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RESUMO 

 

O envelhecimento é um processo natural de alterações das capacidades motoras e 

fisiológicas do organismo que vem ocorrendo no Brasil e no mundo. É fundamental a 

prática de atividade física regular para amenizar este processo e, uma das 

atividades mais procuradas pela população idosa é a hidroginástica. o presente 

estudo tem como objetivo principal investigar a relevância da prática da 

hidroginástica na qualidade de vida do idoso. Por meio de uma revisão sistemática 

realizada na base de dados do Portal de Periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e utilizando-se das palavras-

chave “Idosos” AND “hidroginástica”, foram selecionados 9 artigos com proposta de 

intervenção com o exercício aquático para esta população. Foram incluídos somente 

artigos revisados por pares e publicados em língua portuguesa, cujos estudos 

trabalhassem com intervenções envolvendo idosos e a prática da modalidade de 

atividade física hidroginástica e publicados nos últimos 20 anos. Realizou-se uma 

análise qualitativa, através da leitura e cruzamento de informações, procurando 

responder aos objetivos iniciais. Após a análise dos artigos selecionados, a 

relevância da hidroginástica na qualidade de vida do idoso foi comprovada, uma vez 

que auxilia nos ganhos e manutenção de vários aspectos físicos e fisiológicos desta 

população. 

 
Palavras-chave: Hidroginástica. Idoso. Exercício. Aquático. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Aging is a natural process of declining motor and physiological capabilities of the 

organism that has been occurring in Brazil and worldwide. Regular physical activity is 

essential to ease this process, and one of the most sought after activities by the 

elderly population is water aerobics. The present study has as main objective to 

investigate the relevance of the practice of water aerobics in the quality of life of the 

elderly. Through a systematic review carried out in the database of the Portal de 

Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes) and using the keywords “Idosos” AND “hidroginástica”, 9 articles were 

selected with a proposal for intervention with aquatic exercise for this population. 

Only articles peer-reviewed and published in Portuguese were included, whose 

studies worked with interventions involving the elderly and the practice of 

hydrogymnastic physical activity and published in the last 20 years. A qualitative 

analysis was carried out, through the reading and crossing of information, seeking to 

answer the initial objectives. After analyzing the selected articles, the relevance of 

water aerobics in the elderly's quality of life was proven, since it helps in the gains 

and maintenance of various physical and physiological aspects of this population. 

 
Keywords: Water aerobics. Elderly. Exercise. Aquatic.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

O processo de envelhecimento da população vem ocorrendo no Brasil e no 

mundo, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 

2010 o percentual de indivíduos acima de 60 anos no país era de 9,71%, já em 2020 

o previsto é para que este percentual suba para 14,26% e, até 2060 este número 

seja de 32,16% da população, ou seja, no futuro, o Brasil terá aproximadamente 1/3 

de sua população composta por indivíduos idosos (Brasil, 2020).  

Segundo Aboarrage Junior e Silva (2019), o envelhecimento é natural e 

engloba alterações fisiológicas e estruturais no corpo humano, levando a perda 

progressiva de capacidades funcionais, cognitivas e neuromusculares. Este declínio 

também está associado a fatores genéticos, ambientais e estilo de vida.  

É importante que toda população pratique atividade física, mas, no caso dos 

idosos em especial, isto é ainda mais fundamental, a fim de prorrogar a perda 

funcional das capacidades físicas e promover um envelhecimento com maior 

qualidade de vida e saúde (REICHERT et al. 2015). 

De acordo com Duarte et al. (2017), o exercício físico está intimamente 

relacionado a um envelhecimento saudável, levando a um bem-estar nos campos 

sociais e ambientais, bem como uma melhor autoestima e satisfação estética. Neste 

contexto, Aboarrage Junior e Silva (2019) salientam que força, resistência muscular 

e flexibilidade são capacidades físicas que são afetadas pelo envelhecimento, 

comprometendo o equilíbrio e a mobilidade, levando a um risco de quedas e fraturas 

muito alto e, o exercício físico, em especial, o treinamento de força, pode ser um 

fator que atenua este comprometimento.  

Uma das modalidades de atividade física com maior adesão desta 

população, conforme Duarte et al. (2017), é a hidroginástica, que consiste em 

exercícios no meio líquido na posição vertical objetivando ganhos de 

condicionamento físico (KRUEL et al. 2018). Muito se fala sobre seus benefícios, 

como redução de impacto em articulações, melhoras cardiovasculares, ganhos de 

mobilidade e condicionamento físico num aspecto geral (REICHERT et al. 2015; 

DUARTE et al. 2017; PERNAMBUCO e OLIVEIRA, 2017) e, há resultados que se 

complementam nos achados destes estudos. 

Enquanto Duarte et al. (2017), em um estudo descritivo em que entrevistou 

praticantes de hidroginástica, relata que a hidroginástica promoveu uma melhoria 
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nas relações pessoais e com o meio ambiente, esta melhoria não se refletiu nos 

domínios físicos, já Pernambuco e Oliveira (2017)  relataram o favorecimento de 

percepção sensorial, ação motora  e, por fim, Reichert et al. (2015), em uma 

metanálise de estudos randomizados, encontrou resultados significativos no 

aumento de força resistente de membros superiores e inferiores e do equilíbrio 

dinâmico.  

