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RESUMO 

 

Os métodos de treinamento foram desenvolvidos a fim de manipular os 

estímulos de treinamento e alcançar melhores resultados. Diante disso é de 

grande importância estudos que mostrem a adaptação dos métodos de 

treinamento nas populações. Com isso o objetivo do presente estudo foi 

analisar através de uma revisão sistemática, quais os métodos de treino mais 

estudados nas populações especiais. Foi realizada uma busca de artigos nas 

bases de dados PubMed/Medline, publicados entre 2006 e 2016, utilizando os 

seguintes termos e operadores lógicos:(elderly OR obesity OR limited mobility 

OR visually impairment OR hearing impaired) AND ( physical training). Durante 

a busca e seleção foram encontrados 64546 artigos. Após aplicação dos filtros 

restaram 351 artigos (figura 1). Com a leitura do Título/abstract, restaram 43 

artigos dos quais 3 foram excluídos por serem artigos de revisão e 20 por não 

apresentarem clareza no método de treinamento utilizado. Após a aplicação 

dos critérios de exclusão restaram 20. Grande parte dos estudos encontrados 

sobre população especial são estudos realizados com a população idosa. 

Poucos estudos encontrados sobre pessoas com dificuldade de locomoção, e 

nenhum achado sobre deficiente visual. Mesmo que os estudos apresentados 

possuam uma clareza no método estudado e na particularidade da população 

estudada, novos estudos que abordem as demais populações especiais são 

necessários. 

 

 

 

Palavras-chave: Métodos de treinamento. população especial. 

 

  



 

 

                                                     ABSTRACT       

 

The training methods were developed in order to manipulate the training stimuli 

and achieve better results. Faced with this, studies that show the adaptation of 

training methods to populations are of great importance. With this, the objective 

of the present study was to analyze through a systematic review, which are the 

most studied training methods in the special populations. A search of articles in 

the PubMed / Medline databases, published between 2006 and 2016, was 

performed using the following terms and logical operators: (OR) OR (physical 

training). During the search and selection were found 64546 articles. After the 

filters were applied 351 articles remained (figure 1). With the Title / abstract 

reading, there were 43 articles of which 3 were excluded because they were 

review articles and 20 because they did not present clarity in the training 

method used. After the application of the exclusion criteria there were 20. Most 

of the studies found on special population are studies performed with the elderly 

population. Few studies have been found on people with locomotion difficulties, 

and no findings on visually impaired people. Even if the studies presented have 

a clarity in the method studied and the particularity of the studied population, 

new studies that address the other special populations are necessary. 

 

 

 

 

 

Keywords: Methods of training, special population. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A importância da adaptação dos métodos de treinamento para atender 

as necessidades dos diversos tipos de públicos é um ponto extremamente 

necessário dentro da ciência do treinamento (GENTIL; OLIVEIRA, 2016). De 

acordo com Barreto (2011), entender o que cada população precisa é 

indispensável para desenvolver processos cada vez mais eficientes e segundo 

Gentil e Oliveira (2016) os métodos de treinamento foram desenvolvidos com a 

finalidade de manipular os estímulos do treinamento e alcançar melhores 

resultados. 

O treinamento físico tem papel fundamental em programas de melhora 

da aptidão física e é recomendado por várias organizações de saúde, devido à 

melhoria na saúde geral da população (MACEDO et al. 2003). Conforme 

Barreto (2011), a prática de exercícios proporciona vários benefícios para os 

diversos tipos de populações, e esses benefícios geralmente se traduzem em 

qualidade de vida para os seus praticantes. Macedo e demais autores (2003) 

dizem que os exercícios habituais são benéficos a saúde, proporcionando 

melhora na eficiência do metabolismo; diminuição da gordura corporal; 

aumento de massa muscular, de densidade óssea, e de força muscular; 

melhora do humor; e aumento da disposição física e mental.  

Campos (2000) diz que o treinamento para populações especiais precisa 

ser elaborado de forma individualizada, a fim de que o exercício contribua para 

diminuição da sintomatologia e de alguns fatores de risco associadas a esse 

tipo de população. Sena (2010) define população especial voltado para área 

das ciências da saúde e do esporte, quando alguma situação como doença ou 

alguma condição, de caráter irreversível ou não, necessitem de cuidado e 

atenção redobrada em termos de prática de exercício físico.  

