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RESUMO 

O envelhecimento é um processo inevitável, que implica na regressão das capacidades físicas, 

psicológicas e sociais do ser humano. A hidroginástica pode promover diversos benefícios para esse 

público. O objetivo deste estudo foi verificar os efeitos proporcionados a hidroginástica no que diz 

respeito a qualidade de vida e saúde do idoso e entender os principais motivos de ingresso nos programas 

dessa modalidade. Estudos apontam a efetividade da hidroginástica na melhora da capacidade funcional, 

física e cardiorrespiratória, assim como na ludicidade, convívio social, bem-estar que os idosos adquirem 

com os exercícios em água, comprovando os efeitos positivos na manutenção da vida dos. Concluímos 

que a hidroginástica tem mostrado o avanço de algumas importantes capacidades do corpo, além de 

somar o fato de que está atividade pode oferecer ambiente de relaxamento e incentivo ao contato social, 

agindo no combate ao estresse, sentimento de solidão, na melhoria da autopercepção corporal e da 

autoestima. 
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ABSTRACT 

 
Aging is an inevitable process, which implies the regression of human physical, psychological and social 

capacities. Water aerobics can promote several benefits for this audience. The objective of this study was 

to verify the effects provided by water aerobics with regard to the quality of life and health of the elderly 

and to understand the main reasons for entering the programs of this modality. Studies point to the 

effectiveness of water aerobics in improving functional, physical and cardiorespiratory capacity, as well 

as in the playfulness, social interaction, well-being that the elderly acquire with the exercises in water, 

proving the positive effects in maintaining the lives of the elderly. We conclude that water aerobics has 

shown the advancement of some important body capacities, in addition to adding the fact that this activity 

can offer an environment of relaxation and encouragement to social contact, acting in the fight against 

stress, feeling of loneliness, in improving body self-perception and self-esteem. 
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1 – INTRODUÇÃO  

 

O Brasil se tornou um país de envelhecimento rápido com mudanças inevitáveis 

e irreversíveis. O Brasil tem mais de 28 milhões de pessoas idosas, o que representa 

13% da população do país.  A tendência é que esse percentual dobre nas próximas 
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décadas, de acordo com as projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

divulgada em 2018 (IBGE, 2019). 

Até pouco tempo atrás entendia-se que a diminuição do desempenho humano era 

um processo natural do envelhecimento. Hoje estudos vêm mostrando que esse declínio 

está relacionado ao nível de atividade física do idoso e não do que o progresso do 

envelhecimento em si (SIMÕES, PORTES E MOREIRA 2011). 

O aumento da expectativa de vida é um dos motivos que as pessoas de meia e 

terceira idade procuram diferentes tipos de atividade física neste século (DUARTE, 

SANTOS E GONÇALVES, 2002). Grande parte da população idosa busca programas 

de exercícios para melhorar a saúde e afastar do isolamento social e dificilmente 

continuam os programas por longo tempo se a aula não for agradável. Normalmente, o 

que os mantém é o prazer resultado dos exercícios, ao ambiente de sociabilização, à 

diversão, e a sensação de bem-estar (SANTOS E VECCHIA, 2011). 

O surgimento da hidroginástica, na Alemanha no ano de 1722, pode atender as 

necessidades de idosos que precisavam de atividades seguras e sem riscos de lesões que 

pudessem proporcionar bem-estar físico e mental, onde banhos mornos eram utilizados 

para aliviar espasmos e para o relaxamento. No Brasil a hidroginástica se deu por volta 

de quatro décadas atrás. Atualmente, a hidroginástica é uma modalidade muito 

conhecida e popular sendo realizadas em instituições como academias e clubes e para 

todas as idades (BONACHELA 1994 apud AGUIAR el. al 2018). 

Os exercícios realizados na água se tornam um aproveitamento adequado da 

resistência da água como sobrecarga e reduz o impacto, tornando possível a prática de 

um exercício com menores riscos de lesões, possibilitando a atividade para pessoas que 

não podem suportar o seu próprio peso ao praticarem um exercício em solo (KRUEL, 

2000). 

O objetivo desse estudo foi investigar os principais benefícios aos adeptos da 

hidroginástica na terceira idade e compreender quais os motivos que levam a realizar 

essa modalidade. 

 

2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA    
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Apesar do envelhecimento ser inevitável gerando perdas das funções funcionais 

do nosso corpo e cognitivas, também põe em risco a qualidade de vida e prazer do 

idoso, dessa forma, a falta de exercícios físicos pode agravar toda essa situação, pois 

com o sedentarismo há diminuição das capacidades físicas e funcionais do idoso 

(VERAS, 2003). O sedentarismo é considerado um fator de risco para doenças crônicas 

degenerativas e pode ameaçar a saúde. A inatividade física, sequela dos avanços 

tecnológicos, coloca em risco a qualidade de vida das pessoas, principalmente do idoso, 

limitando a sua capacidade funcional e deixando-o vulnerável (SIMÕES; PORTES; 

MOREIRA, 2011). 

