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RESUMO
A prática frequente de hidroginástica na terceira idade é capaz de promover modificações morfológicas, sociais e
fisiológicas. Em contrapartida, a inatividade física, assim como o processo de envelhecimento, estão associadas à
redução da capacidade funcional, dentre as capacidades funcionais, temos a velocidade da marcha que é um dos
movimentos humanos mais comuns, sendo resultado da interação dos sistemas nervoso e osteomuscular, de acordo
com os estudos analisados, os exercícios físicos são uma maneira eficiente de prevenção e redução dessas perdas
provenientes no decurso de envelhecimento, de modo que a hidroginástica promove modificações funcionais
e articulares, beneficiando a velocidade marcha do indivíduo. Deste modo, o presente estudo possui a finalidade
de identificar a influência da hidroginástica na velocidade da marcha em idosos. A presente pesquisa foi realizada
em três bases de dados (PubMed, BVS e Scielo), com a finalidade de coletar dados científicos para embasar este
estudo. Verificou-se nesta revisão uma escassez de estudos que relacionam diretamente os exercícios aquáticos com
a velocidade da marcha em pessoas idosas, evidenciando a necessidade da realização de mais pesquisas nesta área,
aumentando assim o arcabouço científico voltado para este tema.
Palavras-chave: Idoso, Exercícios aquáticos, Hidroginástica, Velocidade de Marcha, Capacidade funcional.

ABSTRACT
The frequent practice of water aerobics in old age is capable of promoting morphological, social and physiological
changes. On the other hand, physical inactivity, as well as the aging process, are associated with a reduction in functional
capacity. Among the functional capacities, we have gait speed, which is one of the most common human movements,
resulting from the interaction of the nervous and musculoskeletal systems, according to the studies analyzed, physical
exercises are an efficient way to prevent and reduce these losses arising from aging, so that water aerobics promotes
functional and articular changes, benefiting the individual’s gait speed. Thus, this study aims to identify the influence
of water aerobics on gait speed in the elderly. This research was carried out in three databases (PubMed, BVS and
Scielo), with the purpose of collecting scientific data to support this study. There was a scarcity of studies in this
review that directly relate aquatic exercises to gait speed in elderly people, highlighting the need for further research in
this area, thus increasing the scientific framework for this topic.
Keywords: Elderly, Aquatic exercise, Hydro gymnastic, Gait Speed, Functional capacity.
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Hidroginástica na velocidade da marcha em idosos

INTRODUÇÃO

melhoria e manutenção das funções do aparelho

A inatividade física, assim como o
processo de envelhecimento, está associada à
redução da capacidade funcional, podendo afetar
o estado geral de saúde dos indivíduos

. Sendo

(1-5)

assim, um programa de treinamento de resistência
aquática intensivo, como a hidroginástica é eficaz
na redução da massa gorda, bem como na melhora
da velocidade de caminhada em mulheres pósmenopáusicas

.

(6, 7)

Com o aumento da expectativa de vida
e o consequente envelhecimento da população,
as doenças crônico-degenerativas têm figurado
como a maior causa de mortalidade e incapacidade
no mundo, sendo responsável por 59% dos
56,5 milhões de óbitos anuais(8, 9). No idoso, ser
hábil para caminhar representa a manutenção
da independência . Dentre essas capacidades
(10)

funcionais, temos a velocidade marcha que é um
dos movimentos humanos mais comuns, sendo
o resultado da interação dos sistemas nervoso e
osteomuscular, por meio de dispêndio energético,
com base na simetria corpórea, equilíbrio e
estabilidade postural

.