Segundo Farlex (2011), as pessoas que se enquadram em população 

especial são mais sensíveis ou suscetíveis à exposição a substâncias e a 

situações perigosas, sendo alguns fatores relacionados ao sexo, idade, 

ocupação ou comportamentos. Assim, muitas vezes são enquadrados como 

população especial: crianças, gestantes, idosos, obesos, hipertensos, 



8 
 

indivíduos com acuidade visual ou auditiva reduzida e indivíduos com 

limitações de movimentos. 

Estudos mostram diversos benefícios da prática de exercício físico em 

idosos. Pois a perda de força e de massa muscular é o principal responsável 

para determinação da mobilidade e capacidade funcional do indivíduo que está 

envelhecendo. Schlemper (2009) menciona que a melhor opção para o 

indivíduo que está em processo de envelhecimento, é a realização de um 

programa de atividade física que incorpore força, flexibilidade, equilíbrio e 

exercícios aeróbios. 

O exercício físico promove redução da pressão arterial, e está associado 

à redução dos fatores de risco cardiovasculares, o que explica a recomendação 

deste na prevenção primária e tratamento da hipertensão (NOGUEIRA; 

SANTOS, 2012). Nogueira e Santos (2012) dizem que o exercício físico regula 

a vasodilatação mediada pelo óxido nítrico, diminuindo os valores de pressão 

arterial nos indivíduos hipertensos. 

A prática de exercício físico contribui para a redução do peso corporal, 

para uma melhor condição física e para prevenção e tratamento dos problemas 

de saúde que favorecem a obesidade. Evidências sugerem que grande parte 

das pessoas que possuem obesidade é devido ao baixo gasto energético, alto 

consumo de comida e inatividade física (RODRIGUES, 2013). Rodrigues 

(2013) diz que o exercício físico associado a dietas hipocalóricas promovem 

diminuição da gordura corporal e do aumento de massa magra, melhorando a 

saúde e bem estar do indivíduo obeso. Ou seja, uma mudança no estilo de 

vida, através do aumento na quantidade de exercício e reeducação alimentar é 

o melhor tratamento para a obesidade. 

Para os deficientes visuais a prática de exercício físico é muito 

importante para sua independência, autonomia e autoestima. Mosquera (2000) 

diz que o exercício físico possibilita melhores condições básicas que ajudam na 

capacidade de superar barreiras de diversos tipos que serão propostas durante 

a sua vida. Apesar disso, parecem ser escassos os estudos que trazem a 

aplicação de algum método de treinamento para esse público alvo. 

Acreditamos que a prática de exercício físico se planejada e orientada, 

pode trazer diversos benefícios a diferentes populações especiais. Diante 

disso, o objetivo do presente estudo é analisar através de uma revisão 
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sistemática quais os métodos de treinamento mais estudados em diferentes 

populações especiais. 
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2 HIPÓTESES 

 

 O treinamento aeróbio tem sido bastante utilizado em populações 

especiais; 

 Treinamentos pré-coreografados são pouco estudados em populações 

especiais. 

 Os idosos são a população especial mais estudada com o treinamento 

físico. 

 Existem poucos estudos relacionando métodos de treinamento físico 

com pessoas com dificuldade de locomoção e deficientes visuais. 

.  
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3 OBJETIVOS 

 

Geral 

 Analisar, através de uma revisão sistemática, quais os métodos de 

treinamento mais estudados em diferentes populações especiais. 

 

Específicos 

Analisar quais populações especiais são os maiores focos de estudo; 

Analisar o método de treinamento mais estudado em pessoas com 

dificuldade de locomoção, com excesso de peso e obesidade, hipertensos, 

idosos e pessoas com restrição na acuidade visual e auditiva. 
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4 METODOLOGIA  

 

Para esta revisão sistemática foi realizada uma busca de artigos nas 

bases de dados PubMed/Medline, publicados entre 2006 e 2016, utilizando os 

seguintes termos e operadores lógicos:(elderly OR obesity OR hypertensive 

OR limited mobility OR visually impairment OR hearing impaired) AND ( 

physical training). 

