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Resumo 
 
Introdução: A quantidade de idosos no Brasil e no mundo tem aumentado 
sobremaneira. Diante desta realidade, mobilizações nacionais e internacionais têm 
surgido e servido de norteamento para políticas que lidem e supram esta demanda e 
suas consequentes implicações. Surge, assim, o desafio de promover um 
envelhecimento saudável, que colabore para a melhora ou manutenção de uma boa 
qualidade de vida. A prática do exercício físico e, notavelmente, a hidroginástica, 
tem sido preconizada como um importante recurso para tal concretização, mas ainda 
são escassas as pesquisas analisando os efeitos da hidroginástica sobre a 
percepção da qualidade de vida, especificamente em idosos. Objetivo: O objetivo 
desta pesquisa foi verificar se a participação de idosas em um programa de 
hidroginástica gera alterações quanto a sua percepção da qualidade de vida, 
reconhecendo a prática da hidroginástica como elemento relevante a esta. A 
hipótese é que a prática da hidroginástica promoveria melhora na percepção da 
qualidade de vida de idosas. Materiais e Métodos: A pesquisa é do tipo descritiva e 
exploratória, tendo abordagem quali-quantitativa. Envolveu 8 mulheres com 60 anos 
ou mais, ingressantes em um programa de hidroginástica, em piscinas públicas, da 
Secretaria Municipal de Esportes de Santos. Foram utilizados como instrumentos: 
avaliações antropométricas, de composição corporal, de aptidão física, uma 
entrevista semiestruturada e também uso do Questionário sobre Qualidade de Vida 
SF-36 (short form - 36) antes e ao final do programa de hidroginástica. Este 
compreendeu um período de 12 semanas, com frequência semanal de 2 vezes, 
tendo cada sessão duração de 50 minutos. Após esse período, os instrumentos e 
testes foram reaplicados. Os dados quantitativos foram tratados estatisticamente por 
meio do teste t de student para amostras pareadas pelo programa Statistica 12, com 
nível de significância em 5%, p≤ 0,05. Os dados qualitativos foram transcritos e 
analisados por meio da técnica de análise do conteúdo/análise temática. 
Resultados: Os resultados não indicaram alterações significativas nas variáveis 
antropométricas, composição corporal e aptidão física, com exceção do Teste de 
Força de Preensão Manual (p=0,04 tanto para mão dominante como para mão não 
dominante). Quanto às variáveis do Questionário SF-36, observou-se que os 
domínios Capacidade Funcional, Aspectos Físicos, Dor e Estado Geral de Saúde 
não apresentaram alterações. Em contrapartida, os domínios Vitalidade, Aspectos 
Sociais, Aspectos Emocionais e Saúde Mental, além da Média Geral aumentaram 
significativamente em relação ao momento inicial. As entrevistas semiestruturadas 
corroboram tais resultados, indicando que as participantes reconheceram a prática 
da hidroginástica como contribuinte para o bem-estar físico e mental delas. 
Conclusão: Conclui-se, portanto, que a prática da hidroginástica pode promover 
alterações positivas na percepção da qualidade de vida de idosas. Como 
complementação prática do estudo foi desenvolvido um Produto Técnico – um 
minicurso de 8 horas. Este conscientizará e dialogará com idosos (e interessados no 
tema) tópicos sobre: “Envelhecimento”, “Qualidade de Vida”, “Exercício Físico e 
Hidroginástica”, e “Possibilidades de participação em programas de exercícios 
físicos em sua cidade”. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Qualidade de Vida; Envelhecimento; Pessoas Idosas; Políticas 
Públicas; Exercício Físico.   
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Abstract 
 

