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ABSTRACT

Aging is a progressive process of body changes that pro-
mote morphophysiological changes and difficult the functional 
performance tasks being cause of the increased risks to health 
and influencing the quality of life. Hydrotherapy is a dynamic 
activity that use body movements and promote improvement 
of cardiorespiratory and musculoskeletal functions. The Objec-
tive wasto evaluate the quality of life in elderly practitioners 
of hydrotherapy and sedentary living in Várzea Grande-MT. 
An observational cross-sectional study was conducted with 50 
elderly practitioners of hydrotherapy and 50 sedentary, evalu-
ating the quality of life through the SF-36 questionnaire. The 
Kolmogorov-Smirnov test showed the distribution of the data. 
They were applied t-test and Mann-Whitney for analyze the 
difference adopting p<0.05 to statistical significance.The results 
of the SF-36 showed average higher for active seniors in func-
tional capacity questions 70.4, limited by physical aspect 86.5, 
pain 68.2, general health 64.8, vitality 76.2, social aspect 87,9, 
limitation by emotional aspects 98.6 and mental health 82.3 (p 
<0.05). The conclusion that elderly hydrotherapy practitioners 
had better quality of life. The hydrotherapy shown be a safe 
and positive activity with potentialtothe performance elderly 
to reduce the social isolation, brittleness and cognitive losses 
risk that occur with aging.
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RESUMO

O envelhecimento é um processo de modificações cor-
porais progressivo, que promove alterações morfofisiológicas 
dificultando a realização de tarefas funcionais, podendo ocasio-
nar aumento nos riscos à saúde e influência direta na qualidade 
de vida. A hidroterapia é uma atividade dinâmica de exercícios 
que aborda movimentos corporais e favorece a melhora das 
funções cardiorrespiratórias e musculoesqueléticas. O objetivo 
do estudo foi avaliar a qualidade de vida de idosos praticantes 
de hidroterapia e sedentários, residentes no município de Várzea 
Grande-MT. Foi realizado um estudo observacional de corte 
transversal com 50 idosos praticantes de hidroterapia e 50 se-
dentários, avaliando a qualidade de vida através do questionário 
SF-36. Foi realizado o teste de Kolmogorov-Smirnov para testar 
a normalidade dos dados. A análise da diferença foi feita pelo 
teste T-Student e Mann-Whitney adotando p<0,05 para signifi-
cância estatística. Os resultados do SF-36 demonstraram médias 
maiores para idosos ativos nos quesitos capacidade funcional 
70,4, limitação por aspecto físico 86,5, dor 68,2, estado geral 
de saúde 64,8, vitalidade 76,2, aspecto social 87,9, limitação 
por aspecto emocional 98,6 e saúde mental 82,3 (p<0,05). 
Conclui-se que idosos praticantes de hidroterapia têm melhor 
qualidade de vida. A hidroterapia mostrou ser uma atividade 
segura e positiva para o desempenho de idosos com potencial 
para reduzir o risco de isolamento social, fragilidade e perdas 
cognitivas que ocorrem com o envelhecimento.

Palavras-chave: Fisioterapia; Exercício; Envelheci-
mento.
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INTRODUÇÃO

METODOLOGIA

No Brasil, de uma população predominante jovem em 
um passado nem tão distante, observa-se, nos dias atuais, um 
contingente cada vez mais significativo de pessoas com 60 anos 
ou mais de idade1. Isso se deve em parte pela maior expectativa 
de vida e menor fecundidade observada no país, favorecendo o 
envelhecimento populacional2 apresentando no Estado de Mato 
Grosso um crescimento de aproximadamente 60,5% para ho-
mens e 72,5% para mulheres no período referente a 2000-20103.

O envelhecimento da população vem associado a um 
aumento na longevidade destes indivíduos, que passam a fazer 
parte cada vez mais do mercado de consumos, de trabalho, lazer 
e convívio social4. Entretanto, vem também associado a doenças 
degenerativas5, declínio cognitivo e do estado de humor6, alte-
rações de equilíbrio, diminuição de força muscular e alteração 
na coordenação motora7,8, promovendo maior limitação das 
capacidades físicas e funcionais que podem ser beneficiados 
com a prática de exercícios9, devendo-se ampliar as políticas 
públicas voltadas ao atendimento destes indivíduos no âmbito 
social, de saúde e trabalho2.