Toda a coleta de artigos foi realizada entre os meses de junho e 

setembro de 2016. A seleção dos artigos foi feita por 2 avaliadores para 

minimizar o caráter subjetivo da busca. Durante a busca e seleção foram 

utilizados os seguintes filtros: artigos publicados nos últimos 10 anos, 

title/abstract, Journal Article, linguage. Foram excluídos das análises os artigos 

não disponíveis completos, bem como os artigos que não utilizaram o 

treinamento físico como método de intervenção principal. Foram excluídos 

também trabalhos que não apresentaram clareza quanto à especificidade do 

programa de treinamento utilizado.  

Após a busca dos artigos, foram realizadas as leituras dos títulos e do 

resumo. Os artigos que seguiram todos os critérios de inclusão foram lidos na 

íntegra. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Durante a busca e seleção foram encontrados 64546 artigos. Após aplicação 

dos filtros restaram 341 artigos (figura 1). Com a leitura do Título/abstract, 

restaram 63 artigos dos quais 3 foram excluídos por serem artigos de revisão e 

20 por não apresentarem clareza no método de treinamento utilizado. Após a 

aplicação dos critérios de exclusão restaram 20 artigos que foram incluídos na 

presente revisão e foram lidos na íntegra. (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klijn e Stel (2007) utilizaram treinamento aeróbio, sendo realizado três 

vezes por semana durante 12 semanas. Foram selecionados 15 adolescentes 

com idade entre 10-18 anos, com obesidade (IMC=30). Os exercícios foram 

realizados com duração média de 43 minutos.  Os exercícios foram jogos de 

desporto, circuitos, Triathon, natação, jogos tag (jogo de toca-toca) Exercícios 

realizados a 50% da FC e a cada 2 semanas aumentando 5%. Os resultados 

obtidos foram satisfatórios houve melhora no VO2máx, na eficiência do sistema 

cardiovascular, características antropométricas. 
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Moholdt e Salvesen (2011) fizeram um estudo com 150 obesas 

gestantes, sedentárias com o IMC (≥30) pré-gestacional. O grupo de 

intervenção realizou um programa de treinamento três vezes por semana, o 

grupo controle recebeu cuidados pré-natais padrão. O programa de 

treinamento que incluiu treinamento aeróbico, exercícios específicos para 

estabilização do dorso e da pelve e exercícios de força para os músculos do 

pavimento pélvico. Os resultados obtidos no estudo mostram que o programa 

de treinamento realizado com as gestantes obesas possuiu um impacto 

positivo no desenrolar da gestação. 

Anton e Manini (2011) realizaram um estudo de intervenção clínica com 

34 participantes com idade entre 55 e 79 anos com ligeiro ou moderado 

comprometimento físico. Os participantes foram divididos em dois grupos um 

para perda de peso e realização do programa de treinamento (n=17) e outro 

grupo controle (n=17). Os voluntários participaram de uma sessão de controle 

de peso, e mais três sessões de treinamento supervisionado. As sessões 

continham caminhada rápida e treinamento de resistência de intensidade 

moderada. Os resultados sugerem que um programa de perda de peso, 

restrição calórica moderada e exercício moderado pode produzir perda de 

peso, melhorar a função física, mantendo a força muscular em pacientes 

obesos e mulheres idosas com algum comprometimento físico. 

Villareal e Smith (2011) estudaram 9 indivíduos com idade entre 65-80 

anos, sedentários e moderadamente frágeis e obesos, onde cada um realizou 

um programa de treinamento físico de três meses de duração. O programa de 

treinamento foi focado em treinamento de resistência, força e equilíbrio para 

melhorar a aptidão física. As sessões foram de 15 minutos de exercícios de 

flexibilidade, 30 minutos de exercícios de resistência, 30 minutos de 

treinamento de força, e 15 minutos de exercícios de equilíbrio. Os resultados 

obtidos com os estudos foram que o programa de treinamento físico 

multicomponente possui efeitos benéficos sobre a massa muscular e função 

física e deve, portanto, ser recomendada para idosos frágeis e obesos, e que o 

exercício multicomponente regular aumenta a taxa basal de síntese de proteína 

do músculo. 