Introduction: The number of elderly people in Brazil and in the world has increased 
enormously. Dought of this reality, national and international mobilizations must be 
initiated and localized for political and national purposes. Thus, the challenge arises 
of promoting a healthy process, of improving or maintaining a good quality of life. The 
practice of physical exercise and, mainly, water aerobics, has been advocated as an 
important resource for the achievement, but it is still scarce as an investigation about 
the habits of physical exercise. Objective: The objective of this research was to 
verify if there is participation of a hydrogymnastics program in the thematic classes 
as a sample of the quality of life, recognizing the practice of hydrogymnastics as a 
relevant element to this one. The practice is an advanced water practice in the 
perception of the quality of life of the elderly. Materials and methods: The research 
is descriptive and exploratory, having a qualitative-quantitative approach. It involved 
8 women 60 years of age or older, joining an aqua-gymnastics program in public 
swimming pools of the Municipal Sports Department of Santos. The following were 
used as instruments: anthropometric, body composition, physical fitness, a semi-
structured interview and also the SF-36 Quality of Life Questionnaire (abbreviated 
form - 36) before and after the end of the hydrogymnastics program. This event had 
a period of 12 weeks, with a frequency of 2 times, each session lasting 50 minutes. 
After this period, the instruments and tests were reapplied. The data were compared 
statistically with the student test for samples paired by the Statistica 12 program, with 
significance of 5%, p≤0.05. Qualitative data were transcribed and analyzed using the 
technique of content analysis / thematic analysis. Results: The results did not 
indicate significant changes in the anthropometric variables, body composition and 
physical fitness, with the exception of the Hand Grip Strength Test (p = 0.04 for both 
dominant and non-dominant hand). Regarding the variables of Questionnaire SF-36, 
it was observed that the domains Functional Capacity, Physical Aspects, Pain and 
General Health Status did not present alterations. In contrast, the Vitality, Social 
Aspects, Emotional Aspects and Mental Health domains, as well as the General 
Average, increased significantly in relation to the initial momentum. The semi-
structured interviews corroborate these results, indicating that the participants 
recognized the practice of hydrogymnastics as a contributor to their physical and 
mental well-being. Conclusion: It is concluded, therefore, that the practice of water 
aerobics can promote positive changes in the perception of the quality of life of 
elderly women. As a practical complement to the study, a Technical Product was 
developed - an 8-hour mini-course. This will raise awareness and dialogue with 
seniors (and those interested in the subject) topics on "Aging", "Quality of Life", 
"Physical Exercise and Hydrogeology", and "Possibilities for participating in physical 
exercise programs in your city." 
 
 
KEYWORDS: Quality of Life; Aging; Old people; Public policy; Physical exercise. 
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Apresentação 

 

 Concluí minha graduação em 2006 em Licenciatura plena em Educação 

Física. Iniciando na profissão em 2007 numa pequena academia de musculação, 

tive meu primeiro contato profissional com pessoa idosa. 

 Em 2008, ingressei na Prefeitura de Santos como professor de Educação 

Física pela secretaria de Esportes. Ao iniciar também na musculação, logo tive a 

oportunidade de trabalhar na hidroginástica – modalidade em que atuei até 2016. 

Assim, solidificou-se meu vínculo com o público idoso: aulas, confraternizações, 

demonstrações recíprocas de carinho, apreciação... e o querer bem! Além disso, 

iniciei meu trabalho em outra academia de musculação em Guarujá, onde tive a 

enorme satisfação de continuar o atendimento ao público etário senescente. 

 Em 2014, concluí minha pós-graduação lato sensu Atividade Física Adaptada 

e Saúde, sendo uma de suas vertentes o trabalho com idosos.  

 Na Secretaria de Educação de Guarujá, ingressei em 2010, mas comecei a 

trabalhar num centro comunitário da mesma cidade em 2014. Novamente, pude 

trabalhar com as duas modalidades que tanto gosto, atendendo idosos. 

 Em Santos, houve alteração em minha seção de trabalho. Fui para a seção 

de Esportes Adaptados. Entretanto, continuo atendendo idosos – agora, sequelados 

pós-acidente vascular encefálico (AVE) e outras doenças, bem como mães de 

alunos com algum tipo de deficiência.  

 Em 2016, após várias tentativas anteriores, tive a enorme alegria de ser 

aprovado no processo seletivo para o sonhado programa de mestrado profissional 

na UNIFESP. O projeto sofreu muitas e muitas alterações, mas o objeto dele, não. A 

proposta de atuar educativamente, com base nas problematizações, com uma 

autoavaliação crítica e transformadora das próprias práticas (conforme estabelecido 

pelo programa) é um privilégio enorme para mim, enquanto profissional que atua 

com foco na promoção da saúde. Isto vem, verdadeiramente, ao encontro das 

necessidades reais do contexto de trabalho e tem sido laboratório para outras ações 

futuras. 

 Em suma, meu percurso profissional foi marcado pelo convívio e serviço 

prazeroso junto às pessoas idosas... que se tornaram alunos e alunas, amigas, pais, 

mães, e até parceiros de mestrado, na medida em que têm torcido por mim. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A compreensão da percepção da qualidade de vida sobre idosas praticantes 

de hidroginástica se inicia pautada na relevância dos assuntos Envelhecimento, 

Políticas Públicas, Qualidade de vida (QV) e Exercício físico/hidroginástica.  

 O processo de envelhecimento envolve vários aspectos que tornam a sua 

compreensão ressignificada em relação ao passado, considerando as relações 

sociais, psicológicas e fisiológicas (GALVANI, SILVEIRA, 2016).  

 Outro elemento relevante é conhecer os rumos para os quais a sociedade tem 

caminhado, com contínua avaliação e reflexão, para talvez insistir ou reorientar a 

direção frente à crescente população senescente. 