Devido ao grande aumento desta população, ressalta-se 
a relevância de assegurar ao indivíduo da terceira idade não 
somente longevidade, mas também uma boa qualidade de vida 
(QV). Para isso, o idoso deve realizar atividades que mantenham 
em funcionamento o seu sistema neuromotor, tais como mobi-
lidade, alimentação, vestuário e atividade física, mantendo-se 
uma pessoa independente e autônoma. Estudos em gerontologia 
têm demonstrado que a atividade física aliada a outros aspectos 
tais como hereditariedade, alimentação adequada e hábitos de 
vida apropriados, podem melhorar em muito a qualidade de 
vida dos idosos10.

A hidroterapia apresenta-se como recurso de exercício, 
com o aproveitamento das propriedades físicas da água pos-
sibilitando um bom rendimento aos idosos11. A densidade da 
água favorece os movimentos em todos os planos e a força de 
flutuação minimiza o estresse sobre as articulações, permitindo 
movimentos com forças gravitacionais reduzidas12 possibilitan-
do a execução de diversos exercícios que promovem melhora 
na qualidade de vida.

O objetivo desta pesquisa foi avaliar se a prática de hidro-
terapia influencia na qualidade de vida dos idosos do município 
de Várzea Grande-MT.

Foi realizado um estudo de corte transversal e observa-
cional com 100 idosos ativos e sedentários. Como critérios de 
inclusão foram abordados indivíduos com idade entre 60 e 80 
anos, de ambos os sexos, residentes na cidade de Várzea Grande-
-MT, não fumantes e sem patologias que pudessem interferir 
na mobilidade física. Foram excluídos idosos com limitações 
cognitivas impossibilitados de responder aos questionários ou 
que se recusassem a responder qualquer item do questionário. 

Todos foram orientados quanto aos riscos e após assinatu-
ra do termo de consentimento responderam aos questionários. O 
estudo foi aprovado pelo comitê de ética em Pesquisa da Escola 
de Saúde Pública- MT sob o parecer de nº 1.087.421.

Para seleção dos idosos ativos, foi feito levantamento a 
partir dos prontuários da clínica de fisioterapia do UNIVAG 
(Centro Universitário de Várzea Grande), sendo todos os idosos 
praticantes de hidroterapia o qual foram convidados a participar 
do estudo.

Para desenvolvimento do estudo, os idosos foram dividi-
dos em dois grupos: 50 idosos no grupo ativo (GA), participantes 
regulares do programa de hidroterapia do UNIVAG há mais de 
um ano, selecionados a partir dos prontuários individuais; e 50 
sedentários (GS), utilizado como controle, obtido por entrevistas 
com residentes em diversos bairros da cidade. 

As avaliações foram realizadas no período de março a 
maio do ano de 2015, sendo aplicado questionário individual 
abordando Atividades de Vida Diária (AVD’s), dados pessoais, 
sócio-demográficos e de saúde em geral e o questionário SF-36. 
O mesmo avaliador recebeu prévio treinamento e aplicou os 
questionários para ambos os grupos. 

Para avaliação da qualidade de vida foi utilizado o ques-
tionário SF-36 (the medical outcomesstudy 36-item short for-
mhealthsurvey) que é composto de 36 itens distribuídos em oito 
domínios: capacidade funcional (CF) com 10 itens; limitação 
por aspecto físico (LAF) com 04 itens; dor com 02 itens; estado 
geral de saúde (EGS) com 05 itens; vitalidade com 04 itens; 
aspectos sociais com 02 itens; limitação por aspecto emocional 
(LAE) com 03 itens; e saúde mental com 05 itens. Para aplicação 
do questionário foram treinados previamente acadêmicos do 
curso de fisioterapia que fizeram abordagens individuais com 
os idosos com posterior registro dos scores obtidos em tabela.