Manini e Newman (2010) fizeram um estudo com 424 idosos com faixa 

etária entre 70-88 anos. Os referidos idosos praticaram, durante 12 meses, um 
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programa de treinamento aeróbico de moderada intensidade, força, equilíbrio e 

exercícios de flexibilidade. A meta para todos os participantes foi de 150 

minutos a uma moderada intensidade em 5 ou mais dias da semana, abordado 

em 3 fases. Fase de adoção (semanas 1-8), fase de transição (semanas 9-24), 

e fase de manutenção (semana de 25 a final), os participantes foram 

incentivados a realizar a atividade física baseado em um mínimo de 5 dias por 

semana. Os resultados mostraram que os aumentos do treinamento físico sem 

perda de peso em obesos adultos mais velos podem promover melhoria nas 

tarefas de mobilidade de curta duração da vida diária. 

Rodriguez e Chinchilla (2014) realizaram um estudo com 24 

participantes durante 3 meses, foram avaliadas aptidão aeróbica, força dos 

membros superiores, flexibilidade e equilíbrio. A duração do programa foi de 90 

dias, tendo o participante que comparecer a três vezes por semana durante 60 

minutos em cada treino. Houve três sessões no programa, na primeira os 

participantes completaram o Questionário Internacional de Atividade Física 

(IPAQ) e realizaram o teste Sit and Reach (SR) precedida por um aquecimento 

padrão de 10 minutos de bicicleta ergométrica. Na segunda sessão houve a 

avaliação da composição corporal, a bancada de teste Stork Balance, e teste 

de força. Na terceira sessão foram realizados os testes Rockport e corrida ou 

caminhada de 1 milha. Como resultado do programa de intervenção, pessoas 

com 60 anos ou mais aumentaram a sua aptidão física. 

Inaba e Obuchi (2008) utilizou como método de intervenção o 

treinamento de resistência. A amostra foi composta por 135 pessoas com idade 

superior ou igual a 65 anos. Os idosos foram divididos em 2 grupos 

voluntariamente, onde o grupo 1 realizava atividades de musculação (n=55) e o 

outro grupo permanecia sedentário (n=77). O programa de treinamento 

envolveu treinamento de resistência progressiva e equilíbrio. Os exercícios 

foram compostos por leg press, extensora de joelho, abdução do quadril e 

remo, realizavam durante 2 vezes na semana, com duração de  50 minutos por 

sessão e um total de 24 sessões. O programa foi composto por três fases, a 

primeira “Fase de condicionamento”, a segunda “Fase de fortalecimento” e a 

terceira “Fase de treinamento funcional”. Os resultados mostram que um 

programa de exercício melhora a qualidade de vida relacionada à saúde em 

idosos. 
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Vasques e Moraes (2011) realizaram um estudo com 10 indivíduos 

idosos com diagnóstico de transtorno depressivo maior onde foi realizada uma 

sessão de treinamento físico moderado (65-75%FC Max) e para o teste 

cognitivo foi utilizado o Dígitos Teste (DTS) e o Cor-word Stroop (ACS). Os 

idosos caminharam em uma esteira elétrica com 30 minutos de duração e 

foram submetidos a um teste cognitivo antes, durante e após a sessão. Na 

sessão de controle foi realizado apenas o mesmo teste cognitivo. O resultado 

do DTS não se alterou entre o controle e as sessões de exercício, o teste ACS 

melhorou após o exercício físico, o que indica um efeito positivo do exercício na 

cognição. 

O estudo de Yokokava e Hong (2008) foi composto por 51 indivíduos 

saudáveis com idade de 65 anos ou mais, divididos em 2 grupos o de 

treinamento físico com oclusão vascular moderada (LIO) (n=19)  e o de 

treinamento de equilíbrio dinâmico (DBE) (n=25) ambos os programas com 

duração de 8 semanas. No programa de LIO foi realizado um treinamento de 

baixa intensidade, onde foi feita uma aplicação de pressão adequada para as 

partes proximais das coxas com correias elásticas especiais. O nível de 

pressão foi determinado de acordo com idade e pressão arterial dos sujeitos. 

De acordo com os resultados o aumento de força muscular nos membros 

inferiores foi significante no grupo de LIO mais não no grupo DBE, outros 

estudos deveriam ser realizados a fim de ver a duração ideal do programa de 

LIO.  

O estudo realizado por Melzer e Elbar (2008) é um programa de 

treinamento realizado à base de água, perturbações multidirecionais em um 

ambiente coletivo. Foram realizadas 24 sessões durante 12 semanas. 

