotensina, aldosterona, hormônio antidiurético (ADH) ou 

vasopressina e albunina. Essas respostas dependem da intensidade do esforço. Em 

exercícios com baixa intensidade (< 25% do consumo máximo de oxigênio) ocorrem 

aumento da taxa de filtração glomerular, aumentando o fluxo urinário e conseqüente 

redução do ADH e da renina. Já em intensidades altas (> 60 % do consumo máximo de 

oxigênio) ocorre o oposto: redução do fluxo renal e do fluxo urinário, com conseqüente 

aumento do ADH da renina e da aldosterona (GHORAYEB et al., 1999; MCARDLE et 

al., 2001; WILMORE,  1999). 

Além das ações da aldosterona e do ADH, algumas evidências sugerem que, 

apesar da perda contínua de água durante o exercício, a mesma retorna dos músculos em 

atividade para o sangue e protege o volume plasmático contra uma maior redução. Além 

disso, à medida que o exercício continua, a magnitude da produção metabólica de água 

através da oxidação aumenta (GHORAYEB et al., 1999; MCARDLE et al., 2001; 

WILMORE, COSTILL, 1999). 

Porém durante a imersão a atividade simpática renal diminui devido a uma 

resposta vagal causada pela distensão atrial que, por sua vez, aumenta o transporte 

tubular de sódio, com diminuição de aproximadamente um terço da resistência vascular 

renal. A excreção de sódio aumenta acompanhada de água livre causando o efeito 
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diurético da imersão. A função renal é largamente controlada pelos hormônios renina, 

aldosterona e hormônio antidiurético (BOOKPSPAN, 2000; CARREGARO, TOLEDO, 

2008). 

Ao que parece, os hormônios reguladores do rim também são afetados, e há 

uma supressão do hormônio antidiurético devido ao aumento da pressão venosa, o que 

ocasiona aumento da excreção de sódio e potássio e o aumento da diurese. Os 

mecanorreceptores cardiopulmonares e os barorreceptores artérias também são ativados 

com o aumento do volume sanguíneo, e contribuem para a liberação do fator 

natriurético atrial e conseqüente aumento da diurese (CARREGARO, TOLEDO, 2008).  

 A aldosterona controla a reabsorção de sódio nos túbulos distais, atingindo 

um máximo após três horas de imersão. Outro fator importante é a regulação do 

peptídeo atrial natriurético que é suprimida em 50% de sua função no solo, após a 

imersão. Acompanhando as alterações no controle renal ocorrem alterações em alguns 

neurotransmissores do sistema nervoso autônomo-catecolaminas que agem regulando a 

resistência vascular, a freqüência cardíaca e a força de contração cardíaca e são ativadas 

logo após a imersão (BOOKPSPAN, 2000). 

O estresse do exercício é acentuado pela desidratação, que aumenta a 

temperatura corporal, prejudica as respostas fisiológicas, o desempenho físico e produz 

riscos para a saúde. Estes efeitos podem ocorrer mesmo que a desidratação seja leve ou 

moderada, com até 2% de perda do peso corporal, agravando-se à medida que ela 

acentua. Com 1 a 2% de desidratação, inicia-se o aumento da temperatura corporal em 

até 0,4°C para cada percentual subseqüente de desidratação. Em torno dos 3%, há uma 

redução importante do desempenho; com 4 a 6% pode ocorrer fadiga térmica; a partir de 

6% existe risco de choque térmico, coma e até morte. O mecanismo de sede é sensível 

às concentrações plasmáticas de sódio, à osmolaridade e ao volume sanguíneo. O 

aumento da concentração de sódio e diminuição do volume sanguíneo resulta na maior 

percepção da sede. Quando a ingestão for somente de água, rapidamente desaparece a 

vontade de beber devido a alterações na pressão osmótica, além da redução do volume 

total a ser ingerido. Como resultado, ocorre um decréscimo prematuro na ingestão de 

líquidos, devido ao desaparecimento da sensação de sede, antes mesmo da reposição 

adequada (ACSM, 1996; COYLE et al., 1990; MCARDLE et al., 2001; WILMORE, 

COSTILL, 1999). 

 Desta forma a prática de exercícios físicos tanto dentro do ambiente 

aquático como no ambiente terrestre modifica a necessidade de reposição hídrica e de 
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nutrientes dependendo da intensidade e duração deste, bem como da temperatura 

ambiente.  

Os humanos têm pouca habilidade de tomar líquidos na mesma proporção 

na qual eles são perdidos. O atleta não pode depender da sede para iniciar a reposição 

hídrica durante o exercício vigoroso e prolongado. A ingestão abundante antes do 

exercício pode levar a um estado de hiperidratação, protegendo contra o estresse 

térmico, por retardar a desidratação, aumentar a transpiração durante o exercício e 

minimizar a elevação da temperatura central, contribuindo para um melhor desempenho 

(BRITO, 2003). O sucesso de uma hidratação adequada após o exercício depende do 

balanço entre a ingestão e as perdas urinárias. É aconselhável que ocorra uma reposição 

de 150% do volume perdido durante o exercício (PERRELLA et al., 2005; MCARDLE 

et al., 2001; WILMORE, COSTILL, 1999).  

Um dos primeiros estudos a respeito das modificações do balanço hídrico 

em ambientes quentes foi realizado em 1938, que demonstra, desde então, a 

preocupação em se observar o comportamento fisiológico do organismo em atividades 

realizadas neste tipo de ambientes. Adolph e Dill (1938) citado por Vimiero-Gomes e 

Rodrigues, (2001), analisaram as perdas hídricas pela urina e pela sudorese, a ingestão 

de líquidos e a concentração da urina (gravidade específica), durante a realização de 

exercício no deserto (ambiente quente e seco). Foi encontrado um aumento da sudorese, 

com conseqüente aumento na ingestão de líquidos, uma estabilização ou diminuição na 

excreção de urina. A recomendação é de que a ingestão de água deve ocorrer em 

quantidades suficientes para repor a perda hídrica pela sudorese (ACSM, 1996; 

PERRELLA et al., 2005; MCARDLE et al., 2001; WILMORE, COSTILL, 1999).  