A avaliação dos dados do questionário ocorreu primei-
ramente pela correspondência de cada item a seu respectivo 
domínio e posteriormente cada domínio foi convertido em pon-
tuações de 0 a 100, sendo 0 o pior valor e 100 um bom estado 
de saúde.  A escolha deste questionário ocorreu por ser índice 
de percepção do status geral de saúde que incorpora padrões 
comportamentais13,14.

A análise estatística consistiu do teste de Kolmogorov-
-Smirnovcom intuito de visualizar o comportamento das va-
riáveis na distribuição. A análise comparativa das médias foi 
realizada com aplicação do teste T-Student para amostras não 
pareadas e Mann-Whitney para distribuição não paramétrica, 
considerando para significância valores de p<0,05.

 A idade média dos idosos foi 69,32±6,26 anos, sendo 
composto predominantemente por mulheres com 75% dos 
participantes, conforme demonstrado na Tabela 1.

RESULTADOS
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Tabela 1 - Perfil dos idosos ativos e sedentários por sexo e 
idade. Várzea Grande-MT, 2015. 

 Ativos 
 

Sedentários 
 

Total Idosos 
Características Sexo 

 f fr (%)  F fr (%)  f fr (%) 

Masculino 6  0,12  19 0,38  25 0,25 

Feminino 44 0,88  31 0,62  75 0,75 

Total 50 1,00  50 1,00  100 1,00 

 Idade 

≥ 75 anos 10 0,20  11 0,22  21 0,21 

< 75 anos 40 0,80  39 0,78  79 0,79 

Total 50 1,00  50 1,00  100 1,00 

 
Metade dos indivíduos de ambos os grupos ativos e se-

dentários 50%(n=25); 52%(n=26) respectivamente relataram 
ser casados, e a renda salarial manteve-se em torno de até 2 
salários mínimos na maioria dos participantes (93%) conside-
rando ambos os grupos (Tabela 2). Com relação à raça, pardos 
e negros compuseram 62% (n=31) e 66% (n=33) e a moda de 
filhos foi de 4,0 e 3,0 no GS e GA respectivamente.

Os menores scores obtidos na análise do questionário 
SF-36 para os idosos do GS foram, em ordem crescente, a capa-
cidade funcional (CF), dor, estado geral de saúde (EGS) e vitali-
dade; e no grupo ativo, estado geral de saúde, dor e capacidade 
funcional. Entretanto, entre os idosos do GA os escores limitação 
por aspecto físico (LAF), aspecto social (AS) e limitação por 
aspecto emocional (LAE) apresentaram máxima pontuação. Já 
para os sedentários, o aspecto com maior score foi limitação 
por aspecto físico, porém apresentando-se ainda com valores 
inferiores quando comparado aos indivíduos ativos (Tabela 3).

 

 

 
Ativos  Sedentários  

 Estado civil 
       f fr (%)  f fr (%) 
Casado 25 50,0  26 52,0 

Viúvo 16 32,0  13 26,0 

Separado 8 16,0  4 8,0 

Solteiro 1 2,0  7 14,0 

Total 50 100,0  50 100,0 

 Nível salarial 
 Até 2 salários  45 90,0  48 96,0 

 2-5 salários  4 8,0  1 2,0 

> 5 salários  1 2,0  1 2,0 

Total 50 100,0  50 100,0 

   

Tabela 2- Características socioeconômicas dos idosos ativos 
e sedentários segundo estado civil e nível salarial.
Várzea Grande-MT, 2015.



 Página - 4

REVISTAINSPIRAR • movimento & saúde movimento & saúde • REVISTAINSPIRAR
Edição 48 - Volume 18 - Número 4 - OUT/NOV/DEZ - 2018

A análise da saúde mental, capacidade funcional, estado 
geral de saúde, vitalidade e a relação nos aspectos sociais (AS) 
do GA, apesar de apresentarem-se com scores um pouco mais 
baixo em relação aos demais itens avaliados neste grupo, quando 
comparado aos sedentários, demonstraram ser ainda superiores 
(p<0,05), como visto na Tabela3.