Participaram desse estudo 36 adultos com idades entre 65-80 anos. O 

programa de treinamento adere os princípios da prescrição de exercício como 

especificidade, sobrecarga progressiva e individualidade, sendo executado o 

programa em 5 níveis, onde cada nível reflete diretamente no sistema de 

controle postural. Os Níveis de 1-4 incluem exercícios que estão focados na 

habilidade para manter o equilíbrio (controle voluntário), e o nível 5 inclui 

exercícios de perturbação que incidem sobre habilidade para recuperação do 

equilíbrio (respostas posturais automáticos).  
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Stanziano e Roos (2008) tiveram em seu estudo 17 voluntários com 

idade de 88,8 ±5,36 anos, onde foi analisado o impacto de um período de 8 

semanas de um programa de alongamento ativo assistido sobre o desempenho 

funcional em idosos na funcionalidade, mobilidade, força e amplitude de 

movimento. Foram divididos em dois grupos: o primeiro realizou as atividades 

vezes por semana durante 8 semanas; o segundo (grupo controle) participou 

de aulas que exigiam atividade física limitada. Todos os participantes foram 

avaliados enquanto a flexibilidade e testes funcionais, uma semana antes e 

após o período da intervenção. Os resultados obtidos foram que no grupo 

controle não apresentou melhorias em medidas, já o grupo que realizou o 

programa obteve resultados significativamente melhores.  

Taguchi e Higaki (2008) realizaram um estudo com 65 idosos com uma 

média de idade de 84 anos, que foram divididos em dois grupos, um controle 

(n=34) e o outro o de intervenção (n=31). O grupo de intervenção participou de 

treinamento supervisionado uma vez por semana durante 12 meses. Os 

programas de treinamento foram relacionados com flexibilidade, força 

muscular, equilíbrio e desempenho aeróbio. Os resultados indicam que o grupo 

de intervenção apresentou melhorias significativas em membros inferiores e 

que um programa de 12 meses de exercício múltiplos podem efetivamente 

melhorar e manter o desempenho de indivíduos idosos que apresentavam 

algum comprometimento físico. 

Outro estudo realizado por Dislandes e Moraes (2010) utilizou indivíduos 

acima de 60 anos que possuíam algum diagnóstico de transtorno depressivo 

maior. Participaram do estudo 20 pessoas. Os indivíduos foram avaliados na 

escala de depressão (Beck Depression Inventory, Hamilton Depression Rating 

Scale, Montgomery-Asberg Depressiom Rating Scale) e as medições do 

eletroencefalograma (assimetria alfa frontal e parietal) antes e após um ano de 

tratamento. O estudo confirma o efeito benéfico do treinamento como 

complemento no tratamento da depressão em idosos e sugere que a 

caminhada na esteira duas vezes na semana durante 30 minutos com 

intensidade moderada pode melhorar a resposta ao tratamento da depressão, 

além de outros benefícios como maior capacidade funcional e saúde física e  

mental. 
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          Aerahin e Rodrigues (2014) utilizaram 30 mulheres idosas que 

realizaram 1 ou 3 séries de exercício de resistência. O treinamento de 

resistência progressiva foi realizado duas vezes por semana, para um total de 

8-12 repetições utilizando os principais grupos musculares, os membros 

inferiores e superiores. Como resultado os programas de treinamento de 

resistência simples e com múltiplas séries aumentaram a força muscular e o 

desempenho no teste após 24 sessões de treinamento.            

          Hagedorn e Holm (2010) submeteram 27 pacientes idosos com idade 

entre 69 a 95 anos a um programa de treinamento de equilíbrio. Os idosos 

foram divididos em dois grupos: treinamento tradicional de equilíbrio (TB, n=12) 

e treinamento de equilíbrio computadorizado (CB, n=15). Para ambos os 

grupos o programa consistiu em duas sessões semanais de 1,5 durante 12 

semanas. Os pacientes foram treinados individualmente, tanto o grupo de TB 

quanto o CB receberam treinamento de resistência progressiva no treinamento 

de força muscular (PRMST) com alta intensidade. Os resultados mostraram 

que foi visto nos testes de equilíbrio estático uma melhoria. O grupo que 

utilizou o computador mostrou um notável aumento do desempenho específico 

do treinamento. 

