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INFLUÊNCIA DA HIDROGINÁSTICA NO EQUILÍBRIO DE IDOSO 

 

RESUMO 

O presente trabalho teve como o objetivo verificar os benefícios da hidroginástica 

para o equilíbrio de idosos. Para tanto participaram 60 idosos de dois grupos 

distintos: grupo experimental (GE) composto por 20 idosos praticantes de 

hidroginástica e grupo controle (GE) compostos por 20 idosos com um estilo de vida 

sedentário. O equilíbrio dos idosos foi avaliado através da Escala de Equilíbrio de 

Berg e do Teste de Tinetti. Os dados iniciais indicam que o GC está classificado 

como baixo de risco de quedas, par todos os testes. Contudo, os valores mínimos do 

teste de Tinetti nos orientam que temos idosos com moderado risco de queda. 

Palavras Chave: Envelhecimento, exercício físico, sedentarismo. 

 

INTRODUÇÃO 

Segundo Ruwer et al. (2005) o envelhecimento pode comprometer o sistema 

nervoso central em realizar o processamento dos sinais visuais, proprioceptivos e 

vestibulares, que são responsáveis pela manutenção do equilíbrio corporal e 

diminuindo também a capacidade de modificações dos reflexos adaptativos sendo 

eles os responsáveis pela ocorrência de vertigem e/ou tonturas e o desequilíbrio na 

população idosa. 

Heikkinen (1998) discute que a prática de exercícios físicos traz melhoras na 

capacidade funcional e na aptidão física também do idoso. Contribui na regulação da 

pressão arterial, redução no risco de doenças cardiovasculares, diabetes, 

osteoporose e certos tipos de câncer. 

Para Chu et al. (2002) a ginástica realizada na água reduz o estresse 

ortopédico, ou seja, reduz o risco de fraturas relacionadas ao impacto. 

De acordo com Teixeira, Pereira e Rossi (2007) a hidroginástica proporciona 

vários benéficos ao corpo, pois trata de trabalhar grandes grupos musculares e 

conciliando exercícios aeróbicos sem risco de quedas.  

Dessa forma o objetivo desse estudo é de verificar os benefícios da 

hidroginástica para o equilíbrio de idosos, para tanto está sendo avaliado o equilíbrio 

de idosos praticantes de hidroginástica e de idosos sedentários. Pretendemos 

também comparar o equilíbrio de idosos que praticam e que não praticam 

hidroginástica. 



O estudo tem como hipótese: 1. Idosos que praticam hidroginástica 

apresentarão resultados positivos em relação ao desempenho da habilidade de 

equilíbrio; 2. Comparados com idosos sedentários os praticantes de hidroginástica 

apresentarão equilíbrio significativamente superior. 

 

MÉTODO  

Esse estudo conta com a participação de 60 idosos com idade entre 60 e 65 

anos. Dos sujeitos, 30 estão classificados no grupo experimental (GE) por 

praticarem hidroginástica mais que seis meses, os outros 30 no grupo controle (GC), 

pois não praticam nenhum exercício físico regular. 

Para avaliar a habilidade de equilíbrio dos sujeitos está sendo utilizada a 

escala de equilíbrio de Berg e o Teste de Tinetti. A aplicação dos testes pode durar 

de 20 á 30 minutos em média. 

Os dados da avaliação do equilíbrio serão apresentados em valores de 

tendência central (média) e dispersão (desvio padrão), sofrendo inicialmente um 

teste de normalidade de Shapiro-wilking. Caso os dados apresentem uma 

distribuição normal um teste T será usado para comparar as diferenças entre os 

grupos. Se os dados apresentarem uma distribuição não normal um teste dos Sinais 

de Wilcoxon será utilizado. Todos os testes serão realizados no pacote 

computacional SPSS 19 for Windows, tendo como nível de significância p<0,05. 

Para os resultados preliminares serão apresentados somente os dados do 

GC, onde discutiremos através da média, desvio padrão e valores mínimos e 

máximos. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 

 As figuras 1 e 2 apresentam os resultados do grupo controle (GC) e através 

da média verificamos que os sujeitos estão classificados como baixo de risco de 

quedas, par todos os testes. Os valores máximos dos testes de Berg e tinetti nos 

orientam que temos idosos com perfeito equilíbrio, pois alcançaram os valores 

máximos em cada teste. Contudo, os valores mínimos do teste de Tinetti nos 

indicam que temos idosos com moderado risco de queda. 



 

Figura 1: Média e desvio padrão dos testes Berg e Tinetti. 

 

 

Figura 2: Média e valores máximos e mínimos dos testes Berg e Tinetti. 
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