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RESUMO

Esse estudo teve como objetivo analisar a qualidade de vida de idosas praticantes 
de hidroginástica. Trata-se de uma pesquisa de campo descritiva que contou com a 
participação de 40 idosas com idade entre 50 á 70 anos. Dos sujeitos, 20 foram 
inclusos no grupo experimental (GE) por participarem regularmente de um programa 
de Hidroginástica a pelo menos seis meses em uma academia situada na cidade de 
Arujá.  Os  outros  20  sujeitos  foram  inclusos  no  grupo  controle  (GC)  por  não 
participarem  de  nenhum  programa  regular  de  atividade  física.  Para  avaliar  a 
qualidade de vida dos sujeitos foi utilizado o questionário denominado SF36 (Medical 
Outcomes Study 36 – Item ShortForm Health Survey). Os resultados preliminares 
indicam  que  as  idosas  praticantes  de  hidroginástica  regularmente  apresentem 
qualidade de vida satisfatória.
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INTRODUÇÃO

Para Jordão Neto (1997) o envelhecimento é um processo natural dinâmico, 

progressivo e irreversível que se inicia no nascimento e o acompanha no decorrer da 

vida  tendo  seu  termino  a  morte.  O  envelhecimento  segundo  Neri  (2002)  é  o 

processo  genético,  portanto  biológico,  que  apresenta  ritmo,  efeito  e  duração 

individuais,  ou  seja,  varia  de  pessoa  para  pessoa,  e  possui  origens  genético-

biológicas, sócio- históricas e/ou psicológicas. Ainda destaca que a velhice é uma 

fase do ciclo vital que é determinada por eventos como perdas motoras, afastamento 

social e especialização cognitiva.

Corroborando,  Gallahue  e  Ozmun  (2005),  também  acreditam  que  com  o 

envelhecimento acontece uma diminuição significativa no desempenho motor, pois é 

resultado de uma degeneração fisiológica, de fatores como ambiente comprimento 

de tarefas, doenças, estilo de vida ou sua combinação.

Segundo a Organização Mundial de Saúde - OMS, o conceito de qualidade de 

vida é algo muito mais complexo que diz respeito à “percepção do indivíduo de sua 

posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em 

relação  aos  seus  objetos,  expectativas,  padrões  e  preocupações”  (OMS,  apud 

FLECKE, 2000).

Estudos  comprovam  que  a  hidroginástica  auxilia  nas  atividades  diárias 

desempenhadas pelos idosos devido a benefícios físicos de movimentos, sociais e 

mentais.  Sendo  uma  das  maiores  escolhas  desse  grupo.  (BARBOSA,  2001; 

BONACHELA, 1994;).



Mazo et.  al  (2004)  afirmam que um dos exercícios mais indicados,  então, 

seria a hidroginástica, visto os motivos listados: emagrecimento geral, fortalecimento 

e  resistência  muscular,  condicionamento  físico  geral,  melhora  da  flexibilidade, 

melhora  do  equilíbrio  e  coordenação  motora  geral,  diminuição  do  estresse; 

reabilitação física, e principalmente, melhora do relacionamento interpessoal, com os 

familiares e reintegração ao meio social.

Dessa forma, esse estudo busca estudar como está a qualidade de vida de 

idosos  que  praticam  a  hidroginástica  regularmente  e  identificar  seus  principais 

benefícios. Espera-se como resultado que as idosas praticantes de hidroginástica 

regularmente apresentem qualidade de vida satisfatória.

MÉTODO

Esse estudo contou com a participação de 40 idosas com idade entre 60 á 70 

anos. Dos sujeitos, 20 foram inclusos no grupo experimental (GE) por participarem 

regularmente  de  um programa  de  Hidroginástica  a  pelo  menos  seis  meses. Os 

outros 20 sujeitos  foram inclusos no grupo controle (GC) por não participarem de 

nenhum programa regular de atividade física. Como instrumento de mensuração da 

qualidade  de  vida  das  idosas  foi utilizado  o  questionário  SF-36  (Medical 

OutcomesStudy 36 – Item ShortForm Health  Survey)  que foi  desenvolvido  pelos 

estudiosos  Ware  e  Sherbourne  em  1992,  traduzido  e  validado  para  a  língua 

portuguesa pela doutora Rosana Ciconelli em 1997. 

Para  o  tratamento  estatístico,  os  dados  do  questionário  SF36  são 

apresentados em valores de tendência central (média) e dispersão (desvio padrão).  

Como os dados apresentaram uma distribuição normal  o  teste  T foi  usado para 

comparar os grupos experimental e controle. Todos os testes serão realizados no 

pacote  computacional  SPSS 19  for  Windows,  tendo  como  nível  de  significância 

p<0,05. 

RESULTADOS PRELIMINARES

A figura 1 apresenta os dados preliminares desse estudo, entretanto, já se 

pode verificar  que,  dentre as escalas que avaliam a qualidade de vida,  o grupo 

experimental (GE) apresenta somente a variável Dor abaixo do esperado (<50). Em 

relação grupo controle (GC) se verifica mais escalas abaixo do esperado, são elas:  

Dor, Estado geral de Saúde e Aspectos sociais.



Os resultados também indicam que (GE)  se  sobressai  em várias escalas, 

contudo,  possuem valores  significativamente  maiores,  comparados  com o  grupo 

controle (GC), somente nas escalas Limite por aspectos físicos e Estado geral de 

saúde.  O  GC apresentou  valores  significativamente  maiores  ao  GE somente  na 

escala Saúde Mental. Esses achados confirmam a hipótese que hidroginástica pode 

contribuir para a qualidade de vida de idosas.

*
*
*

Figura 1: Média das escalas dos grupos experimental (GE) e controle (GC). * Diferença significativa  
(p≤0,05) entre grupos. 
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