Ainda conforme Duarte et al. (2017), a hidroginástica é um bom meio para se 

combater o comportamento sedentário e, um método alternativo a prática de 

exercícios em solo, levando a menores riscos de lesões, além de, no contexto das 

aulas coletivas, ter ganhos psicológicos por tratar-se de um ambiente de maior 

ludicidade e interação social, com descontração e prazer na atividade física. 

Aboarrage Junior e Silva (2019) também sugerem a atividade física em meio 

líquido como uma alternativa, por proporcionar melhor confiança aos idosos na 

execução das atividades e possuir menores impactos articulares e maior equilíbrio 

postural em relação ao exercício em solo. 

De acordo com Pernambuco e Oliveira (2017), O meio líquido favorece a 

propriocepção e as ações motoras, sendo um meio que favorece capacidades 

físicas como equilíbrio, lateralidade, coordenação e orientação espacial. Ainda de 

acordo com os mesmos autores, a hidroginástica tem se destacado e aumentado o 

número de praticantes, especialmente idosos e, sugere que esta modalidade, nos 

últimos anos tem proposto melhoras no sistema cardiovascular. 

Em relação ao treino de força no ambiente aquático, Kruel et al. (2018) 

relatou expressivos aumentos de força, flexibilidade e mobilidade funcional de 

jovens, adultas e idosas saudáveis, como resultado do treinamento no meio líquido 

com volume, intensidade, frequência e uma periodização controlada, utilizando as 

vias metabólicas (anaeróbia alática e anaeróbia lática) aliadas a tempo de execução 

e velocidade máxima. 

Aboarrage Junior e Silva (2019) realizaram uma intervenção de 12 semanas 

em idosas, periodizando distribuição de cargas, utilizando pliometria e equipamentos 

de arrasto no meio líquido, obtendo resultados benéficos nas capacidades funcionais 

e aumento de força nas participantes. 

Tendo em vista a pluralidade de resultados dos estudos sobre a 

hidroginástica para idosos, este trabalho de monografia tem como perguntas 

problemas: quais seriam efeitos da hidroginástica na qualidade de vida do idoso? 
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Quais as tendências das intervenções práticas com hidroginástica que estão sendo 

realizadas com essa população mais velha? 

 

1.1 JUSTIFICATIVA  

 

Pessoalmente, possuo interesse no trabalho com a população idosa, com a 

modalidade de hidroginástica, então, espero com este estudo aprofundar 

conhecimentos e poder, ao final da graduação realizar um trabalho de intervenção 

de maior qualidade com esta população, baseando a metodologia de trabalho na 

literatura científica. Além disso, pelo aspecto social, desejo realizar um estudo com 

objetividade, de fácil entendimento, tanto para a comunidade acadêmica como não 

acadêmica, elucidando conhecimentos para todos. Também busco fazer um 

levantamento da literatura sobre o tema à fim de obter dados de vários estudos e 

reuni-los facilitando o entendimento do assunto no futuro para outros acadêmicos ou 

profissionais da área da saúde. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

A partir do exposto acima, o presente estudo tem como objetivos principais 

investigar a relevância da prática da hidroginástica na qualidade de vida do idoso, 

bem como as tendências de intervenções mais recentes através de uma revisão 

sistemática da literatura. 
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2 METODOLOGIA 

 

O presente estudo se caracteriza como uma revisão sistemática da 

literatura. A ferramenta de busca escolhida foi o Portal de Periódicos da Cordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), pois há a possiblidade 

de acesso a produção científica em vários formatos e de diversas bases 

internacionais. Foram incluídos somente artigos revisados por pares e publicados 

em língua portuguesa, cujos estudos trabalhassem com intevenções envolvendo 

idosos e a prática da modalidade de ativiade física hidroginástica. Foram excluídas 

as revisões de literatura e estudos publicados a mais de 20 anos, pois o objetivo 

principal do presente estudo foi analisar as tendências de intervenções práticas mais  

recentes, bem como seus efeitos na população mais velha.  

As palavras-chave utilizadas para busca foram: “Idosos” AND 

“hidroginástica”. O mapeamento dos artigos realizou-se entre os dias 27/01/2021 e 

28/01/2021. Houveram 113 resultados resultados na busca, dos quais 17 foram 

eliminados por não terem sido revisados por pares e, outros 84 foram excluídos por 

não se tratarem de uma intervenção, a partir da leitura do título e do resumo, foram 

selecionados 12 estudos para serem lidos na íntegra, dos quais 9 estavam dentro 

dos critérios de elegibilidade, sendo eliminados 3 estudos, um por se tratar de uma 

revisão de literatura e os outros dois por não terem uma intervenção com idosos. 

Os estudos selecionados foram organizados em uma planilha do software 

microsoft excel, contemplando o objetivo principal, os componentes da intervenção e 

os principais achados das pesquisas. O presente estudo realizou uma análise 

qualitativa, através da leitura e cruzamento de informações, procurando responder 

aos objetivos iniciais. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

A seguir serão descritos os objetivos centrais, métodos, principais resultados 

e considerações finais dos 9 trabalhos mapeados no presente estudo.  

Alves et al. (2004) investigaram a influência da hidroginástica sobre a 

aptidão física e a saúde de idosos, mensurando força e resistência de membros, 

mobilidade, flexibilidade, resistência aeróbica através dos testes: "levantar e sentar", 

"flexão do antebraço", "sentado e alcançar", "sentado, caminhar 2,44m e voltar a 

sentar", "alcançar atrás das costas" e "andar seis minutos". 74 idosas participaram 

do estudo de Alves et al. (2004), sendo 37 em um grupo de treinamento e 37 em 

grupo controle, tendo perfis similares entre os indivíduos dos dois grupos. 