Portanto, torna-se necessário a aplicação de métodos para avaliação do 

estado de desidratação dos atletas, durante o exercício físico. Dentre os métodos atuais, 

destaca-se a densidade urinária (Du) (VIMIERO-GOMES, RODRIGUES, 2001; 

STRASINGER, 2000 citado por NOBREGA et al., 2007). 

A densidade urinária ou a gravidade específica da urina mede a massa 

relativa dos solutos e solventes em uma amostra de urina em relação à água pura. 

Qualquer fluído que seja mais denso que a água, tem gravidade específica maior que 

1000. Na desidratação e na hipoidratação, os valores da gravidade específica da urina 

podem ultrapassar 1030. Quando os indivíduos estão eu-hidratados ela pode variar entre 

1013 a 1029 e na hiper-hidratação pode variar entre 1001 a 1012 (VIMIERO-GOMES, 

RODRIGUES, 2001).  
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2.4.3 Percepção Subjetiva do Esforço (PSE) 

 

 

A classificação do esforço percebido também foi proposta para ser utilizada 

na prescrição da intensidade do exercício. Com esse método, os indivíduos classificam 

subjetivamente quão intensamente eles sentem quando estão exercitando-se 

(WILMORE, COSTILL, 1999). 

O instrumento mais freqüente utilizado para a avaliação da percepção 

subjetiva do esforço é a escala de Gunnar Borg (BORG, 1962a; BORG, 1962b; BORG, 

1973; BORG, 1982; BORG, 1998 citado por MENDONÇA, PEREIRA, 2007). 

Acredita-se que este método ajuda o aluno a controlar a intensidade da atividade sem 

praticar excessos. Além disso, constitui-se em mais uma importante fonte de 

informações para o professor, no sentido de auxiliá-lo na prescrição e no controle do 

exercício aeróbico.  

A utilização dessa escala baseia-se no pressuposto de que o ajuste 

fisiológico, decorrente do estresse físico, promove a interação da produção de múltiplos 

sinais sensoriais aferentes, oriundos dos sistemas cardiorrespiratório e neuromusculares 

capazes de alterar a percepção subjetiva do esforço (NEVES, DOIMO, 2007; NOBLE et 

al ., 1983; PANDOLF, 1982)  

Existem essencialmente duas versões disponíveis para a aplicação da escala 

de Borg: (1) a escala de 6-20 pontos e (2) a escala de 0-10 pontos. A investigação nesta 

área tem-se centrado primordialmente na forma como esta escala se correlaciona com 

diferentes variáveis fisiológicas e psicológicas de caráter individual (MENDONÇA, 

PEREIRA, 2007). 

 De acordo com os estudos de Borg, o recurso à escala de 6-20 pontos 

permite estimar a freqüência cardíaca de indivíduos saudáveis. Para tal, é suficiente 

acrescentar um zero à direita do último nível selecionado. Infelizmente, neste sentido, 

existem ainda alguns estudos que apresentam resultados contraditórios, sendo 

inconsistentes as conclusões práticas obtidas (CARTON, RHODES, 1985; NOBLE, 

ROBERTSON, 1996; MENDONÇA, PEREIRA, 2007).  

A validação da escala de Borg para diferentes variáveis fisiológicas assenta 

primordialmente em estudos centrados em práticas de ciclo-ergometria com marcha ou 

corrida em esteira, corrida em pista e natação (NOBLE, ROBERTSON, 1996). 
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 Em função disso, a opção por indicadores mais práticos que apresentem 

custos reduzidos tem sido adotada, principalmente em se tratando do trabalho em 

grupos. No caso da prescrição de exercícios no meio aquático, um dos indicadores mais 

aplicados no dia-a-dia é a escala Rate of Perceived Exertion de Borg. Essa escala foi 

construída e validada em exercícios realizados fora do meio líquido, e sua aplicação em 

exercícios aquáticos vem sendo investigada mais recentemente. A literatura apresenta 

alguns estudos a esse respeito e o conhecimento existente pode ser aplicado na 

quantificação da intensidade do esforço em exercícios dessa natureza (GRAEF, 

KRUEL, 2006; BORG, 1998; BORG, 1982). 

Estudos analisaram o nível médio da FC no meio terrestre enquanto que no 

meio aquático obteve- se uma estimativa de interpretação da média alta, sendo 

significativa em ambos os meios. Estes achados inferem que a PSE possui boa 

correlação com variáveis cardiovasculares, assim como demonstram alguns estudos que 

encontraram linearidade e alta correlação da PSE com a FC. Estes dados reforçam a 

possibilidade da PSE ser utilizada para identificação da intensidade do exercício, 

inclusive no meio aquático (FUJISHIMA, SHIMIZU, 2003; SHONO et al., 2000; 

BARROS et al., 2009).  

 Nos estudos de Barros et al., (2009), concluíram que não houve diferenças 

significativas nos valores médios de duplo-produto (DP) e PSE entre os exercícios 

realizados nos meios terrestres e aquáticos, nos diversos estágios. Em termos de 

aplicação prática, em seus resultados inferem que o ciclismo aquático pode provocar 

sobrecarga cardíaca e percepção subjetiva de esforço similar ao ciclismo terrestre. A 

PSE pode ser considerada um bom recurso para determinação da intensidade de esforço 

realizado, uma vez que foi encontrada uma boa correlação entre esta variável e o DP, 

que é um tradutor indireto fidedigno de sobrecarga cardíaca.  