(11, 12)

O

processo

de

envelhecimento

compromete a habilidade do sistema nervoso
central em realizar o processamento dos
sinais vestibulares, visuais e proprioceptivos
responsáveis pela manutenção do equilíbrio
corporal, bem como diminui a capacidade das
reações adaptativas(12,

. Em contrapartida, a

13)

atividade física contribui diretamente para a

locomotor e cardiovascular, diminuindo os efeitos
do desuso e das doenças crônicas, prevenindo
assim perdas e incapacidades(14).
Identificar

maneiras

de

intervenção

visando o bem-estar e melhoria da qualidade
de vida, no curso normal do envelhecimento,
temos a prática da hidroginástica, a qual
promove alterações como, fortalecimento dos
sistemas envolvidos na melhoria da força e
flexibilidade, consequentemente aumentando a
autonomia dos idosos e sua qualidade de vida(15).
O exercício na água ajuda com a segurança e
melhora confortavelmente a capacidade motora,
proporcionando ambientes de exercícios de baixo
risco, por ser uma atividade de baixo impacto(7, 16).
Sendo assim, busca-se saber qual a influência da
hidroginástica na velocidade da marcha em idosos?
Este questionamento direcionou a finalidade
desta revisão de buscar em base de dados, artigos
sobre hidroginástica e velocidade da marcha
em idosos, a fim de responder a tal questão que
fossem referentes ao tema de pesquisa, em como
a hidroginástica auxilia e influência na velocidade
de marcha.

MÉTODOS
Inicialmente, foi realizada uma busca nos
bancos de dados PubMed, BVS e Scielo com o
intuito de identificar artigos sobre o tema deste
estudo. A primeira fase de busca foi realizada no
dia 23 de outubro de 2020 e não foi utilizado uma
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data inicial para corte, ou seja, a composição deste

“envelhecimento”, “hidroginástica”, “exercícios

estudo considera todos os artigos publicados até

aquáticos”, “exercícios na água”, “velocidade

a data de busca. As palavras-chaves utilizadas

de caminhada” e “velocidade de marcha”. Não

em inglês foram “elderly”, “senior”, “old

foram inclusos artigos de revisão, portanto os

man”, “old”, “aging”, “aged”, “water aerobics”,

termos “review” e “revisão” não foram incluídos

“aquatic

na linha de busca de forma específica. As linhas de

exercises”,

“hydrogymnastics”,

“water

gymnastics”,

“aquafitness”,

“walking

speed”, “gait speed”; as palavras utilizadas em

busca utilizadas neste estudo estão apresentadas
na tabela 1.

português foram “idoso”, “velho”, “geronte”,

Alguns recursos para filtragem de artigo

remanescentes tiveram seus conteúdos baixados e

dos próprios sites foram utilizados imediatamente

incluídos ao programa Endnote® para passar por

após a utilização da linha de busca nos bancos

uma segunda triagem baseada na leitura integral

de dados, sendo o recurso “humans” e “clinical

do conteúdo. Foi utilizada a sistematização

trail” do banco de dados PubMed; nenhum filtro

PRISMA proposta por Liberati et al. (17).

foi aplicado no SciElo e na BVS.

Para compor a primeira e segunda fase

Os dados dos artigos encontrados

de triagem, foram adotados critérios de inclusão

por meio das linhas de palavras-chaves e da

e exclusão que estão apresentados na tabela

utilização dos recursos dos bancos de dados,

2. Os critérios adotados buscam encontrar

foram exportados para o programa Endnote®

artigos originais que abordassem exercícios no

com seus resumos e abstract. A primeira etapa de

meio aquático e/ou de hidroginástica, sendo

triagem dos artigos ocorreu por meio dos títulos

publicados em inglês ou português, portanto,

e resumo/abstract das citações exportadas, na

foram excluídos os artigos que não estavam

qual foram aplicados os critérios de inclusão

direcionados ao tema.

e exclusão. Após a primeira triagem, os artigos
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Dos artigos selecionados após as fases
de triagem, foram extraídos nove parâmetros
para serem reportados, incluindo autor, ano

PubMed e Scielo, foram encontrados um total de
26, 80 e 5 citações respectivamente; no banco de
dados PubMed, com a utilização dos recursos de

de publicação, título, objetivos, características
da amostra, métodos adotados, avaliações/
testes utilizados, resultados obtidos e principais
conclusões de cada estudo.

filtro “humans” e “clinical trail”, foram excluídos
53 citações; foram exportados 58 citações para
o programa Endnote®; dos artigos exportados
foram encontrados 10 duplicatas, que foram
excluídas; em seguida iniciou-se a etapa de triagem
das citações remanescentes. A sistematização
PRISMA adotada para esse estudo, contendo
os dados do processo de seleção de artigos, está
apresentada na figura 1.