Ao grupo de treinamento (n = 37) foram ministradas aulas de 

hidroginástica, duas vezes por semana, com duração de 45 minutos, 

durante um período de 12 semanas. As aulas foram ministradas 

sempre pela manhã, numa piscina com profundidade de 1,20m, 

medindo 25m x 12,5m, com água na temperatura aproximada de 26 a 

28°C. As aulas consistiam em quatro fases: 1 - Aquecimento 

(alongamento e flexibilidade, método estático, durante 5min); 2 - 

Exercícios aeróbicos (corridas, deslocamentos e movimentos 

combinados de braços e pernas, de modo intervalado, 1min para 

atividade e 1min para recuperação, durante 20min); 3 - Exercícios 

localizados (força/resistência dos membros superiores, inferiores e 

abdominais, utilizando a resistência da água, durante 15 minutos) 4 - 

Relaxamento (caminhadas lentas, por 5min) (ALVES et al. 2004, p. 

32). 

 Alves et al. (2004, p. 33-35) expressaram os resultados do grupo controle e 

grupo de treinamento nas seguintes tabelas: 
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Quadro 1 – Resultados do grupo controle e treinamento 1 

 

Fonte: Adaptado de Alves et al. (2004, p. 33)  

 

Quadro 2 - Resultados do grupo controle e treinamento 2 

 

Fonte: Adaptado de Alves et al. (2004, p. 33)  
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Quadro 3 - Resultados do grupo controle e treinamento 3 

 

Fonte: Adaptado de Alves et al. (2004, p. 33)  

 

Quadro 4 - Resultados do grupo controle e treinamento 4 

 

Fonte: Adaptado de Alves et al. (2004, p. 34)  
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Quadro 5 - Resultados do grupo controle e treinamento 5 

 

Fonte: Adaptado de Alves et al. (2004, p. 34)  

 

Quadro 6 - Resultados do grupo controle e treinamento 6 

 

Fonte: Adaptado de Alves et al. (2004, p. 35)  
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Quadro 7 - Resultados do grupo controle e treinamento 7 

 

Fonte: Adaptado de Alves et al. (2004, p. 35)  

 

Após a aplicação da bateria de testes, os indivíduos do grupo que praticaram 

a hidroginástica, neste modelo de treinamento, tiveram melhoras significativas em 

toda a bateria de testes, evidenciando que a hidroginástica parece ser um eficiente 

método para melhorar as condições físicas para executar as atividades da vida 

diária de idosas sedentárias. 

Alves et al. (2004) ainda concluem que apesar dos achados, mais estudos 

investigando estes e outros efeitos do treinamento aquático são necessários. 

Dias e Navarro (2009) observaram as respostas de dois modelos de aula de 

hidroginástica, sobre a glicemia de jejum de 9 indivíduos do sexo feminino com 

idades entre 52 e 68 anos.   

 

Foram aplicadas duas aulas para comparar a resposta da glicemia com 

relação a diferentes intensidades do exercício, uma delas sem o uso de 

quaisquer equipamentos (apenas a resistência da água) aeróbio constante 

(carga retangular) e a outra com o uso de luvas e flutuação com auxílio de 

um espaguete aeróbio intervalada. As aulas foram realizadas numa piscina 

aquecida com temperatura média da água de (30,5ºC); no período da 

manhã com a duração total de 45 minutos. Após a aula foi servido aos 

alunos um café da manhã (DIAS; NAVARRO, 2009, p. 371). 
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Os resultados de Dias e Navarro (2009) foram expressos nas seguintes 

tabelas: 

Quadro 8 – Coleta de dados 1  

 

Fonte: Adaptado de Dias e Navarro et al. (2009, p. 371)  

 

Quadro 9 – Coleta de dados 2 

 

Fonte: Adaptado de Dias e Navarro et al. (2009, p. 371)  

 

A hidroginástica foi eficaz para reduzir a glicemia de jejum em ambas as 

situações, porém, a intensão dos mesmos autores era atingir uma intensidade de 

exercício maior na coleta dois, para obter resultados relativos ao sistema glicolítico, 

mas, o estudo esbarrou em limitações: 

 

[...] em função do nível na execução física ser relativamente baixa dos 

participantes desse estudo, com característica comum de conversar muito 

durante a prática do exercício e sendo o nível de intensidade relacionada a 

escala de Borg 13 equivalente a 60% do VO2 máximo, não foi possível 

atingir um nível de intensidade onde o sistema glicolítico pudesse entrar em 

ação para fornecimento de substrato energético [...] (DIAS; NAVARRO, 

2009, p. 372). 

 

Dias e Navarro (2009) ainda concluem que as cargas retangulares e com 

duração de 45 minutos parecem ser eficientes para controle da glicemia e prevenção 

da Diabetes Mellitus 2 e da síndrome metabólica, sendo uma boa estratégia na 

prevenção e na manutenção da qualidade de vida. 

Streit, Contreira e Corazza (2011) analisaram os efeitos de um programa de 

hidroginástica com duração de 10 semanas sobre o equilíbrio de 8 idosos iniciantes 
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na modalidade com idades entre 60 e 74 anos, controlando a frequência e os 

exercícios prescritos ao grupo.  