Em outro estudo, ao verificar a FC correspondente a determinados índices 

da escala de Borg durante a natação, comparada com cicloergometria ou ergometria de 

braços, Green et al. (1999) verificaram que, para o índice 12 da referida escala, os 

valores de FC foram significativamente diferentes, tanto ao comparar natação com 

cicloergometria quanto ao comparar natação com ergometria de braços. A FC mostrou-

se mais elevada durante a natação. Para o índice 16 da referida escala, os valores de FC 

diferiram significativamente somente ao comparar natação com a ergometria de braços, 

embora ao comparar a natação com a cicloergometria, a tendência para valores 

superiores na natação fosse mantida.  
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É importante salientar que o fato de não ter sido relatada diminuição na FC 

no ambiente aquático diverge das conclusões da grande parte dos estudos existentes na 

literatura que relatam uma diminuição da FC, incluindo os estudos que compararam a 

natação com outras modalidades de exercício, independentemente do indicador de 

intensidade do esforço utilizado como controle. Isto pode estar relacionado com o nível 

de treinamento da amostra ou com maior adaptação aos exercícios realizados no meio 

terrestre, fatores que poderiam justificar os resultados apresentados. Também é 

importante destacar que os autores não realizam correção nos valores de FC em relação 

à redução existente no meio aquático, o que poderia ajudar na consistência dos 

resultados encontrados nessa investigação (SCOLFARO, 1998). 

Embora ainda sejam necessários novos estudos para tentar elucidar algumas 

divergências sobre o comportamento da PSE em exercícios na água, os dados existentes 

indicam que ela pode ser usada como indicador da intensidade do esforço em exercícios 

aquáticos. Contudo, ressalta-se que o uso adequado da escala de Borg necessita de 

orientação e treinamento apropriados. Isso porque, a falta de familiarização com o 

instrumento ao executar distintos gestos motores, pode alterar os resultados de 

percepção do esforço e, conseqüentemente, a relação dessa percepção com os 

indicadores fisiológicos do esforço (GRAEF, KRUEL, 2006). 

Adicionalmente, atenção especial merece ser dada aos estudos recentes que 

relacionam a percepção do esforço não unicamente à intensidade utilizada para o 

exercício, mas também a fatores como a duração do esforço ou até mesmo a expectativa 

em relação a sua intensidade e duração. Assim, as respostas de percepção do esforço 

representadas pelos índices da escala de Borg parecem ser influenciadas em parte por 

mecanismos psicológicos que se somam aos aspectos fisiológicos (GRAEF, KRUEL, 

2006; HAMPSON et al., 2004; BADEN et al.,2005). 
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3. METODOLOGIA 

 

 

Trata-se de um estudo clínico, prospectivo, na qual as variáveis freqüência 

cardíaca e percepção subjetiva do esforço foram mensuradas durante o exercício de 

cicloergômetro para membros superiores e a densidade urinária foi mensurada 

imediatamente antes e após a realização do mesmo exercício. 

 

 

3.1 AMOSTRA 

 

 

A amostra foi composta por dez voluntários do gênero masculino, em uma 

amostra de conveniência, selecionados de forma não aleatória, por voluntariedade 

praticantes de atividade física regular (3 vezes/semana durante os últimos 6 meses), com 

idade entre 18 a 30 anos, isentos de doenças musculoesqueléticas, osteo-articulares, 

cardíacas, pulmonares ou aqueles em uso de medicação que  pudessem alterar o 

comportamento da freqüência cardíaca.  

Os voluntários foram convidados para participação na pesquisa, por meio de 

comunicação oral comparecendo em data pré-estabelecida nas dependências de uma 

academia do município de Diamantina, para mensurações das variáveis em questão 

(frequência cardíaca, percepção subjetiva do esforço e densidade urinaria).  

 

 

3.2 PROCEDIMENTOS 

 

 

Todos os procedimentos descritos a seguir foram acompanhados por dois 

acadêmicos do curso de Educação Física da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri, sob a supervisão de um professor do referido curso. Para 

realização das coletas dos dados todos os equipamentos foram aferidos e calibrados 

anteriormente, bem como realizado o treinamento dos acadêmicos. 

Inicialmente, os voluntários foram informados e esclarecidos sobre todos os 

procedimentos adotados durante a realização do estudo e assinaram o Termo de 
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Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A), responderam o questionário 

de prontidão (PAR-Q) (ANÊXO A) e o Teste de Risco Coronariano (ANEXO B).   Os 

dois testes foram preenchidos e, os que responderam “não” a todas as perguntas do 

PAR-Q e possuíssem menos de dois fatores de risco no teste de risco coronariano, não 

precisariam de um exame médico prévio estando aptos para serem voluntário do 

presente estudo. Mas, caso houvesse voluntários que respondessem "sim" a algumas das 

perguntas no PAR-Q ou que possuíssem dois ou mais fatores de risco no teste, teriam a 

necessidade de procurar um médico para uma avaliação prévia, e conseqüentemente 

foram excluídos da nossa amostra (AMA, 1990; ACSM 1998a). 

Em seguida, realizou-se a caracterização da amostra, com a mensuração dos 

seguintes componentes: massa corporal, estatura e dobras cutâneas. Para mensuração da 

massa corporal foi utilizado uma balança mecânica da marca PLENNA, sendo orientado 

ao voluntario a posicionar-se em posição ortostática, com olhar ao horizonte e a 

mensuração a ser realizada após a expiração. Já para avaliação da estatura utilizou-se 

um estadiômetro da marca FILIZOLA no mesmo posicionamento descrito acima e a 

estimativa do percentual de gordura corporal foi realizada através da mensuração das 

dobras cutâneas, com um plicômetro digital da marca PRIME VISION DG, nas 

seguintes dobras: peitoral, abdome e coxa (JACKSON, POLLOCK, 1978 citado por 

RODRIGUES et al., 2001). Durante a avaliação da composição corporal, o compasso 

foi colocado de forma perpendicular à dobra, com cuidado de soltar a haste de controle 

do relógio; em seguida foi realizada a leitura. Foi respeitado o tempo de compressão de 

3 segundos, a fim de se evitar a acomodação do tecido adiposo (WILMORE, COSTILL, 

1999). (Ficha de caracterização da amostra APÊNDICE C) 

Após a caracterização da amostra, os voluntários foram submetidos a um 

teste contínuo e progressivo para determinação da carga máxima suportada pelo 

indivíduo (GUGLIELMO, DENADEI, 2001). Para realização do teste, utilizou-se o 

cicloergômetro de membros superiores da marca MONARK modelo 881E. O mesmo 

foi ajustado sobre uma mesa e o acento posicionado de forma que o ombro do 

voluntário coincidisse com a altura do eixo de rotação da manivela ergométrica, 

permanecendo com os cotovelos estendidos e os membros superiores na posição 

horizontal, paralelos ao solo, no inicio do movimento.  