Para todas as variáveis analisadas, no enquadramento das 
categorias, o GA apresentou todos os scores considerados como 
ótimo (61-100 pontos). Para o GS, os itens limitação por aspecto 
físico, aspecto social, limitação por aspecto emocional e saúde 
mental (SM) mantiveram-se em níveis considerados ótimo, 
porém ainda obtendo menores pontuações quando comparados 
ao GA (p<0,001).

A análise da diferença entre as médias dos scores demons-
trou que os valores das variáveis observados no GA para limi-
tação por aspecto emocional, capacidade funcional e vitalidade 
foram superiores em 53,2%, 46% e 34,5%, respectivamente, 
quando comparado ao GS, seguido de saúde mental 28,7%, 
aspecto social 27,4%, dor 24,4%, estado geral de saúde 17,7% 
e limitação por aspecto físico 15%.

Tabela 3 - Distribuição dos dados de idosos praticantes 
de hidroterapia e idosos sedentários segundo as categorias do 
SF-36. Várzea Grande-MT, 2015.

CF: Capacidade Funcional; LAF: Limitação por Aspectos Físicos; EGS: Estado Geral de Saúde;
AS: Aspecto Social; LAE: Limitação por Aspectos Emocionais; SM: Saúde Mental; DP: Desvio Padrão;
EP: Erro Padrão; IC: Intervalo de Confiança. *Mann-Whitney test; ++ test t não pareado com correção
de Welch.

 

 
Grupo de Ativos Grupo de Sedentários 

SF-36 Median
a 

Média DP EP IC 95%  Median
a 

Média DP EP IC 95% p-val 

CF* 75,0 70,4 21,
0 

2,9 64,4–76,3  45,0 48,2 27,2 3,8 40,4–
55,9 

<0,001 

LAF* 100,0 86,5 21,
3 

3,0 80,4–92,6  75,0 75,2 27,6 3,9 67,3–
83,0 

0,037 

DOR++ 72,0 68,2 20,
9 

2,9 62,3–74,2  52,0 54,8 24,0 3,4 47,9–
61,7 

0,004 

EGS++ 63,0 64,8 12,
9 

1,8 61,1–68,5  53,5 55,0 15,0 2,1 50,7–
59,3 

<0,001 

Vital++ 80,0 76,2 14,
5 

2,0 72,0–80,3  55,0 56,6 18,9 2,6 51,2–
62,0 

<0,001 

AS* 100,0 87,9 18,
5 

2,6 82,6–93,2  62,5 69,0 20,8 2,9 63,1–
74,9 

<0,001 

LAE* 100,0 98,6 6,6 0,9 96,7–
100,5 

 66,0 64,4 26,0 3,6 57,0–
71,8 

<0,001 

SM++ 84,0 82,3 13,
2 

1,8 78,5–86,1  64,0 63,9 20,0 2,8 58,2–
69,6 

<0,001 

 
 



 Página - 5

Edição 48 - Volume 18 - Número 4 - OUT/NOV/DEZ - 2018

movimento & saúde • REVISTAINSPIRAR

DISCUSSÃO

Idosos praticantes de hidroterapia de forma regular 
apresentaram melhor estado geral de saúde quando compara-
dos a idosos sedentários, concordando com Silva et al.15, que 
constataram que indivíduos considerados ativos e que praticam 
exercícios físicos têm melhor qualidade de vida. 

Todos scores analisados foram melhores para GA, su-
gerindo que a hidroterapia apresentou efeito positivo na saúde 
dos idosos, corroborando com Freitas et al,16 que avaliando 
indivíduos idosos com recurso do SF-36, também encontrou 
melhora em todos as variáveis para o grupo de ativos.

A maior participação das mulheres idosas observada neste 
estudo também foi relatado por Freitas et al.16 em estudo de 
avaliação da qualidade de vida em idosos na cidade de Santa 
Maria- RS e Salicio et al.17, em estudo abordando a prática de 
hidroterapia em idosos na cidade de Cuiabá-MT. Estes acha-
dos fortalecem a hipótese de que as idosas têm buscado mais 
a prática de exercícios físicos como recurso para o cuidado 
com a saúde.