 

O programa de hidroginástica, caracterizado como aero-local, foi 

desenvolvido de forma global com ênfase na tonificação muscular geral e 

manutenção da postura. As atividades desenvolvidas foram moderadas e 

progressivas (preparando o organismo para estímulos cada vez mais 

fortes), sendo realizados exercícios de alongamento e atividades de 

relaxamento. A aula foi dividida em três momentos, a saber: aquecimento (7 

min.), parte principal (36 min.) e alongamento final e relaxamento (7 min.). 

Na parte principal, foram realizados exercícios de frequência baixa (chutes 

baixos e pêndulos), moderada (polichinelo lateral e elevação do joelho), alta 

(chute na superfície e na diagonal), média e baixa, sendo para cada 

movimento de perna acrescentados três a quatro movimentos de braço 

(remada, bíceps, tríceps, peitoral, entre outros). Os saltitos e giros de 

quadril foram usados como movimentos de transição entre os movimentos 

(STREIT; CONTREIRA; CORAZZA, 2011, p. 341). 

 

O equilíbrio foi avaliado pela Escala de equilíbrio de Berg em teste pré e pós 

a prática do exercício conforme a tabela a seguir: 

Quadro 10 – Desempenho motor 

 

Fonte: Adaptado de Streit, Contreira e Corazza. (2011, p. 342)  

 

Os achados de Streit, Contreira e Corazza (2011) revelaram que nesta 

situação, apesar da hipótese ser de ganhos em relação ao equilíbrio dos idosos, a 

hidroginástica não foi eficaz para promover diferenças significativas entre os 

praticantes que iniciaram na modalidade. 

Müller, Larrè e Marroni (2013) analisaram a interferência da intensidade da 

atividade aquática nos níveis de pressão arterial de mulheres adultas e idosas, num 

estudo que contemplou 20 mulheres com idades entre 46 e 69 anos, onde 9 delas 
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realizaram atividades físicas moderadas e 11 praticaram exercício vigoroso. Os dois 

grupos foram acompanhados ao longo de 10 semanas e, participaram de 20 

sessões de treinamento aquático, sendo aferida a pressão arterial antes (repouso) e 

após o exercício (pós atividade). 

 

Para a pesquisa, a água da piscina era mantida a uma temperatura entre 

33º e 35ºC e cada sessão tinha duração de 50 minutos, sendo realizados 

exercícios aeróbicos (caminhadas e corridas na água, pedaladas, exercícios 

ativos contra a turbulência, entre  outros), com duração entre 10 e 15 

minutos; exercícios resistidos de fortalecimento para tronco, membros 

superiores e inferiores (exercícios que exploravam a resistência contra o 

empuxo e turbulência, com utilização de flutuadores e implementos com 

aumento de área frontal), durante 20 a 30 minutos; e, por fim, atividades 

que desenvolviam treino de equilíbrio e coordenação, bem como atividades 

lúdicas e de relaxamento e flexibilização. As atividades eram as mesmas 

tanto para o Grupo 1 quanto para o Grupo 2. A variação estava na 

intensidade dos exercícios: atividades moderadas (60-70% FCM) e 

vigorosas (70-80% FCM) (MÜLLER, LARRÈ; MARRONI, 2013, p. 228). 

 

Os resultados de Müller, Larrè e Marroni (2013, p. 229) em relação à 

pressão arterial dos participantes do estudo foram expressos nas seguintes tabelas:  

Quadro 11 – Variação da pressão arterial 1 

 

Fonte: Adaptado de Müller, Larrè e Marroni (2013, p. 229) 
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Quadro 12 - Variação da pressão arterial 2 

 

Fonte: Adaptado de Müller, Larrè e Marroni (2013, p. 229) 

 

De acordo com Müller, Larrè e Marroni (2013), o grupo que treinou em 

intensidade moderada, reduziu 5,56 mmHg na pressão arterial sistólica e 3,50 

mmHg de pressão arterial diastólica, enquanto o grupo que treinou em intensidade 

vigorosa, obteve um aumento tanto na pressão arterial sistólica e diastólica, de 6,91 

e 3,18 respectivamente. 

Os achados de Müller, Larrè e Marroni (2013), indicam que, neste modelo de 

treinamento, a hidroginástica parece ter melhores efeitos sobre a pressão arterial 

quando prescrita em intensidades menores do que vigorosas, sendo adequado ter 

cautela ao aplicar a atividade de forma vigorosa, principalmente em populações 

hipertensas. 

 Miranda (2014) realizou um estudo, onde avaliou os efeitos da 

hidroginástica sobre o aumento da força de membros inferiores em idosas, utilizando 

o teste de sentar e levantar da cadeira em 30 segundos. Participaram do estudo de 

Miranda (2014) 11 mulheres com idades entre 55 e 71 anos. 

 

As aulas foram realizadas em duas sessões semanais de 45 minutos, por 

um período de 8 semanas, em dias alternados numa piscina de 25m x 12m, 

com profundidade de 1,10m, com temperatura da água entre 24 a 26 ºC. A 
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intensidade do treino foi moderada, sendo monitorada pela escala de 

percepção subjetiva de esforço proposta por Borg ao final da 2ª fase de 

cada sessão. As aulas foram divididas em 3 fases: 1) Treino aeróbio 

(Aquecimento): caminhada, corrida, movimentos combinados alternando 

braços e pernas, deslocamentos; 2) Treino anaeróbio (Resistido): exercícios 

localizados de força para os grupos musculares dos membros inferiores 

utilizando a resistência da água e materiais aquáticos; 3) Alongamento 

estático e relaxamento (MIRANDA, 2014, p. 630). 