O teste foi realizado com os voluntários iniciando com uma carga de 33 

watts e incremento de 16 watts a cada 3 minutos, mantendo-se uma rotação de 60 rpm. 

A interrupção do teste ocorreu na presença dos seguintes critérios: tontura, náuseas, 
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vista turva, dispnéia, dor precordial, elevação da pressão artéria diastólica (PAD) até 

120 mmHg, queda sustentada da pressão arterial sistólica (PAS) ou elevação da PAS até 

260 mmHg, bem como pelo desejo voluntário. (ficha do teste máximo apêndice D).  

A FIGURA 1 demonstra o cicloergômetro de membros superiores e a forma 

como ele foi ajustado para realização do teste contínuo e progressivo, para a prática do 

exercício no ambiente terrestre.  

                     FIGURA 1. Cicloergômetro de membros superiores. 

 

Anteriormente a realização do protocolo de esforço máximo, foi orientado 

aos voluntários sobre a não realização de atividades físicas intensas, não ingestão de 

estimulantes 24 horas e dormir no mínimo oito horas de sono antes da realização do 

referido protocolo. Além dessas orientações, foi recomendado que os voluntários 

ingerissem 500 ml de água uma hora antes dos exercícios nos diferentes meios para que 

estes iniciassem as sessões na condição eu-hidratados (VIMIEIRO-GOMES, 

RODRIGUES, 2001; MCARDLE et al., 2001).  

 No dia subseqüente a realização do teste máximo, os voluntários foram 

encaminhados para uma das duas condições experimentais: exercício aquático ou 

exercício terrestre. A ordem de realização dos exercícios ocorreu de forma balanceada, 

ou seja, os voluntários começaram o exercício hora no ambiente aquático, hora no 

ambiente terrestre, alternando os dois ambientes. Esse procedimento foi necessário para 

evitar o efeito do treinamento. 



 

29 
 

Em ambas as condições os voluntários posicionaram-se da mesma forma 

quando da realização do teste contínuo e progressivo, sendo destacado que durante o 

exercício em ambiente aquático a água estivesse na altura do processo xifóide.  

A intensidade da carga durante o exercício foi 50 % do valor da carga 

máxima obtida durante o teste contínuo e progressivo. O exercício teve duração de 30 

minutos consecutivos mantendo-se uma rotação de 60 rpm, sendo  mensurada a FC a 

cada 1 minuto e PSE  a cada 10 minutos.  

 Entre a realização do exercício nos diferentes ambientes, foi estabelecido 

um intervalo de 48 horas conforme as recomendações de recuperação. 

 A FIGURA 2 demonstra o cicloergômetro e a forma como ele foi ajustado 

para a realização da prática do exercício no ambiente aquático. 

FIGURA 2. Cicloergômetro de membros superiores para realização do exercício no 

ambiente aquático. 

 

A FC foi mensurada utilizando-se um cardiofrequencímetro da marca 

POLAR modelo FS2C. Para a PSE foi utilizado à escala de Borg, com valores que 

variam de 6 a 20(ANEXO C). 

Antes e após cada exercício (aquático e terrestre) os voluntários eram 

pesados, e realizada a coleta da urina para mensuração da densidade urinária. Tal 

procedimento foi realizado da seguinte maneira: coleta 

urina/pesagem/exercício/pesagem/coleta de urina.  

A densidade urinária foi medida utilizando um refratômetro da marca 

BIOBRIX modelo 301. Esse procedimento foi realizado para estimar o estado de 

desidratação dos voluntários em cada condição experimental. 
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 Para verificação da temperatura da água e do ambiente terrestre, foi 

utilizado um termômetro da marca INCONTERM com precisão de 1°C. 

 

 

3.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Utilizou-se o software SPSS versão 18.0 com nível de significância de p < 

0,05. Inicialmente, realizou-se o teste de normalidade para verificação da distribuição da 

amostra, com a utilização do teste Shapiro-Wilk. Para comparações intragrupos durante 

o exercício nas variáveis que apresentavam distribuição simétrica (Frequência cardíaca) 

utilizou-se o teste t pareado, já para as variáveis com distribuição assimétrica 

(Percepção subjetiva de esforço), utilizou-se o teste Wilcoxon. Para avaliação dos dados 

antes e após o exercício na densidade urinária, utilizou-se a ANOVA one-way, com 

Post-Hoc de Tukey.  
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4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 

4.1 Caracterizações da Amostra 

 

 

A amostra foi composta por dez voluntários do gênero masculino, com 

idade entre 18 e 30 anos, estatura entre 1,68m e 1,93m, conforme a TABELA 1.  

 

TABELA 1: Dados antropométricos dos voluntários do estudo apresentados em médias 

(X) e desvios padrão (DP). 

 

 

4.2 Teste Contínuo e Progressivo de Carga Máxima. 

 

 

Os voluntários realizaram um teste contínuo e progressivo para 

determinação dos valores da carga fixa que foi utilizada nos exercício nos ambiente 

aquático e terrestre, conforme a TABELA 2.  

 

Variáveis Valores 

Idade (anos) 23 ± 3,2 

Massa corporal (Kg) 76,9 ± 12,5 

Estatura (cm) 1,79 ± 0,08 

Gordura corporal (%) 13,2 ± 4,4 
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TABELA 2: valores da FC em relação ao tempo e os valores da carga máxima atingida durante o 

teste. 

