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RESUMO 
 

A hidroginástica é de grande importância na vida do idoso, devido aos inúmeros benefícios que ela o 
proporciona, melhorando o condicionamento cardiovascular, pulmonar, ajudando na circulação 
sanguínea, prevenindo doenças, reabilitação motora, facilitando a vida diária tornando a mais saudável, 
trazendo melhor qualidade de vida saúde e bem estar físico, mental e emocional. Sendo uma área da 
ginástica que esta crescendo cada vez mais por serem exercícios de baixo impacto realizado na água 
com temperatura adequada auxiliando na flexibilidade, coordenação motora, relaxamento, ludicidade, 
dentre outros. O estilo de vida de cada idoso juntamente com exercícios e uma alimentação saudável são 
fatores que diminuem os sinais do tempo e a hidroginástica vem de encontro essas necessidades, 
quando falamos de atividade física principalmente relacionada aos idosos. Este trabalho teve como 
objetivo apresentar a importância da hidroginástica na terceira idade onde baseou-se em revisão de 
literatura usando-se artigos científicos. Ficou evidente que variadas atividade físicas nesta fase da vida 
do ser humano faz uma grande diferença aumentando sua expectativa de vida e auxiliando em uma 
busca de vida saudável e produtiva. Conclui-se que dentre as atividades físicas a hidroginástica se 
destaca pelos seus exercícios diferenciados e específicos melhorando a qualidade de vida de forma 
lúdica e prazerosa.  

 
Palavras-chave:Terceira idade, qualidade de vida, atividade física, hidroginástica. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A hidroginástica é uma atividade física realizada através de exercícios 

específicos dentro da água, utilizando a resistência da água como sobrecarga, 

reduzindo o impacto no corpo, diminuindo os riscos de lesões. Proporcionando bem 

estar físico, mental, emocional e melhoria da circulação sanguínea (1). 

O exercício físico é muito importante para qualidade de vida do idoso, 

principalmente para o envelhecimento saudável, pois ao longo da vida ocorre uma série 

de mudanças no corpo, comprometendo a vida diária e reduzindo a habilidade motora.  

A hidroginástica dentre as atividades físicas se torna importante pelos inúmeros 

benefícios que oferecem às pessoas da terceira idade, sendo uma área da ginástica 

que está crescendo cada vez mais, por serem exercícios de baixo impacto, realizados 

na água com temperatura adequada que beneficia a saúde e o bem estar. 

O estilo de vida de cada idoso, juntamente com a prática de exercícios físicos e 

uma alimentação saudável são fatores que diminuem os sinais do tempo e a 

hidroginástica vem de encontro às necessidades que temos, quando falamos de 

atividade física, sobretudo para os idosos (3). 

Este trabalho tem como objetivo apresentar a importância da hidroginástica na 

terceira idade. 



A metodologia deste trabalho baseou-se na revisão de literatura, usando-se 

artigos científicos. Foram também apresentados conteúdos que referem-se ao conceito 

de hidroginástica, abordando a terceira idade na hidroginástica e relacionando-as. Este 

estudo preocupou-se em apontar autores que foram base como Assis e Paula.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Conceito de Hidroginástica 

 

A água sempre teve finalidades preponderantes desde os tempos medievais, 

onde a mesma era usada para fins terapêuticos e relaxantes (4).  São diversos tipos de 

aulas no meio aquático, cada uma com objetivos específicos sendo natação, 

hidroterapia, hidroginástica, dentre outros. Um fator a destacar, e o que muitas pessoas 

confundem é hidroterapia e hidroginástica onde uma se destaca como fins terapêuticos 

tendo um professor habilitado em aulas individuais, auxiliando cada tipo de problema, 

com objetivos diferentes, e a outra uma aula em grupo com exercícios na água que 

ajuda no bem estar físico e mental, proporcionando sensação de relaxamento (4).  

A hidroginástica é um ramo da ginástica aquática, aberta para todos os tipos de 

público e têm uma procura especial pela população idosa que necessita de exercícios 

físicos de menos impacto, buscando na hidroginástica uma forma de se exercitarem 

com segurança no movimento, de forma prazerosa e lúdica.  

Conhecer o trabalho na água, investigar as características do meio líquido e 

todas as suas influências fisiológicas faz-se necessário para adequação do programa 

de exercícios. Há de se considerar o princípio de Arquimedes, que se trata da flutuação 

do corpo, o qual influencia diretamente na definição dos exercícios a serem praticados. 

A flutuação ameniza o efeito da gravidade, reduz a compressão articular o que facilita a 

sustentabilidade do peso corporal. Um dos fatores que contribuem para um treinamento 

na água adequado e eficaz para pessoas idosas, obesas e com comprometimento 

osteoarticulares é a capacidade de flutuação relacionada com a composição corporal 

que depende da idade, do sexo e nível de condicionamento.  

Deve se observar a temperatura da água, a realização de exercícios em uma 



temperatura que varia entre 26 a 29,5ºC da uma melhor resposta fisiológica. A 

temperatura da água muito fria diminui a circulação periférica devido ao processo de 

contração dos vasos sanguíneos, diminuindo a oxigenação muscular o que aumenta a 

rigidez podendo causar câimbras. A temperatura muito quente dificulta o 

desaparecimento do calor produzido durante os exercícios (4).  