Yamada e Arai (2011) realizaram um estudo com 307 indivíduos com 

idade ≥ 65 anos, dividiu os participantes em dois grupos, onde, 148 no grupo 

robusto e 159 no grupo frágil. Todos os participantes foram submetidos a 

sessões de treinamento de força duas vezes por semana, durante 50 semanas, 

utilizando 10-RM para 3 séries de 10 repetições para cada máquina. 

Realizaram exercício na leg press, flexora de perna e extensão da perna. De 

acordo com os resultados no grupo de idosos frágeis o treinamento de 

resistência foi eficaz para melhora da massa magra da perna e desempenho 

físico; porem, no grupo de idosos robustos não houve mudança de massa 

magra da perna e desempenho físico.  

Zhuang e Huang (2014) realizaram um estudo com 50 participantes com 

idosos de 60 até 80 anos. Foram divididos em dois grupos, o de intervenção 

n=22, recebeu o exercício de 60 minutos aula três vezes por semana, durante 

12 semanas, a intensidade do exercício foi aumentada gradualmente ao longo 

do tempo onde faziam 5 minutos de warm-up, 15 minutos de exercícios de 

equilíbrio, 15 minutos de treinamento de resistência muscular, 15 minutos de 
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Tai chi Chuan e 10 minutos de flexibilidade e alongamento. O grupo controle 

manteve a atividade física habitual durante 12 semanas. Os resultados 

mostram que o programa pode ser realizado para melhorar a aptidão física e 

reduzir a queda do risco entre idosos. 

            Roma e Bussel (2013) realizaram um estudo com n=96 idosos com 

idade entre 68,8 a 69,1 anos, sedentários ao final do programa permaneceram 

apenas n=23, sem contraindicação para atividade física, distribuídos em dois 

grupos: O grupo resistido (n=20) que realizou 6 exercícios por treino com uma 

frequência de duas vezes na semana, e o grupo aeróbio (n=12) que realizou a 

atividade por 30 minutos, 2 vezes por semana. A avaliação funcional foi 

realizada por: Short Physical Performance Battery, flexibilidade, teste de 

caminhada de 6 minutos. De acordo com os resultados o grupo de exercício 

apresentou melhora ao sentar/levantar, no equilíbrio e enfileirados; no grupo de 

aeróbio houve diferença na velocidade, equilíbrio e enfileirados. 

Satoh e Ogawa (2014) analisaram 119 pacientes, com idades entre 65-

84 anos de idade, onde foram divididos em dois grupos, um praticava o 

exercício com música n=40 e o outro sem música n=40 e n=39 no grupo 

controle, o paciente era analisado por baterias neuropsicológicas antes e após 

a intervenção. De acordo com os resultados o exercício combinado com a 

música produzia mais efeitos positivos sobre a função cognitiva em pessoas 

idosas do que no exercício praticado sem a música. 

Li (2014) analisou um grupo de 145 idosos, com idade média de 75 

anos, participaram de um protocolo de treinamento 2 vezes na semana durante 

48 semanas. Os participantes executaram o programa de Tai Ji Quan: 

Mudança para melhor equilíbrio (TJQMBB) em um total de 60 minutos de aula. 

Os exercícios foram de aquecimento (5-10 minutos), (40-45 minutos) do 

componente do núcleo e (3-5) exercícios de respiração. Os resultados 

satisfatórios para o programa de TJQMBB houve melhora nos seus limites de 

estabilidade, fornecendo suporte para o uso do TJQMBB como modalidade 

terapêutica para reforço de atividades de adultos mais velhos. 
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Quadro 1- Características gerais dos artigos selecionados  

 

AUTOR  

DETALHAMENTO 

PÚBLICO ALVO  MÉTODO ESTUDADO 

Klyn et al (2007) 

Manini et al ( 2010) 

Adolescentes obesos  (10-18 anos) 

Idosos (70-88 anos)  

Treinamento aeróbico 

Moholdt et al (2011)  Obesas Gestantes com imc (≥30)  Treinamento com atividade 

aeróbica e exercícios de 

força para os músculos do 

pavimento pélvico.  

Inoba et al (2008)  

Yamada et al (2011)  

Abrahin et al  (2014) 

Idosos (65 anos ou mais ) 

Mulheres (60-80anos) 

Treinamento de resistência. 