RESULTADOS
Através das linhas de palavras-chaves
aplicadas na busca dos bancos de dados BVS,
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Como a triagem foi dividida em duas

artigos, dos quais três embasaram este estudo.

etapas, após a primeira etapa, que consistiu em

As características principais (autor, ano,

aplicação dos critérios de inclusão e exclusão

título, objetivo (s) e principais conclusões) dos

por meio da leitura dos títulos e dos resumos/

artigos selecionados estão apresentadas na tabela

abstracts, foram selecionadas cinco citações; após

3, no qual pode ser observado que o artigo mais

a segunda etapa, que consistiu em aplicação dos

antigo foi publicado no ano de 2009 e o mais

critérios de inclusão e exclusão através da leitura

recente foi publicado no ano de 2015.

integral dos conteúdos, foram selecionados três

Na

tabela

4

estão

reportadas

as

características metodológicas (amostra, métodos

adotados e avaliações/testes aplicados) de cada
artigo selecionado.
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A avaliações/testes mais reportado nos
artigos selecionados foi o de Marcha/velocidade

seguido de estatura/altura com dois artigos
(66,66%).

de caminhada com três artigos (100%); seguido

Na tabela 5 estão reportados os resultados

de Massa corporal com dois artigos (66,66%);

obtidos através dos protocolos adotados em cada

consecutivo de IMC com dois artigos (66,66%);

artigo selecionado.

Dentre

selecionados,

um total de três artigos envolvendo intervenção

considerando a forma de obtenção de dados

por meio da prática da hidroginástica e análise

dentro

foram

da velocidade da marcha. Por esse motivo, os

encontrados um artigo (33,33%) que expôs

dados, aqui apresentados, estão diretamente

estatística descritiva e dois artigos (66,66%) que

ligados a uma realidade do cenário internacional e

apresentou avaliação entre grupos.

nacional. Para responder as questões norteadoras

do

Outras

os

artigos

desenho

experimental,

avaliações/testes

foram

deste estudo os artigos serão discutidos a partir

reportadas, como os de levantar da cadeira com

da apresentação dos dados e análises, seguido

um artigo (33,33%), escolarização com um artigo

de descrição e apresentação das principais

(33,33%), idade com dois artigos (66,66%), 1RM

conclusões dos autores a respeito de dados

– supino com um artigo (33,33%); acompanhado

coletados envolvendo hidroginástica, exercícios

de 1RM – Leg press com um artigo (33,33%);

aquáticos e velocidade de marcha em idosos.

DISCUSSÃO
Com o resultado da busca realizada, de
acordo com os métodos reportados, foi obtido

Dentre os estudos selecionados nessa
revisão temos o estudo de Lenardat et al(10), no qual
foram investigadas as associações entre velocidade
da marcha e o escore cognitivo de idosos, foram
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aplicados testes como o de velocidade da marcha,

Waller et al(6), realizaram um estudo

um questionário sociodemográfico e o Mini

com mulheres na pós-menopausa que tinham

exame do Estado Mental (MEEM), os testes de

osteoartrite leve no joelho as quais foram

comparação entre o desempenho cognitivo e a

submetidas a um treinamento de resistência

velocidade da marcha dos idosos indicaram que

aquática intensivo de quatro meses, o exercício

os idosos com médias de escore cognitivo mais

demonstrou evocar mudanças positivas nos

baixas, são os que possuem menor velocidade

sintomas e na capacidade funcional, além de

da marcha, o que indica pior desempenho físico.