Entre os idosos do presente estudo, mais de 90% decla-
raram baixa renda familiar.O baixo nível socioeconômico tem 
sido relatado estar associado com pior estado de saúde, sendo 
sugerido que o status social e econômico tem um importante 
papel na qualidade de vida dos idosos18.Observou-se no presente 
estudo que a disponibilidade de oferta de programas de exercício 
de forma gratuita, próximo a residência dos idosos favoreceu 
a inclusão destes indivíduos de baixa renda em programa de 
exercícios, podendo isto ser um fator transformador na qualidade 
de vida destes indivíduos. Este fato reforça a necessidade de 
investimento público governamental em programas de exercí-
cios para idosos de baixa renda como recurso de prevenção de 
agravos à saúde.

A melhora da condição física proporcionado pelos progra-
mas de exercícios contribuem para o ganho de força e flexibili-
dade muscular19, do controle postural e melhora do equilíbrio20 
reduzindo o risco de quedas21, o que interfere diretamente na 
qualidade de vida do idoso. No presente estudo foi observado 
que o maior declínio da qualidade de vida dos idosos sedentários 
foi provavelmente devido as limitações da CF. Ao contrário, 
os idosos que praticaram hidroterapia apresentaram melhores 
condições funcionais reduzindo a dependência que é um dos 
principais problemas relacionados a qualidade de vida do idoso. 

As atividades aquáticas auxiliam na melhora osteomuscu-
lar auxiliando na recuperação de idosos com déficit de equilíbrio, 
devido às características da água como viscosidade, temperatura, 
pressão hidrostática e a flutuabilidade19-21 que desacelerarem os 
movimentos, aumentando a confiança do indivíduo a se desa-
fiar além de seus limites. Este raciocínio reforça o achado de 
melhor desempenho funcional observado nos idosos praticantes 
de hidroterapia.

A terapia na água em grupo pode ter favorecido os aspec-
tos sociais que manteve pontuação máxima entre os praticantes. 
A relação com aspectos sociais é de suma importância para uma 
boa qualidade de vida na terceira idade, uma vez que o conceito 
de qualidade de vida encontra como resultados a valorização 
pelos idosos do bom relacionamento com a família, com amigos 
e da participação em organizações sociais22.

A análise comparativa demonstrou que as limitações por 
aspectos emocionais, aspectos sociais e saúde mental foram me-
lhores nos indivíduos ativos. O exercício físico está relacionado 

a melhora na autonomia23, no estado de humor24 e nos aspectos 
cognitivos25, melhorando sintomas de depressão e ansiedade26, 
vitalidade27, bom estado geral e satisfação com aparência física28, 
fortalecendo os dados encontrados que demonstraram maiores 
escores para os indivíduos do GA. A liberação pelo exercício de 
monoaminas que aumentam a transmissão sináptica e as betas 
endorfinas funciona como antidepressivo e o bem estar respec-
tivamente29, podem ao menos em parte explicar o observado 
no presente estudo.

A vitalidade do GA foi significativamente mais alta. Re-
sultados semelhantes foram observados no estudo de Oliveira et 
al.30 que identificaram melhora de 21% na vitalidade de idosos 
praticantes de dança sênior, podendo este fato ser explicado pela 
melhora da disposição que a atividade física oferece31.De forma 
similar,Fibra et al.32 estudando um programa de fisioterapia 
aquática em idosos, observaram que a atividade física é capaz 
de interferir de forma positiva na qualidade de vida de idosos 
saudáveis, em especial no aspecto psicológico, corroborando 
com o presente estudo que identificou melhor da saúde mental 
no grupo praticante de hidroterapia.

Os melhores escores para a dor encontrada no GA pode ser 
explicada pelos efeitos da água por um mecanismo de redução 
de sensibilidade das terminações nervosas livres e um efeito de 
relaxamento muscular, que pode ser devido à vasodilatação e 
diminuição da sobrecarga corporal33.

Os achados deste estudo fortalecem a necessidade de 
um olhar mais amplo para o cuidado da saúde dos idosos, 
concluindo-se que a prática regular de hidroterapia favorece 
uma melhora da qualidade de vida em idosos.
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