 

 

 

4.3 RESPOSTAS DAS VARIÁVEIS FISIOLÓGICAS (FC, PSE e 

densidade urinária) 

 

 

O GRÁFICO 1 demonstra a análise da FC nos diferentes meios, onde, no 

ambiente terrestre  a média foi de  116 ± 14 bpm e no ambiente aquático de  106 ± 7  

bpm . Esses valores da resposta da FC entre os dois ambientes foram significativamente 

diferentes (P < 0,05) em relação ao ambiente terrestre. 

 

             

TEMPO 

(MIN.)  

 

 

VOL 1 

FC 

(BPM) 

VOL 2 

FC 

(BPM) 

VOL 3 

FC 

(BPM) 

VOL 4 

FC 

(BPM) 

VOL 5 

FC 

(BPM) 

VOL 6 

FC 

(BPM) 

VOL 7 

FC 

(BPM) 

VOL 8 

FC 

(BPM) 

VOL 9 

FC 

(BPM) 

VOL 10 

FC 

(BPM) 

0 79 71 110 68 67 90 77 72 72 66 

3 108 102 137 98 96 143 102 104 104 96 

6 120 115 159 116 109 175 116 122 122 123 

9 138 155 176 132 122   134   147 158 

12 171 178 186   150         174 

15 182       165           

Carga 

máx. 

(w)  

 

97 

 

81 

 

81 

 

65 

 

97 

 

49 

 

65 

 

49 

 

65 

 

81 
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                 GRÁFICO 1: média dos valores FC dos exercícios nos meios aquático e terrestre *p < 0,05. 

 

 

 O GRÁFICO 2, demonstra a resposta da percepção subjetiva do esforço 

(PSE) nos dois meios (aquático e terrestre) sendo que que a média encontrada em ambos 

os ambientes foi de 14 ± 2 na escala da Borg, demonstrando que não houve diferença 

significativa em relação à auto-percepção do esforço (P < 0,05).  
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   GRÁFICO 2: Valores médios da PSE durante a realização de exercício no cicloergômetro 

nos ambientes aquáticos e terrestre. 

 

 

O GRÁFICO 3, demonstra os valores obtidos para Du no ambiente aquático 

e terrestre antes e depois dos exercícios. Verifica-se que não houve diferença 

significativa (p < 0,05) em ambos os ambientes: ambiente terrestre antes do exercício 

(X= 1020 ± 7); e depois (X= 1021 ± 8); ambiente aquático: antes do exercício (X= 1025 

± 29) e depois (X= 1025 ± 29). 
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   GRÁFICO 3: Densidade urinária antes e depois dos exercícios realizados no meios 

terrestre e aquático. 

 

 

A TABELA 3 demonstra os valores percentuais encontrados de perda 

hídrica dos voluntários utilizando o cálculo: peso inicial - peso final x 100 / peso inicial 

(LANIUS et al., 2010; CUNHA, VIEBIG, 2008).  
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TABELA 3: valores percentuais de perda hídrica dos 10 voluntários, com média e 

desvio padrão (DP).  

 

 

 

                                                                     

                  Valores % ambiente terrestre Valores % ambiente aquático 

 Vol. 1 0,24    -   

 Vol. 2 -    1,11   

 Vol. 3 1,31    0,65   

 Vol. 4 -   -   

 Vol. 5 -    1,04   

 Vol. 6 3,01    1,61   

 Vol. 7 0,61   -   

 Vol. 8 1,66    0,83   

 Vol. 9 0,67     0,27   

 Vol. 10 1,03     0,29   

 MÉDIA 0,85     0,58   

 DP 0,95      0,56   
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5. DISCUSSÕES DOS RESULTADOS 

 

 

5.1 RESPOSTAS DAS VARIÁVEIS FISIOLÓGICAS (FC, PSE e 

densidade urinária) 

 

 

5.1.1 Frequência Cardíaca 

 

 

 Em relação FC podemos verificar que ocorreu uma diferença média de 10 

bpm entre os dois ambientes, o que corrobora com a literatura. Este comportamento da 

FC no meio aquático acontece principalmente pela ação da pressão hidrostática, 

influenciada pela profundidade de imersão e pela temperatura da água que fez com que 

o metabolismo corporal e a freqüência cardíaca diminuíssem. A média e desvio padrão 

da temperatura do ambiente aquático e terrestre do presente estudo foram 

respectivamente de 29,5ºC ± 0,69 e 26,1ºC ± 2,8. Essa faixa de temperatura no ambiente 

aquático faz com que aumente a intensificação da perda de calor, fazendo que as 

funções circulatórias tornam-se mais baixas e a maioria dos fluídos do corpo 

permanecem na região do tronco, para manter o funcionamento e o aquecimento dos 

órgãos vitais (GRAEF et al., 2005; NETTO, ALLEVATO 2008). 

Comparando com outros estudos, Kruel et al., (2001), analisaram o 

comportamento da FC durante a execução de exercícios de hidroginástica e em diversas  

profundidades de imersão (cicatriz umbilical e  ombro).  Fora d’água verificaram que a 

diminuição média na FC durante os exercícios aquáticos em diferentes profundidades 

em relação aos mesmos exercícios realizados, foi de 9bpm e 25bpm, respectivamente 

sendo significativo (p < 0,05) somente para a profundidade de ombro. Este estudo 

demonstra que a diferença de profundidade de imersão influencia na resposta da FC, 

quanto maior a profundidade de imersão maior será a bradicardia.  

Nos estudos de Graef et al., 2005 analisando o comportamento da FC de 

indivíduos imersos na posição vertical, na profundidade entre Apêndice xifóide e 

ombros, em três temperaturas de água (27, 39 e 33°C), verificou-se que houve 

bradicardia durante a imersão, nas três temperaturas aquáticas. A bradicardia média na 

temperatura de 33ºC foi 17 ± 10 bpm; em 30ºC, foi de 24 ± 11 bpm; em 27ºC, foi de 
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33± 11 bpm. As diferenças entre as médias mostraram-se estatisticamente significativas 

somente entre a temperatura de 27 e 33°C. E os autores concluíram que durante a 

imersão aquática em temperaturas que variam entre 27 e 33 °C a bradicardia tende a 

aumentar com a diminuição da temperatura da água. 