 

Yokokava et al (2008) 

 

Idosos (65 anos ou mais) 

Treinamento físico 

combinado com oclusão 

vascular moderada e 

exercício físico dinâmico. 

Melzer et al (2008) Idosos (65-80 anos)  Perturbações aquáticas 

multidirecionais. 

Ztanziano et al (2008) Idosos (85±5,36 anos) Alongamento Ativo 

Taguchi et al (2008) 

Rodriguez et al (2014) 

Idosos (média 84 anos) 

Indivíduos com (64 anos ou mais) 

Treinamento aeróbicos, 

flexibilidade, força muscular 

e equilíbrio. 

Hagedorn et al (2010)  Idosos com (69 anos ou mais)  Treinamento de equilíbrio 

computadorizado e 

treinamento de equilíbrio 

tradicional  

Dislandes et al (2010)  Indivíduos com (60 anos ou mais)  Caminhada com intensidade 

moderada  

Villareal et al (2011)  Idosos com (65-80 anos)  Treinamento de resistência, 

força e equilíbrio  
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Anton et al (2011) 

 

Roma et al (2011) 

Indivíduos com ligeira ou moderado 

comprometimento físico (55-79 anos)  

Idosos (68,8 a 69,1 anos) 

Treinamento resistido e 

treinamento aeróbico. 

Vasques et al (2011)  Idosos (acima de 65 anos)  Caminhada, exercício físico 

moderado e teste cognitivo  

Zhuang et al (2014)  Indivíduos com (60-80 anos)  Exercícios de  Aquecimento, 

equilíbrio, treinamento de 

resistência, Tai chi Chuan, 

flexibilidade e alongamento  

Satoh et al (2014)  Idosos com idade entre 65-84 anos  Exercícios realizados com 

música e sem música  

Li (2014)  Idosos (com idade média de 75 anos)  Treinamento do programa 

de Tai ji Quan  

Fonte: Rufino, P.J.H (2016). Elaboração da autora. 

 

O objetivo do presente estudo foi analisar quais os métodos de 

treinamento mais estudados em populações especiais e qual a população mais 

estudada. A maioria dos estudos foi realizada com idosos tanto saudáveis 

quanto obesos e com dificuldade de locomoção. Mesmo que haja uma maior 

quantidade de estudos com idosos, os métodos utilizados são muito diferentes, 

tanto no objetivo como no delineamento experimental. 

Após observar os métodos e programas de exercícios físicos utilizados 

nos 20 estudos, constatou-se que em 9 dos estudos (Klyn et al.(2007); Manini 

et al.(2010);  Taguchi et al.(2008); Dislandes et al. (2010); Moholdt et al. (2011); 

Anton et al. (2011); Vasques et al. (2011); Roma et al. (2013); Rodriguez et al. 

(2014)) as atividades aeróbicas são utilizadas nas intervenções, através de 

caminhadas, esteiras e atividades aquáticas. O treinamento resistido também 

esteve presente em 7 estudos (Inoba et al. (2007); Yamada et al. (2011) ; 

Abrahin et al. (2014); Zhuang et al. (2014); Anton et al. (2011); Roma et al. 

(2011); Villareal et al. (2011); através de exercícios com pesos, em aparelhos 

de musculação e exercícios livres. Outros estudos continham alongamento 

(Stanziano et al. (2008); Zhuang et al. (2014);), equilíbrio (Yokokava et al. 
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(2008); Manini et al. (2010); Taguchi et al. (2008); Hagedorn et al. (2010); 

Villareal et al. (2011) ; Zhuang et al. (2014) ; Li (2014); Rodriguez et al. (2014);)       

, flexibilidade (Manini et al. (2010); Taguchi et al. (2008); Zhuang et al. (2014); 

Rodriguez et al. (2014);), Tai chi Chuan Zhuang et al. (2014);  e Tai Ji Quan (Li 

(2014);), exercício com oclusão vascular (Yokokawa et al. (2008);  e 

perturbações aquáticas (Melzer et al. (2008);). 