 Um terceiro pilar para o avanço deste estudo é a QV. A tentativa de 

dimensioná-la ou defini-la não entrou em consenso, porém trouxe importantes 

reflexões na direção do que ela vem a ser e, sobretudo como ser melhor usufruída. 

 Por fim, o fator que se mostrará eficaz – ou não – como instrumento promotor 

de benefícios, quer fisiológicos, quer psicossociais é o exercício físico, 

particularmente a hidroginástica. 

 Então, com a emergência da realidade de crescente envelhecimento e da 

consequente necessidade de alternativas para suprir satisfatoriamente todas as 

implicações decorrentes desse fenômeno, vale a pena investigar estratégias, novas 

ou não, de se lidar com esta realidade. Neste contexto é que a prática da 

hidroginástica se coloca como possível instrumento de promoção de uma vida 

agradável e saudável entre idosas. 

 

1.1 Envelhecimento 

 

O crescimento populacional de pessoas mais velhas no Brasil e no mundo 

tem se mostrado fato incontestável (BRASIL, 2005; IBGE, 2018). Nas últimas 

décadas a expectativa de vida da população tem crescido, tanto para homens como 

para mulheres (IBGE, 2017). No Brasil, as mulheres são maioria, totalizando 16,9 

milhões (56% dos idosos), enquanto que homens são 13,3 milhões (44% desta 

população) (IBGE, 2018). 
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As diferenças demográficas desta população, com o passar do tempo, são 

enormes. Enquanto que em 1940 a expectativa de vida de brasileiros sexagenários 

era 13,2 anos, em 2016 foi de 22,3 anos (IBGE, 2017). Pensando numa escala de 

tempo menor, é destacável que a partir de 2012, a quantidade de idosos aumentou 

18% em cinco anos. Em 2017, as pessoas deste grupo etário superaram a marca de 

30,2 milhões, ou seja, 14,6% da população brasileira.  

Tem-se asseverado que a razão deste crescimento se deve em função do 

aumento da expectativa de vida, baseada na melhoria das condições de saúde e 

também pela queda na taxa de natalidade (IBGE, 2018).  

Nas diretrizes da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (BRASIL, 

2006), o envelhecimento é concebido como um processo natural ocorrido na 

experiência de vida do indivíduo, permeado por escolhas e circunstâncias 

vivenciadas por ele. Biologicamente, é muitas vezes descrito como uma 

incapacidade progressiva, mas é uma compreensão limitada para definir a velhice 

(GALVANI, SILVEIRA, 2016). 

O envelhecimento humano tem sido compreendido como um processo 

influenciado por diversos fatores: gênero, classe social, cultura, padrões de saúde 

individual e coletiva da sociedade, entre outros. Desta forma, constitui-se como um 

processo complexo e composto por diferentes perspectivas (também chamadas 

idades): cronológica, biológica, psicológica e social (SCHNEIDER, IRIGARAY, 

2008). 

Quanto ao conceito de idoso propriamente dito, a Organização Mundial da 

Saúde (OMS, 2015) amplia o conceito, mas utiliza o critério cronológico como 

base: pertencem a este grupo as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, 

nos países em desenvolvimento. Esta, portanto, é a opção de uso do termo no 

presente estudo. 

Entretanto, é válido reforçar também que o termo “idoso” envolve um amplo 

grupo etário, com muitas diversificações. As evidentes variações entre indivíduos de 

igual idade cronológica nas esferas fisiológica, psicológicas e sociais fundamentam a 

necessidade de uma compreensão mais ampla sobre o significado de 

envelhecimento. Por isso, a correlação do termo estritamente com os anos vividos tem 

sido vista como uma generalização não adequada (BRASIL, 2005; ACSM, 2007). 
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Além disso, o conceito de velhice tem passado por transformações. Para as 

pessoas pertencentes a este grupo, há novas experiências subjetivas e 

intersubjetivas, quando comparado com tempos remotos. Percebe-se que grande 

parte dos idosos está presente no desenvolvimento socioeconômico, político e 

cultural do país. Mesmo com algum problema de saúde, 87% dos idosos possuem 

uma vida autônoma e atuante (MINAYO, 2012).  

Outro aspecto notável em nosso país é a questão da maior vulnerabilidade 

social ligada à mulher. Como já destacado, as mulheres representam a maioria da 

população idosa. Porém, muitas experimentam medo, angústia, isolamento social e 

sofrimento. Estes sentimentos e consequentes atitudes são geralmente ocasionados 

por conflitos interiores decorrentes da percepção de alterações em si mesmas, 

relacionadas ao envelhecimento. Além disso, a maior vulnerabilidade social da idosa 

é acentuada pelos agravantes fisiológicos e socioculturais relacionados ao gênero 

feminino (LIMA, BUENO, 2009). 