No estudo de Müller et al.(2001), analisaram o comportamento da FC 

durante a imersão  em repouso, encontrando bradicardia no meio aquático comparando-

se ao meio terrestre, verificando FC no meio aquático de  17bpm na temperatura 

aquática de 33ºC, 24bpm na temperatura de 30ºC e 33bpm na temperatura de 27ºC, 

essas diferenças mostraram-se significativas, entre as temperaturas de 27 e 33ºC. 

É importante ressaltar que as piscinas destinadas à prática de atividades 

aquáticas geralmente encontram-se aproximadamente nesta faixa de variação térmica 

(27ºC a 33ºC). 

Podemos inferir com o resultado do nosso estudo, que os menores valores 

da resposta da FC com a realização de um exercício no ambiente aquático, submeteram 

os indivíduos a uma menor sobrecarga cardiovascular.  Esta resposta aconteceu pela 

influência das propriedades físicas da água, principalmente pela ação da pressão 

hidrostática e da temperatura.  

Também existem outros fatores que podem explicar essa diminuição, visto 

que, os exercícios de membros superiores estão relacionados a uma atividade simpática 

maior e o meio aquático diminui esta atividade devido à resposta autonômica dos 

indivíduos na água (BUSS, 2005; HADDAD et al,1997).  

 

 

5.1.2 Percepção Subjetiva do Esforço (PSE) 

 

 

Em relação à PSE, os resultados encontrados no presente estudo foram 

diferentes de outros em que o comportamento da PSE foi comparado com exercícios 

realizados em diferentes ambientes.  

Nos estudos de Lazaari e Meyer (1997), compararam as respostas da FC e 

da PSE durante a caminhada na profundidade da cintura com a caminhada na esteira a 

uma mesma velocidade, em intensidades submáximas. Os valores da PSE encontrados 

foram significantemente mais altos em ambiente aquático comparado ao ambiente 

terrestre.  Segundo os autores, tal diferença era esperada devido à utilização da mesma 



 

39 
 

velocidade nos diferentes ambientes, visto que o meio aquático oferece maior 

resistência ao deslocamento do corpo. Em conseqüência, o gasto energético e o trabalho 

muscular também são superiores, refletindo-se na PSE. Em relação à correlação entre os 

valores da FC e PSE, a mesma foi considerada fraca.  

  Hall et al., (1998)  também realizaram estudo comparativo  entre 

caminhada em esteira dentro e fora d’água em velocidades iguais, incluindo diferentes 

temperaturas aquáticas como fatores influenciadores das respostas cardiorrespiratórias. 

Foram utilizadas intensidades submáximas para exercícios realizados na profundidade 

do processo xifóide e em temperaturas aquáticas entre 28 e 36ºC. A PSE foi 

significativamente maior durante os exercícios realizados na água. Da mesma forma que 

no estudo de Lazzari e Meyer (1997), os autores sugeriram que a caminhada aquática 

apresenta custo energético superior ao da caminhada em esteira fora d’água na mesma 

velocidade. Os resultados apontaram índices de PSE correspondentes a 11,4 e 14 

durante a caminhada na água e 9,9 e 11 durante a caminhada fora d’água, para as 

velocidades de 4,5 e 5,5km/h, respectivamente. Em relação à FC ela foi maior em água 

a 36ºC (115 bpm) do que em terra (100 bpm), e na água a 28ºC foi de 99 bpm.  

Em relação ao presente estudo, a ausência da resistência da água na 

execução do exercício, pode explicar o fato da PSE dos voluntários terem sido a mesma, 

apesar da sobrecarga cardiovascular ter sido menor. Isto indica uma maior eficiência do 

exercício no ambiente aquático. 

O exercício no meio aquático proporcionou uma menor sobrecarga 

cardiovascular, porém, como as condições de intensidade do exercício foram à mesma 

(50 % da carga máxima, durante 30 minutos), sem a influência da resistência da água, a 

percepção do esforço percebido pelos indivíduos foi à mesma quando da execução do 

exercício no meio terrestre.  

 

5.1.3 Densidade Urinária 

 

 

Os dados encontrados da densidade urinária demonstram que a ausência de 

variação da densidade da urina no ambiente aquático e no ambiente terrestre pode ser 

explicada pelo fato da intensidade do exercício ter sido moderada e o tempo do mesmo 

foi curto, não sendo suficiente para causar desidratação aos indivíduos.  Acredita-se que 
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as condições ambientais, a intensidade, a duração do exercício, o estado de hidratação 

prévio e o estado de aclimatação podem influenciar no desempenho físico dos 

indivíduos (GODEK et al., 2005).  

Em relação à perda hídrica apresentado na tabela 3, verificou-se que tanto no 

ambiente aquático quanto no ambiente terrestre não ocorreu um grau de desidratação 

considerada leve ou moderada. A média da porcentagem de perda hídrica no ambiente 

aquático foi de 0,85 ± 0,95 e no ambiente terrestre foi de 0,58 ± 0,56. O estresse do 

exercício é acentuado pelo grau de desidratação, que aumenta a temperatura corporal, 

prejudica as respostas fisiológicas e o desempenho físico e produz riscos para a saúde. 

Estes efeitos podem ocorrer mesmo que a desidratação seja leve ou moderada, com até 

2% de perda, agravando-se à medida que ela se acentua. Com 1 a 2% de desidratação 

inicia-se o aumento da temperatura corporal em até 0,4ºC para cada percentual 

subseqüente de desidratação. Em torno de 3%, há uma redução importante do 

desempenho; com 4 a 6% pode ocorrer fadiga térmica; a partir de 6% existe risco de 

choque térmico, coma e morte (CARVALHO, 2003).  
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6. CONCLUSÃO 

 

 

Conclui-se que durante o exercício de membros superiores fora da água 

realizados com a mesma intensidade no meio aquático e terrestre há alterações na 

freqüência cardíaca sem mudanças em relação à percepção subjetiva do esforço e 

densidade urinária.  