facilitar a perda de peso e melhora na velocidade

Estudos têm demonstrado que o desempenho da

de marcha. A educação sobre mudanças no estilo

marcha não é apenas uma sequência automatizada

de vida tem sido sugerida como uma parte vital do

de movimentos corporais(10). O envelhecimento

gerenciamento de níveis melhorados de atividade

também está associado a uma redução da massa

física de um modo geral, incluindo a velocidade

muscular, denominada sarcopenia(18). As funções

de marcha(22).

cognitivas possuem um importante papel

No estudo de Coelho et al(14), no qual foi

no controle da velocidade(19). Deste modo, a

comparada a força e a capacidade funcional entre

diminuição do desempenho da marcha também

idosos praticantes de musculação, hidroginástica

é um processo comum no envelhecimento,

e não praticantes de exercícios físicos, o nível de

sendo frequentemente associada a vários efeitos

atividade física foi avaliado pelo Questionário

adversos à saúde, como a fragilidade(20).

Internacional de Atividade Física (IPAQ), a

Adquirir uma caminhada segura e estável

avaliação da força máxima foi realizada pelo teste

é um processo complexo que envolve interação

de uma repetição máxima (1RM) em membros

de componentes neuromusculares e cognitivos.

superiores e inferiores e a capacidade funcional

Os pré-requisitos fisiológicos para caminhar são

foi avaliada pelos testes de levantar da cadeira em

força, potência muscular em membros inferiores

30 segundos e velocidade de caminhada habitual

e equilíbrio postural. No nível cognitivo, esta

e máxima, o grupo praticante de hidroginástica

interatividade depende da ativação de algumas

mostrou-se em igualdade no teste de sentar e

regiões do cérebro, em especial o córtex pré-

levantar, porém apresentou menores valores de

frontal dorsolateral, tanto pela marcha como

força máxima em comparação ao grupo praticante

pelo seu funcionamento executivo. Como as

de musculação, contudo afirma-se que o estilo

funções físicas e cognitivas se deterioram com o

de vida ativo é suficiente para a manutenção

envelhecimento, promover essas funções através

da capacidade funcional e que a hidroginástica

da prática de exercício físico, pode ajudar a manter

auxilia este processo. Como exemplo além da

uma caminhada segura entre os idosos(21).

hidroginástica temos o treinamento de força
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proporciona uma maneira extremamente segura

modificações,

de aumentar a síntese de proteínas e tornar mais

não só funcionais e articulares, mas também

lenta à perda de massa e força muscular que

contribuindo para a evolução da marcha, e

ocorre com o envelhecimento(23).

proporcionando aumento positivo nos aspectos

Programas de exercícios na água também

proporcionando

melhoras

sociais e psicológicos, promovendo bem-estar.

demonstra que essas atividades melhoram

Um ponto negativo encontrado nesta

a resistência à fadiga em geral durante o

revisão foi à escassez de estudos voltados para

desempenho das atividades da vida diária (AVD),

esta área, o qual relaciona exercícios aquáticos

diminuindo o percentual de gordura, melhorando

diretamente com a influência na marcha de

a coordenação e o equilíbrio(24).

pessoas idosas, o que faz necessário que haja

Identificar

formas

de

melhorar

a

maiores estudos sobre está área, para guiar e

qualidade de vida de idosos possibilitará a

orientar o trabalho dos profissionais da educação

criação de intervenção visando o bem estar

física em relação a influência da hidroginástica

destas pessoas, além disso, conhecer meios

sob a velocidade da marcha.

simples e seguros(15). Desde que as atividades do
dia a dia exijam certo grau de desenvolvimento
de potência, o decréscimo na capacidade dos
músculos de produzirem força rapidamente pode
afetar adversamente a capacidade de adultos mais
velhos de desempenhar atividades como subir
escadas e caminhar(8).

CONCLUSÃO
O processo de envelhecimento está
relacionado a perdas e reduções nas capacidades
funcionais, essas que são essenciais para
independência e autonomia do idoso, de acordo
com os estudos analisados o exercício físico
constitui uma ferramenta eficiente de prevenção
e redução dessas perdas provenientes no decurso
de envelhecimento, e que a hidroginástica como
método utilizado para tal, é eficaz em promover
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