O exercício físico tem sido um dos procedimentos mais empregados 

para tratamento ou melhora da saúde em geral. Conforme apontam alguns 

estudos, existe uma correlação positiva entre a atividade física e a saúde do 

idoso (GALPER et al, 2006 apud BINOTTO, 2014). Os métodos de 

treinamento, a diferença entre frequência semanal e a duração dos exercícios 

foram diversificadas. No estudo de Steadman et al. (2003) houve uma 

prescrição de duas sessões semanais por seis semanas, para dois grupos 

onde realizava terapia convencional com o outro grupo que associou exercício 

de equilíbrio ao tratamento, sem grupo controle, o estudo foi realizado por 

idosos fragilizados, com uma média de idade de 82 anos com problemas 

diagnosticados de equilíbrio. Isto possivelmente explica porque um período tão 

curto de tratamento apresentou resultados positivos. Em outro estudo foram 

encontrados resultados positivos, onde foram avaliados idosos com baixa e alta 

aptidão física e houve do número de quedas nos participantes que antes 

apresentavam uma baixa capacidade física (BENTO et al., 2010). 

Parece haver uma predominância nos artigos em relação aos métodos 

de treinamento de exercício aeróbico e treinamento resistido. Prado e demais 

autores (2010) avaliaram o equilíbrio, a mobilidade funcional e a qualidade de 

vida de idosas que participaram de um programa de exercício resistido, onde 

foi dividido em dois grupos. A amostra foi composta por 4 idosas com idade de 

70,25 ± b8,61 anos, e foram submetidas a um programa de cinco semanas 

sendo avaliadas pela escala de Berg e pelo teste Timed Up Go e questionário 

de análise de qualidade de vida, os resultados obtidos nesse estudo foi de que 

o programa de treinamento resistido foi eficaz no aumento de equilíbrio, 

mobilidade funcional, domínio físico e psicológico da qualidade de vida de 

idosas. 

Um novo método que vem sendo estudado na população idosa é o 

treinamento com oclusão vascular, onde Teixeira e demais autores (2013) 
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realizaram um estudo sobre o efeito do treinamento de força com oclusão 

vascular na capacidade funcional de idosas, o estudo foi realizado com idosas 

para verificar o efeito do treinamento de oito semanas de baixa intensidade 

(20% 1RM) e oclusão vascular, os grupos foram divididos em baixa intensidade 

e oclusão vascular, baixa intensidade sem oclusão e grupo controle; os ganhos 

de força foram superiores no grupo que realizou exercício de baixa intensidade 

com oclusão vascular. O estudo concluiu que esse treinamento é benéfico em 

populações que não possuem capacidade de treinar em alta intensidade. 

Os métodos mais estudados com a população obesa é o treinamento 

aeróbico que prevalece nos estudos, porém, Macedo e demais autores (2009) 

realizaram um estudo com 31 mulheres (19 grupo aeróbio e 12 grupo resistido) 

sedentárias. O grupo de treino aeróbio incluiu caminhada e corrida e do grupo 

resistido exercícios com peso, realizavam exercícios durante 50 a 70 minutos 

três vezes por semana, durante 10 semanas e foram avaliados IMC, percentual 

de gordura e dobras cutâneas. Ambos os programas promoveram diminuições 

significativas semelhantes, porém o grupo de exercício resistido foi o que mais 

obteve, essa pesquisa propôs a comparação do efeito do treinamento resistido 

e aeróbico com intensidades semelhantes. Não foi possível concluir com os 

resultados obtidos na pesquisa qual o mais eficiente, visto que os resultados 

foram semelhantes, todavia é evidenciada a importância do exercício físico na 

redução da gordura abdominal.     
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Grande parte dos estudos encontrados sobre população especial são 

estudos realizados com a população idosa. Poucos estudos encontrados sobre 

pessoas com dificuldade de locomoção, na bade de dados PUBMED não foram 

achados estudos sobre hipertensos e a população com restrição na acuidade 

visual ou auditiva, que se incluissem nos critérios de seleção do artigos. O 

treinamento resistido e aeróbio foram os mais estudados, embora houveram 

outros métodos de treinamento, tais como o treinamento de oclusão vascular, 

pertubações aquáticas multidirecionais, alongamento ativo, flexibilidade, 

equilibrio, Tai Ji Quan e Tai Chi. Mesmo que os estudos apresentados 

possuam uma clareza no método estudado e na particularidade da população 

estudada, novos estudos que abordem as demais populações especiais são 

necessários. 

 

 

 

. 
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