 

Miranda (2014, p. 630) expressou os resultados pré e pós-intervenção na 

tabela e gráfico a seguir: 

Quadro 13 – Força de membros inferiores 

 

Fonte: Adaptado de Miranda. (2014, p. 630) 
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Miranda (2014), neste modelo de treinamento aquático, obteve um 

percentual de melhora do grupo no teste de sentar e levantar de 43,96%, 

evidenciando que este modelo parece ter sido eficiente para o aumento da força de 

membros inferiores do grupo aqui estudado. 

Os resultados de Miranda (2014) são complementados por Alves et al. 

(2004), que aplicou uma bateria de testes mais completa, avaliando outras valências 

da aptidão física, utilizando uma metodologia de treinamento similar ao estudo aqui 

referido. 

Zucolo et al. (2015) investigaram os efeitos da hidroginástica sobre variáveis 

morfofuncionais de indivíduos de meia idade e idosos. Zucolo et al. (2015) avaliaram 

massa corporal, índice de massa corporal (IMC), relação cintura-estatura, 

flexibilidade, força de membros superiores e força de membros inferiores.  

Foram selecionados 11 participantes com idade média de 64,3 anos, que 

foram submetidos a uma periodização de 12 semanas, com frequência de 2 vezes 

por semana e duração de 50 minutos por sessão de hidroginástica (ZUCOLO et al. 

2015). De acordo com Zucolo et al. (2015) as aulas contaram com 5 a 10 minutos de 

aquecimento, parte principal de 30 a 40 minutos e parte final de 5 a 10 minutos 

utilizando alongamentos. 

 

No caso da PP (parte principal) houve alterações progressivas 

intencionalmente. A primeira etapa (4 semanas iniciais) foi desenvolvida 

com exercícios cardiorrespiratórios (ECR) em ~67% do tempo total, e 

exercícios para resistência muscular localizada (ERML) em ~33% do tempo 

total. Na segunda etapa (as 4 semanas subsequentes), a PP foi 

desenvolvida a ~50% de ECR e ~50% de ERML. Por fim, a terceira etapa 

(as 4 últimas semanas) contou com ~33% de ECR e ~67% de ERML  

(ZUCOLO et al. 2015, p. 459). 

 

 Zucolo et al. (2015) mensuraram a intensidade do exercício de forma 

subjetiva, utilizando a escala de Borg, variando o exercício entre “um pouco pesado” 

e “muito pesado”. 

 

Ao longo da intervenção, diversas estratégias e materiais foram utilizados: 

uso livre de membros - sobretudo submersos; treino resistido manual; 

espaguetes flutuadores (marca não identificada); halteres de Hidroginástica 

(marca Fiore); halteres barrão longo (marca Aquática Slade); bastões – 1 kg 
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(marca Fiore); bolas de mini beach vôlei – 100 (marca Kipsta) e pranchas de 

natação (marca Pró swim e outras não identificadas) (ZUCOLO et al. 2015, 

p. 459). 

 

Zucolo et al. (2015, p. 460) expressaram os resultados de pré e pós-

intervenção na seguinte tabela: 

 

Quadro 14 -  Variáveis morfofuncionais  

 

Fonte: Adaptado de Zucolo et al. (2015, p. 460) 

 

A hidroginástica, neste modelo de periodização, parece ter sido eficaz para 

aumentar significativamente a força de membros superiores e de membros 

inferiores, contudo, não foi capaz de promover mudanças significativas na massa 

corporal, IMC, relação cintura-estatura e flexibilidade (ZUCOLO et al. 2015).  

Souza Junior, Deprá e Silveira (2017) realizaram um estudo observando os 

efeitos de exercícios dinâmicos em deslocamento sobre o equilíbrio corporal de 

idosos entre 60 e 80 anos. As intervenções tiveram duração de cinquenta minutos, 

com duas sessões semanais durante 16 semanas e, foi avaliado o equilíbrio dos 

idosos verificando o centro de pressão numa plataforma de força.  

 

Cada aula foi distribuída em três partes: dez minutos de aquecimento, trinta 

minutos para a parte principal e dez minutos de relaxamento e/ou 

alongamento (Quadro 1). No aquecimento, a permanência em cada tipo de 

exercício variou em torno de dois minutos conforme sua intensidade. O 

relaxamento foi utilizado apenas em aulas com intensidade alta (SOUZA 

JUNIOR; DEPRÁ; SILVEIRA, 2017, p. 306). 
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O plano de aula da intervenção foi descrito na seguinte tabela retirada do 

estudo de Souza Junior, Deprá e Silveira (2017, p. 306): 

 

Quadro 15 – Plano de aula 

 

Fonte: Adaptado de Souza Junior, Deprá e Silveira (2017, p. 306) 

 

Já os resultados do programa foram colocados nas seguintes tabelas do 

estudo de Souza Junior, Deprá e Silveira (2017, p. 307): 

Quadro 16 – Resultados sobre o equilíbrio 1 

 