 

Terceira idade na hidroginástica 

 

Os hábitos de vida e rotinas diárias dos idosos são alterados pela decadência 

das aptidões por atividades pouco ativas. O educador físico tem um papel fundamental 

em buscar diminuir consideravelmente as alterações nas capacidades físicas, 

modificações fisiológicas, alterações do convívio social e cognitivas, as quais são 

regredidas no passar dos anos. A atividade física com ênfase na hidroginástica irá 

melhorar a qualidade de vida do idoso, tal atividade funciona como prevenção 

patológica física e psíquica, o que contribui para a independência pessoal na vida 

cotidiana do idoso, cumprindo as necessidades básicas no dia a dia, evitando a 

necessidade diária de ajuda e melhorando a saúde física e mental (3).    

No decorrer dos anos vem aumentando a expectativa de vida, o que 

proporciona aumento da população geriátrica. Um dos fatores que possivelmente 

contribuem para este evento é a busca da prática de atividades físicas pelos idosos. 

Dentre estas a hidroginástica se destaca pelos benefícios diferenciados que esta 

modalidade proporciona, sendo estes menos riscos de lesões, devido à sobrecarga 

natural da água com a temperatura ideal, coordenação motora, melhora no 

condicionamento pulmonar e cardiovascular, equilíbrio, flexibilidade prevenindo 

doenças. Cabe destacar que permite integração, socialização e bem estar entre 

pessoas e grupos praticantes (4).  

Atualmente a palavra envelhecimento não significa inatividade e nem 

comprometimento de sua aparência. As pessoas estão a cada dia mais procurando 

envelhecer de forma mais saudável e com menos dificuldades de sobrevivência na 

terceira idade. O corpo humano é uma máquina perfeita, onde deve viver em constante 

movimento e uso, caso contrário ele perece. Com os avanços da ciência, os quais 



estenderam o tempo de vida das pessoas, a atividade física, aliada ao condicionamento 

físico e a hidroginástica vieram a contribuir para uma vida melhor e um envelhecimento 

com menos limitações (3). 

A hidroginástica é a atividade física onde encontramos um considerável número 

de idosos que a pratica. Os cuidados com a pele e ouvidos devem ser considerados. 

Mesmo quando o idoso não praticou a natação esta modalidade se torna adaptável 

devido a posição vertical dentro da piscina, melhorando a postura.  

O educador físico deve planejar criteriosamente os exercícios a serem 

aplicados, considerando o perfil e as condições de saúdefísica e mental de cada idoso 

ou de cada grupo. Segurança e eficiência são pontos cruciais para um bom 

aproveitamento desta atividade. Sua prática contínua e exercida corretamente vem 

trazendo resultados que proporcionam autonomia aos idosos.  

 

Relação entre terceira idade e hidroginástica 

 

Ao associar idoso e atividade física já pensamos em hidroginástica, por ser uma 

atividade tanto mental quanto física. Tendo a pressão da água como tranquilizante que 

ajuda a aliviar a dor e o inchaço das pernas e articulações melhorando a flexibilidade e 

diminuindo os riscos de doenças crônicas degenerativas sendo elas diabetes, 

obesidade e doenças cardíacas (3). 

É papel fundamental do educador físico auxiliar o aluno a fazer um exame 

médico, alegando nenhum tipo de irregularidade para fazer exercícios, frequência 

cardíaca, dentre outros. O exercício correto pode retardar as etapas do envelhecimento, 

contudo no sistema cardiovascular, musculo esquelético, sistema nervoso central e 

respiratório. Com isso deve-se ter um bom conhecimento quanto ao grupo que iremos 

desenvolver nosso trabalho trazendo exercícios corretos de acordo com a 

individualidade de cada um, respeitando as necessidades morfológicas e emocionais do 

grupo, obtendo ótimos resultados, tornando uma aula dinâmica, lúdica e mais produtiva.  

Deve-se obter um programa de atividade física com exercícios que ajude 

posteriormente no processo de envelhecimento: atividades de socialização mantendo 

uma lúdica dinâmica de grupo; atividades recreativas ajudando no bem estar e auto 



estima; exercícios de força auxiliando na postura correta; de resistência melhorando a 

respiração; de alongamento condicionando uma boa mobilidade e flexibilidade; e de 

relaxamento ajudando na minimização da tensão muscular e mental (3).  

 

CONCLUSÃO 

 

Considerando os estudos dos autores para a realização deste trabalho sobre a 

importância da hidroginástica na terceira idade, ficou evidente que tal atividade nesta 

fase da vida do ser humano faz uma grande diferença de um modo geral, aumentando 

a expectativa de vida. Sua prática têm inúmeros benefícios: físico, social e mental, 

facilitando a vida diária, tornando-a mais saudável. Vale ressaltar sobre o planejamento 

adequado do educador físico respeitando a individualidade de cada idoso. Dentre as 

atividades físicas praticadas na terceira idade, a hidroginástica se destaca pelos seus 

benefícios diferenciados com melhoria na qualidade de vida. 

Quanto às pesquisas sobre a prática da hidroginástica na terceira idade ainda é 

bastante restrita, podendo melhorar. Há de se conhecer mais detalhada e 

profundamente sobre suas interferências no corpo do ser humano nesta fase da vida.  
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