  Esse estudo apresentou algumas limitações que devem ser destacadas: o 

controle da temperatura ambiente, pois o local onde foi realizado o estudo não permitia 

um controle efetivo da temperatura. Na hidratação dos voluntários, uma vez que o stress 

térmico é um fator que pode interferir no processo de desidratação dos indivíduos. Vale 

ressaltar, que fica o respaldo para que outros estudos possam verificar alterações 

fisiológicas de outras variáveis como pressão arterial, limiar de lactato, VO2máx, 

alterações hormonais, dentre outros.  Aumentar o numero da amostra, analisar outros 

grupos como de mulheres, idosos, obesos, dentre outros, seria importante para garantir 

uma maior amplitude de resultados, dos benefícios da atividade aquática, comparada ao 

meio terrestre.   

Pode-se ressaltar também, a alta aplicabilidade clínica deste estudo, uma vez 

que os dados podem contribuir na compreensão de possíveis alterações fisiológicas 

durante o exercício, servindo como instrumento de pesquisa para os profissionais que 

trabalham na área, principalmente na prescrição de exercícios nos diferentes meios.  
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 

TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA 

Estudo comparativo dos efeitos fisiológico do exercício realizado no meio aquático 

e no terrestre utilizando cicloergômetro de membros superiores 

A prática regular de exercícios físicos vem tomando conta cada vez mais da população 

brasileira nas ultimas décadas, bem como os exercícios dentro do ambiente aquático, 

devido a suas propriedades físicas. Diante disso, o objetivo do trabalho é comparar os 

efeitos fisiológicos do exercício realizado no meio aquático e no terrestre utilizando 

cicloergômetro de membros superiores.  

Você foi convidado a participar deste estudo por atender os critérios mínimos de 

inclusão: praticar atividade física no mínimo três vezes por semana a no mínimo seis 

meses, isenta de doenças músculo-esquelético, osteo-articulares, cardíacas, pulmonares 

ou uso de medicação e estar na faixa etária de 18 a 30 anos e ser do sexo masculino. 

A pesquisa será realizada em três momentos: caracterização da amostra e teste contínuo 

de carga máxima, exercício em terra e exercício em água.  

Primeiramente serão feitas anamnese (PAR-Q, Teste Coronariano) e medidas do seu 

peso corporal, a sua estatura e o seu percentual de gordura corporal. Você será 

encaminhado para uma sala reservada em uma sala da acadêmia Splash localizada m 

Diamantina -MG e ficará descalço, sem camisa e vestindo apenas um short. As medidas 

de peso corporal e estatura serão feitas em uma balança mecânica equipada com um 

antropômetro e o percentual de gordura será estimado pela medida da espessura das 

dobras cutâneas em três locais do seu corpo (peito, abdômen e coxa) por um aparelho 

chamado plicômetro. Os riscos e desconfortos para esses procedimentos são mínimos, 

visto que são amplamente utilizados no meio esportivo em geral para a avaliação de 

atletas. 

Para registrar a freqüência cardíaca durante o teste e os exercícios nos dois ambientes, 

você terá que usar um monitor de freqüência cardíaca da marca POLAR. O monitor e a 

cinta torácica serão colocados um pouco antes de começar o teste e os exercícios e serão 
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retirados assim que termina. Por se tratar de equipamento amplamente utilizado durante 

os treinamentos e competições esportivas, acreditamos que o seu uso não acarretará 

nenhum tipo de desconforto durante os mesmos.  

Em seguida você será submetido a um teste para determinação da carga máxima, no 

cicloergômetro da marca MONARK modelo 881E, e no dia subseqüente, será 

submetido ao exercício aquático ou terrestre, com intervalo de 48 horas entre cada. 

Antes e depois de cada condição você será pesado e coletada a urina para a mensuração 

da densidade urinária (Du) que será utilizado um refratômetro da marca BIOBRIX 

modelo 301. A execução dos exercícios será à mesma do teste e, no ambiente aquático, 

a água permanecerá ao nível do processo xifóide. A carga será de 50 % do valor obtido 

durante o teste. A duração será de 30 minutos, mensurando a FC a cada 1 minuto 

utilizando-se de frequêncímetro da marca POLAR modelo FS2C, e a PSE a cada 10 

minutos utilizando-se da escala de Borg. 

A execução do projeto não implica em benefícios diretos para você. Contudo, 

indiretamente, espera que o conhecimento gerado por essa pesquisa contribua para uma 

maior segurança na prática dessa atividade. A responsabilidade da pesquisa ficará a 

cargo do orientador co-orientador e colaboradores, bem como da equipe envolvida na 

coleta de dados, os quais se comprometem a manter absoluto sigilo em relação aos 

dados gerados pela pesquisa, bem como a identidade de todos os voluntários. Você 

poderá, a qualquer momento da pesquisa, obter qualquer esclarecimento a respeito dos 

procedimentos de coleta de dados, assim como tem a total liberdade de se recusar a 

participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização 

alguma e sem prejuízo ao seu cuidado.   

Fica determinado que você não terá nenhum gasto financeiro e que não haverá 

remuneração, ou qualquer outro tipo de pagamento pela sua participação neste estudo. 

Todos os gastos serão de responsabilidade da instituição responsável pelo projeto 

Todas as suas informações pessoais obtidas neste estudo serão mantidas em sigilo. A 

sua identidade não será revelada publicamente em hipótese alguma e somente os 

pesquisadores responsáveis e equipe envolvida neste projeto terão acesso a estas 

informações que serão utilizadas apenas para fins de pesquisa. Os materiais, os dados e 

os registros serão utilizados especificamente para fins científicos e ficarão arquivados 
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no laboratório. Estes dados serão mantidos sob o anonimato dos participantes que serão 

identificados por códigos, tornando-se públicos apenas os resultados gerais.  