Fonte: Adaptado de Souza Junior, Deprá e Silveira (2017, p. 307) 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

Quadro 17 - Resultados sobre o equilíbrio 2  

 

Fonte: Adaptado de Souza Junior, Deprá e Silveira (2017, p. 307) 

 

Quadro 18 - Resultados sobre o equilíbrio 3 

 

Fonte: Adaptado de Souza Junior, Deprá e Silveira (2017, p. 307) 

 

Quadro 19 - Resultados sobre o equilíbrio 4 

 

Fonte: Adaptado de Souza Junior, Deprá e Silveira (2017, p. 307) 

 

De acordo com Souza Junior, Deprá e Silveira (2017), houveram diferenças 

significativas entre o grupo experimental e o grupo controle no deslocamento total e 

na amplitude do centro de pressão. Após a intervenção, o grupo experimental teve 
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um deslocamento do centro de pressão aproximadamente 30% menor que do grupo 

controle e amplitude 23,5% menor (SOUZA JUNIOR; DEPRÁ; SILVEIRA, 2017). 

Os resultados trouxeram evidências de que a hidroginástica, nestas 

condições, foi capaz de melhorar o equilíbrio corporal, o controle postural, o 

deslocamento total do centro de pressão e a amplitude ântero-posterior dos idosos. 

Batista et al. (2017) realizaram um estudo avaliando a eficiência de uma 

escala de percepção subjetiva do esforço de 0 a 10 pontos durante uma sessão de 

hidroginástica.  

Participaram do estudo de Batista et al. (2017) 11 indivíduos com idade 

média aproximada de 67 anos praticantes de hidroginástica a pelo menos 6 meses. 

Batista et al. (2017) mediram a frequência cardíaca junto a percepção subjetiva de 

esforço ao final de cada parte da sessão. 

 

A sessão de avaliação foi composta por um aquecimento de 10 min, uma 

parte principal de 45 min (composta por 10 min sem implemento, 15 min 

com espaguetes e 15 min com halteres e 5 min de abdominais) e 5 min de 

volta à calma (alongamento) (BATISTA et al. 2017, p. 604). 

  

Batista et al. (2017, p. 605) expressaram seus resultados e correlacionaram 

a frequência cardíaca e a percepção subjetiva do esforço nas seguintes tabelas:  

Quadro 20 - Correlação da percepção de esforço e frequência cadíaca 1 

 

Fonte: Adaptado de Batista et al. (2017, p. 605) 
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Quadro 21 - Correlação da percepção de esforço e frequência cadíaca 2 

 

Fonte: Adaptado de Batista et al. (2017, p. 605) 

 

Quadro 22 - Correlação da percepção de esforço e frequência cadíaca 3 

 

Fonte: Adaptado de Batista et al. (2017, p. 605) 

 

De acordo com Batista et al. (2017) os resultados evidenciaram que a 

percepção subjetiva do esforço foi compatível com a mudança de frequência 

cardíaca durante a sessão, contudo, salientam que não houve um controle da 

velocidade de execução dos exercícios durante a aula, portanto, há a possibilidade 

do ritmo ter decaído na execução dos movimentos com implementos, levando a uma 

menor percepção do esforço e ritmo cardíaco. 

Batista et al. (2017) ainda concluem que foi encontrada uma correlação 

positiva entre a escala de 0 a 10 pontos e a frequência cardíaca das idosas, 

contudo, sugerem aprimorar a escala de forma mais visual, para que pessoas 

analfabetas possam utilizá-la. 

Silva et al. (2018) realizaram um estudo experimental, investigando a 

associação do treinamento aquático com níveis de estresse e imunológico em 

idosos. Participaram do estudo 30 idosos com idade entre 60 e 81 anos de sexos 

masculino e feminino, sendo 15 deles compondo um grupo controle, apenas com 
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indivíduos sedentários e, 15 sujeitos compondo o grupo de treinamento, cujos quais 

já praticavam hidroginástica a pelo menos 6 meses, porém, intensificaram a rotina 

de treinamento.   

 

O protocolo de treinamento foi composto por um programa de treinamento 

aquático (hidroginástica) de 12 semanas, com carga horária semanal de 60 

minutos/dia, cinco vezes na semana. As seções de treinamento realizadas 

em intensidade predominantemente aeróbica e foram compostas de 

diferentes exercícios realizados alternadamente: exercícios isométricos, 

saltos e deslocamentos, com duração aproximada de 2 minutos cada, 

oportunizando a estimulação da maior quantidade de grupos musculares 

possíveis somados durante a seção, com sobrecarga produzida pela 

resistência da água ao corpo e aos materiais de apoio (macarrões de 

espuma, halteres tamanho grande, bolas de borracha antiderrapante e 

pranchas de natação em EVA). A velocidade de execução foi traçada pelo 

próprio participante, ao critério de não interromper o exercício. E 

estimulados verbalmente durante a atividade para realizar aumentos de 

carga voluntários durante cada exercício. A intensidade dos exercícios 

variou entre 60 e 80% da frequência cardíaca máxima do participante, 

considerando a equação proposta por Tanaka e colaboradores (2001) (208–

0,7 x idade) como sugerido para intensidade ideal para idosos (Nobrega e 

colaboradores, 1999). As atividades ocorreram em uma piscina 

semiolímpica (25m x 17,5m x 1,55m) no horário entre 16 horas e 17 horas e 

a temperatura da água se manteve entre 27 e 29o C, de Segunda-feira à 

Sexta-feira entre meses de junho a agosto (SILVA et al. 2018, p. 771). 