O envelhecimento está atrelado a qualidade de vida de cada indivíduo que com a 

prática do exercício físico previne e promove melhor qualidade de vida (REICHERT, 

2015). Muitos estudos apontam o exercício físico como uma alternativa para o idoso 

obter boa saúde e bem-estar psicológico, otimizando sua qualidade de vida, sendo um 

método preventivo e de promoção a vida (BEZERRA el. al, 2011 e SANTOS; 

VECCHIA, 2011). 

As propriedades físicas da água, como densidade, pressão hidrostática, 

flutuação, viscosidade, resistência e temperatura contribuem de forma geral para 

melhora da capacidade cardiorrespiratória, equilíbrio, flexibilidade, resistência que é 

aumentada com a pressão da água (FREITAS, 2008). Ao analisar estudos de alguns 

autores se torna notória os efeitos e os benefícios da prática da hidroginástica, não 

restringindo apenas ao campo físico, mas também em outras dimensões e na 

manutenção da qualidade de vida, independência e autonomia daqueles que 

envelhecem, diminuindo os riscos, uso de serviços de saúde e medicamentos (SIMÕES, 

PORTES E MOREIRA, 2011). 

Analisando estudos de alguns autores, identificamos os principais efeitos 

benéficos da hidroginástica e os fatores motivacionais que envolvem a procura da 

hidroginástica na terceira idade. Freitas (2008), em seu estudo, observou que o 

programa de hidroginástica de 4 meses resultou na melhora significativa do 

desempenho da coordenação motora e melhora do equilíbrio entre o primeiro e segundo 

momento da avaliação em 60 idosos com idade entre 65 e 84 anos. Portanto, a 

hidroginástica pode acarretar o aumento das destrezas manual e pedal, equilíbrio 

dinâmico e estático. Resultados semelhante aos encontrados por Pupo, Zomignani e 
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Silva (2010) que afirmam que a hidroginástica é uma boa atividade já que ao comparar 

com idosos sedentários, a que participaram de um programa de hidroginástica 

apresentam melhor equilíbrio corporal. 

A hidroginástica pode ser indicada como uma alternativa para aqueles 

indivíduos que necessitam melhorar a sua capacidade funcional. Os resultados 

promovidos apontam que a prática de hidroginástica proporciona melhora da capacidade 

funcional, através de força, flexibilidade, equilíbrio dinâmico e agilidade (REICHERT 

el. al, 2015). Uma pesquisa com 20 participantes de hidroginástica com idade entre 70 a 

85 anos, por um período de 6 meses, utilizando de questionários, apontou como 

benefícios da hidroginástica condicionamento físico, condicionamento 

cardiorrespiratória, força muscular, resistência, flexibilidade e composição corporal 

(SANTOS, 2019). Estudos recentes identificam também uma relação positiva no que 

envolve capacidade e autonomia funcional ao comparar idosas praticantes de 

hidroginástica e as não praticantes, sugerindo que essa modalidade proporciona 

benefícios para a terceira idade como manter uma independência física, além de 

benefícios adicionais, como bem-estar seja ele físico ou mental (CARBALLO, 

MORAES E PINTO, 2019). 

Testes realizados para entender os fatores motivacionais que levaram as 

mulheres idosas a ingressarem em um programa de hidroginástica, revelaram que a 

procura é para evitar problemas de saúde, relatou 66,67% das avaliadas, outras 23,81% 

relatam a importância da prática de hidroginástica para sua qualidade de vida, 28,57% 

relataram a possiblidade de novas amizades, sentir-se bem fisicamente e 

emocionalmente 23,81% e orientação médica 14,29% (SANTOS E VECCHIA, 2011). 

A hidroginástica vem apresentando evoluções significativas e positivas para o 

corpo trazendo melhorias das capacidades físicas, funcionais e cardiorrespiratórias, 

possibilitando que as práticas diárias se tornem mais fáceis e prazerosas, além do efeito 

de relaxamento, sensação de bem-estar físico e mental e mais a interação social que 

pode desfrutar dessa modalidade quando realizada em grupos (AGUIAR el. al, 2018). A 

hidroginástica colabora com uma variedade de exercício dentro do seu ambiente e das 

aulas, podendo promover diversos jogos de ludicidade, diversão, socialização, 

enfatizando o processo cardiorrespiratório, flexibilidade, força, coordenação motora 

(SANTOS; SANTIAGO, 2019). Essas experiências também permitem ao idoso o 
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brincar, recuperando a alegria que muitas vezes fica esquecido ou até mesmo 

impossibilitado (SIMÕES, PORTES E MOREIRA, 2011). 

 

3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que, de acordo com dados da literatura, a prática da hidroginástica 

para idosos é positiva quando tratado de manutenção e qualidade de vida, contribuindo 

para uma melhora significativa nas capacidades funcionais, cognitivas, coordenação 

motora, equilíbrio, flexibilidade e capacidade cardiorrespiratória, além da sensação de 

felicidade e interação social. 

Compreende-se também os principais fatores que levam a procurar dessa 

modalidade como orientações médicas e uma vida mais ativa e saudável, outro fator 

importante é para aliviar dores e estresses diários. 

Cabe ao profissional de Educação Física promover programas de hidroginástica 

que desperte o prazer na população contribuindo com a melhora como um todo para 

aqueles que estão na procura de uma vida mais vigorosa. 
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