Para que a pesquisa seja feita em conformidade com a legislação da ética em pesquisa, 

solicito a sua assinatura abaixo, confirmando o seu consentimento livre e esclarecido 

para participação nesta pesquisa. 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

Eu, _________________________________________, autorizo a minha no referido 

projeto de pesquisa, bem como autorizo a publicação e reprodução dos dados em 

congressos, revistas científicas e demais publicações da pesquisa em eventos ou 

para outras finalidades legítimas e idôneas, sem qualquer ônus para os 

pesquisadores, sob supervisão da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM.  

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios da minha participação na 

pesquisa e concordo em participar. 

Assinatura: 

_______________________________________________________________ Data: 

___/___/____ 
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APÊNDICE B - FICHA DE CARACTERIZAÇÃO  

 

Nome:                                            Data de nascimento:                       

Data:  

PA Antes:              PA Depois:                         

N°: 

 
COMPOSIÇÃO CORPORAL 

 

Peso (Kg):  

Altura(cm):  

Dobras 

cutâneas 

(mm): 

  

Peitoral  

  

 

 

 

 

 

 

     TOTAL        

 

 

Abdômen  

 

 

 

 

 

  

 

Coxa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura 

ambiente (ºC):  
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APÊNDICE C - Teste Contínuo e Progressivo de Carga Máxima 

 

 

Tempo de 

exercício 

(min.) 

 

00 

min. 

 

03 

min. 

 

06 

min. 

 

09 

min. 

 

12 

min. 

 

15 

min. 

 

18 

min. 

 

21 

min. 

 

24 

min. 

 

27 

min. 

 

30 

min. 

 

FC (bpm) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

CARGA 

(WATS) 

 

00 w 

 

33 w 

 

 

 

49 w 

 

 

65 w 

 

 

 

81 w 

 

 

 

97 w 

 

 

113 w 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interrupção do teste: 
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APÊNDICE D - FICHA DOS EXERCÍCIOS NO AMBIENTE AQUÁTICO 

E TERRESTRE 

 

Nome:       

Data:     

Horário: 

Duração do exercício:  

Peso Corporal Antes (U-P-P-U): antes:   após:  

Condição (aquático ou terrestre):  

Temperatura da água (aquático – 0/10/20/30 min):  

Temperatura ambiente (terrestre - 0/10/20/30 min): 

Carga (watts): 

 

 

 

 

 

Tempo 

do 

Exercício 

(min.) 

  

00 

min. 

 

01 

min. 

 

02 

min. 

 

03 

min. 

 

04  

min. 

 

05 

min. 

 

06 

min. 

 

07 

min. 

 

08 

min. 

 

09 

min. 

 

10 

min. 

 

 11 

min. 

     

  12 

min.            

      

  13 

min. 

 

FC 

(bpm) 

 

              

 

     PSE 

              



 

54 
 

Observações:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo 

do 

Exercício 

(min.) 

  

17 

min. 

 

18 

min. 

 

19 

min. 

 

20 

min. 

 

21  

min. 

 

22 

min. 

 

23 

min. 

 

24 

min. 

 

25 

min. 

 

26 

min. 

 

27 

min. 

 

 28 

min. 

     

  29 

min.            

      

  30 

min. 

 

FC 

(bpm) 

 

              

 

     PSE 

              

 

DENSIDADE 

URINÁRIA 

(ml) 

 

PRÉ 

 

 

PÓS 
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ANEXO A - Questionário sobre prontidão para atividade física (PAR-Q) 

 

 

Sim Não PERGUNTA 

  1. O seu medico já lhe disse alguma vez que você 

apresenta um problema cardíaco? 

  2. Você apresenta dores no peito com freqüência? 

  3. Você apresenta episódios freqüentes de tonteira ou 

sensação de desmaio? 

  4. Seu medico alguma vez já lhe disse que sua pressão 

sanguínea era muito alta? 

  5. Seu medico alguma vez já lhe disse que você 

apresenta um problema ósseo ou articular, como uma 

artrite, que tenha sido agravado pela pratica de 

exercícios, ou que possa ser por eles agravado? 

  6. Existe alguma boa razão física, não mencionada aqui, 

para que você não siga um programa de atividade 

física, se desejar fazê-lo? 

  7. Você tem mais de 65 anos e não está acostumado (a) a 

se exercitar vigorosamente? 

American Medical Association: Guides to the Evaluation of  Permanent                   

Impairment. AMA, Chicago, 1990. 
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ANEXO B - Fatores de Risco para Doença Coronariana 

 

 

 

 

 

1 - IDADE: Homem acima de 45 anos ou mulher acima de 55 anos? 

Sim       Não  

2 - COLESTEROL - Acima de 240 mg/l ou desconhecida (não sabe) 

Sim       Não  

3 - PRESSÃO ARTERIAL -Acima de 140/90 mmgHg , desconhecida ou usa 

medicamento para a pressão 

Sim       Não  

4 - TABAGISMO - fuma? 

Sim       Não  

5 - DIABETES - Tem diabetes de qualquer tipo? 

Sim       Não  

6 - HISTÓRIA FAMILIAR DE ATAQUE CARDÍACO - Pai ou irmão antes de 55 

anos ou Mãe ou irmã antes dos 65 anos 

Sim       Não  

7 - SEDENTARISMO - Atividade profissional sedentária e menos de 30 minutos 

de atividade fisica pelo menos 3 vezes por semana  

Sim       Não  

8. OBESIDADE - mais de 10 kg de excesso de peso 

Sim       Não 

                                                                                                                (ACSM 1998ª) 
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ANEXO C - Escala de Borg 

 

 

6    Absolutamente nada 

 

7 

 

8    Muito, muito fraco (pouco se sente) 

 

9 

 

10     Muito fraco 

 

11 

 

12     Fraco (ligeiro) 

 

13 

 

14    Moderado 

 

15 

 

16   Um pouco forte 

 

17 

 

18   Forte (pesado) 

 

19 

 

20   Muito, muito forte (quase máximo) 

 

                                                   (Mendonça,Pereira, 2007) 
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