  

Os mesmos autores avaliaram os níveis de cortisol e imunoglobina A através 

de coletas salivares dos indivíduos antes e depois do treinamento durante 12 

semanas. As coletas foram realizadas em três momentos, avaliando os níveis em 

repouso, pré-treino e pós-treino conforme a tabela a seguir (SILVA et al. 2018, p. 

771): 
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Quadro 23 – Coleta hormonal 

 

Fonte: Adaptado de Silva et al. (2018, p. 771) 

 

De acordo com Silva et al. (2018, p. 25-26), os níveis de cortisol e 

imunoglobina A foram expressos nas tabelas a seguir: 

Quadro 24 – Níveis de cortisol 1 

 

Fonte: Adaptado de Silva et al. (2018, p. 773) 
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Quadro 25 – Níveis de cortisol 2  

 

Fonte: Adaptado de Silva et al. (2018, p. 773) 
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Quadro 26 – Níveis de imunoglobina 1 

 

Fonte: Adaptado de Silva et al. (2018, p. 774) 
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Quadro 27 - Níveis de imunoglobina 2 

 

Fonte: Adaptado de Silva et al. (2018, p. 774) 

 

Os resultados do estudo de Silva et al. (2015) indicam mudanças agudas e 

crônicas nos níveis de cortisol e imunoglobina A, reduzindo a resposta inflamatória 

do organismo e induzindo uma maior tolerância ao estresse no grupo treinado. 

Silva et al. (2015) ainda concluem que o treinamento aquático contribui para 

uma melhor qualidade de vida durante o envelhecimento. 

  

3.2 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

A seguir serão descritos os resultados encontrados na presente revisão de 

literatura, bem com uma análise dos dados encontrados, mostrando as 

convergências e divergências dos 9 estudos selecionados. 

Na seguinte tabela (tabela 1) foram organizados os principais achados 

encontrados nos estudos: 
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Tabela 1 – Resumo das intervenções 

 

Autor(es) Objetivo 
Componentes 
da intervenção 

Principais achados 

Alves et al. 
(2004)  

Verificar os efeitos da 
hidroginástica sobre a 
aptidão física e saúde 
de idosas 

74 mulheres com 
idade média de 
aproximadamente 
78 anos 

Aumentos de flexibilidade, 
mobilidade, equilíbrio, 
resistência aeróbica e força das 
idosas 

Dias e Navarro 
(2009) 

Investigar o 
comportamento agudo 
da glicemia de idosos 
praticantes de 
hidroginástica 

9 mulheres com 
idade média de 
60 anos 

Bom controle da glicemia 
através da hidroginástica, 
podendo ser uma forma de 
prevenção a Diabete Mellitus e 
Síndrome metabólica 

Streit, Contreira 
e Ribeiro (2011) 

Verificar os efeitos da 
hidroginástica no 
equilíbrio de idosos 

8 idosos com 
idades entre 60 e 
74 anos 
iniciantes na 
hidroginástica 

Aumento discreto no equilíbrio 
de idosos, mas sem diferença 
estatisticamente significativa 

 Müller, Larrè e 
Marroni (2013)  

Comparar os efeitos do 
treinamento aquático 
em intensidade 
moderada e vigorosa 
sobre a pressão arterial 
de mulheres adultas e 
idosas 

20 mulheres 
adultas e idosas 
com idade média 
de 
aproximadamente 
55 anos 

Redução da pressão arterial no 
grupo que praticou 
hidroginástica em intensidade 
moderada e aumento na 
pressão arterial no grupo que 
praticou em intensidade 
vigorosa 

Miranda (2014)  

Verificar o efeito da 
hidroginástica na força 
de membros superiores 
e inferiores em idosas 

11 idosas com 
idade entre 55 e 
71 anos 

Aumento na força de membros 
superiores e inferiores 

Zucolo et al. 
(2015) 

Investigar os efeitos da 
hidroginástica sobre 
varáveis morfológicas e 
funcionais de indivíduos 
de meia idade e idosos 

9 mulheres e 11 
homens com 
idade média de 
aproximadamente 
64 anos 

Melhora na força de membros 
superiores e inferiores 

Souza Junior, 
Deprà e Silveira 
(2017) 

Investigar os efeitos da 
hidroginástica sobre o 
equilíbrio corporal de 
idosos 

37 idosas com 
idade média de 
aproximadamente 
67 anos 

Melhora no equilíbrio postural e 
do centro de pressão 

Batista et al. 
(2017) 

Verificar a eficiência da 
escala de percepção 
subjetiva de esforço de 
Borg (0 a 10) 

11 idosas com 
idade média de 
aproximadamente 
67 anos 

Boa correlação entre percepção 
subjetiva do esforço e 
frequência cardíaca 
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Silva et al. 
(2018) 

Avaliar os níveis de de 
estresse causado pelo 
treinamento aquático 

30 indivíduos 
com idade média 
entre 67 e 68 
anos 

Redução de cortisol no grupo 
treinado e aumento na 
sensibilidade ao hormônio; 
aumento da concentração de 
imunoglobina e melhora na 
qualidade de vida do grupo 
treinamento  

  Fonte: Elaborada pelo autor (2021) 

 

Streit, Contreira e Ribeiro (2011) investigaram os efeitos da hidroginástica no 

equilíbrio corporal de idosos, contudo, encontraram ganhos modestos sem 

diferenças significativas estatisticamente. 

Apesar da evidência frágil de Streit, Contreira e Ribeiro (2011), o estudo 

mais robusto de Alves (2004) que avaliou além do equilíbrio, a flexibilidade, a 

mobilidade, a força e a resistência aeróbica, obteve melhores demonstrações dos 

benefícios da hidroginástica não só no equilíbrio corporal, como num aspecto geral 

para indivíduos idosos. 

Alves et al. (2004), Miranda (2014), Zucolo et al. (2015) e Souza Junior, 

Deprà e Silveira (2017) convergem nos resultados, indicando que a hidroginástica 

pode ser um bom meio para ganhos de força de membros inferiores e superiores, 

equilíbrio corporal, flexibilidade, mobilidade e resistência aeróbica da população 

idosa e consequentemente a qualidade de vida. 

Dias e Navarro (2009) evidenciaram um efeito positivo da hidroginástica 

sobre os níveis glicêmicos dos praticantes, colocando a atividade aquática como um 

bom método preventivo para a diabetes mellitus e a síndrome metabólica. 

Complementando os achados de Dias e Navarro (2009), Müller, Larrè e 

Marroni (2013) apontaram melhoras na pressão arterial de mulheres adultas e 

idosas que praticaram hidroginástica em intensidade moderada. 

Já Silva et al. (2018) mostraram que a hidroginástica parece ser um bom 

meio para o controle do estresse e redução da reação inflamatória do organismo de 

idosos, reduzindo os níveis de cortisol e aumentando as concentrações de 

imunoglobina como efeito crônico do exercício. 

Batista et al. (2017) ainda recomendam uma escala de percepção de esforço 

de 0 a 10 para o controle de intensidade das aulas, por ser de fácil assimilação dos 

praticantes. 
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A maioria dos estudos contou com participantes idosas, embora nenhum 

tenha dado uma justificativa para este ocorrido, este parece ser o público que mais 

procura e pratica a hidroginástica como atividade física. A idade ou média da idade 

variou, mas na maioria dos estudos os participantes são considerados jovens  

idosos. Indicando que em idosos mais velhos estes dados podem ser diferentes. 

Os estudos descritos apresentam propostas similares quanto à intervenção 

prática. As tendências de intervenção mais recentes consideram as seguintes  

recomendações: para duração das sessões de hidroginástica é de 45 a 60 minutos,  

com frequência de 2 a 5 vezes na semana e em intensidade moderada, sendo 

possível utilizar implementos ou o próprio corpo como carga para o exercício. No 

geral, os autores recomendam como modelo para uma sessão de treinamento 

aquático 10 minutos de aquecimento, 30 minutos de parte principal e 10 minutos de 

volta à calma, utilizando uma escala de percepção subjetiva do esforço de 0 a 10 

para controle da intensidade da atividade.  

Em função dos objetivos pretendidos nos estudos os exercícios poderiam 

variar em cada momento da aula, mas, normalmente, iniciava-se com o aquecimento 

por meio de exercícios aeróbicos e alongamentos, em seguida, a parte principal, na 

qual as atividades passaram, por exemplo, a ser exercícios resistidos, exercícios de 

equilíbrio e coordenação, atividades lúdicas e a parte final, contemplava por  

exemplo, alongamento e ou relaxamento. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A relevância da prática de hidroginástica na qualidade de vida do idoso foi 

comprovada nos estudos analisados, uma vez que auxilia na manutenção e melhora 

de vários aspectos físicos, como aumentos de força, equilíbrio, mobilidade e 

flexibilidade e, fisiológicos, como melhora na pressão arterial, controle da glicemia, 

redução da resposta inflamatória e redução no estresse do organismo dessa 

população, sendo recomendada cautela apenas quanto a intensidade do exercício, 

visto que há uma possível influência da atividade aquática em intensidade vigorosa 

relacionada com o aumento da pressão arterial no pós-exercício. 

Há ainda um bom método para controle da intensidade das sessões 

utilizando uma escala de 0 a 10 numa percepção subjetiva de esforço, facilitando a 

assimilação por parte dos alunos de hidroginástica.  

Por fim, a hidroginástica parece ser um bom meio para promover um 

envelhecimento saudável e com qualidade de vida, prevenindo doenças como a 

hipertensão, síndrome metabólica e diabetes mellitus tipo 2. 

Os estudos seguem uma estrutura (forma) de aula próxima uma da outra,  

assim como na escolha dos exercícios, desta forma, foi possível identificar uma 

tendência na prescrição do exercício no meio líquido para esta população. Tal 

prescrição pode auxiliar professores no planejamento mais adequado de suas 

intervenções a fim de atender aos objetivos propostos e as expectativas dos idosos. 

 
4.1 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Recomenda-se para trabalhos futuros estudar os efeitos da hidroginástica 

em idosos do sexo masculino e indivíduos com idade mais avançada, visto que a 

grande maioria dos objetos de estudo foram idosas jovens, além de investigar a 

fundo os efeitos da hidroginástica em intensidade vigorosa, verificando os impactos 

sobre a pressão arterial e que possíveis efeitos um treinamento mais intenso 

proporcionaria, visto que as tendências parecem apontar para atividades 

moderadas. 
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