O declínio da aptidão física ocorre por fatores como a diminuição da 

capacidade aeróbica, força muscular, flexibilidade, equilíbrio, tempo de reação, 

agilidade e coordenação. São elementos inerentes ao envelhecimento humano, mas 

geralmente associados também à consequência de doenças e inatividade física 

(ZAMBON e cols., 2015). 

O declínio funcional decorrente do envelhecimento tem sido associado à 

fragilidade física. Esta envolve a diminuição da força, resistência e redução das 

funções fisiológicas – fatores que ampliam a vulnerabilidade do indivíduo para o 

desenvolvimento e aumento da dependência e/ou morte.  Pode ser identificada pela 

diminuição da velocidade da marcha, redução da força de preensão manual, perda 

de peso não intencional, diminuição do nível de atividade física e autorrelato de 

fadiga/exaustão. Assim, é considerado frágil o idoso que apresentar três 

características ou mais, pré-frágil o que apresentar uma ou duas características e 

não frágil o que não se enquadrar em nenhum dos perfis (LENARDT e cols., 2016).  

Assim, considerando a crescente demanda populacional idosa e suas várias 

implicações, fazem-se necessárias ações tanto na esfera familiar como no Estado, a 

fim de proporcionar uma atenção integral - que reconheça as especificidades deste 

grupo etário e contribua positivamente para sua qualidade de vida. 
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1.2 Políticas Públicas e a população idosa 

 

 A OMS (2015) assevera que a saúde é um fator fundamental para o aumento 

de oportunidades para a população idosa. Isso porque se os anos desta forem 

marcados por perdas significativas nas capacidades física e mental, as implicações 

para a sociedade é muito mais negativa. Com esta preocupação em mente, o 

envelhecimento no Brasil e no mundo tem trazido reflexão ao longo de anos para cá. 

 Para Miranda e cols. (2016), as Políticas precisam ter intervenções 

integradas, que assegurem o cuidado às doenças crônicas e fortaleça a promoção 

do envelhecimento saudável. Ele ressalta ainda que a inovação, conhecimento e 

experiências de outros países são outras medidas que podem contribuir para 

acertos nas Políticas Públicas voltadas ao Envelhecimento no Brasil.  

Do ponto de vista histórico, Pedro e cols. (2013) elencaram os avanços 

históricos em prol de ações e políticas para o idoso – que se iniciam em 1948, com a 

“Declaração Universal dos Direitos Humanos”, da Organização das Nações Unidas 

(ONU). Nela são proclamados os direitos fundamentais do homem e sua dignidade. 

Seguindo este viés com foco na população idosa, os autores destacaram os 

seguintes eventos organizados pela ONU: “Assembleia de Viena”, em 1982; 

“Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento”, em 1986; “Princípio das Nações 

Unidas em Favor das Pessoas Idosas”, em 1991; “Assembleia de Madri”, em 2002; e 

“Conferência Regional da América Latina e Caribe”, com a primeira edição em 2003, 

a segunda em 2007 e a terceira em 2012. Em 2005, a OMS propõe a “Política do 

Envelhecimento Ativo”.  

 No âmbito nacional, a “Constituição Federal Brasileira” de 1988 assegura ao 

idoso o direito à vida, à igualdade, à cidadania, à dignidade humana, à previdência 

social e à assistência social (BRASIL, 1988). 

 A Lei nº 8.842:, de 1994, foi sancionada a lei da “Política Nacional do Idoso”, a 

fim de garantir os direitos sociais do idoso, por meio da promoção de sua autonomia, 

integração e participação efetiva na sociedade (BRASIL, 1994). 

 Em 2003 foi sancionada no Brasil a Lei 10. 741, o “Estatuto do Idoso”. Esta lei 

voltada especificamente para os idosos foi elaborada com medidas que visavam 

proporcionar o bem-estar dos idosos. Acentua que os direitos aos idosos deviam ser 

vistos com prioridade (BRASIL, 2003). Em 2006, a política Nacional de Promoção 
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da Saúde no Brasil destaca a relevância da prática de atividades físicas e práticas 

corporais. Ela reconhece os efeitos benéficos relacionados à redução de riscos à 

saúde e a melhoria na qualidade de vida das pessoas. Essa importância também 

possui reconhecimento internacional e mobiliza diversos países à elaboração de 

diretrizes voltadas às atividades e exercícios físicos focadas nos idosos (COSTA e 

cols., 2018).  

Com a estimativa de que em 2040 a quantidade de idosos atinja 23,8% da 

população brasileira, verifica-se a necessidade de um sistema de saúde reajustado 

às novas demandas (MIRANDA e cols., 2016).   

Dados têm mostrado que esta tendência demográfica brasileira constitui uma 

conquista e uma responsabilidade, tanto para gestores públicos como para a 

sociedade. O investimento na promoção da autonomia e da vida saudável é 

fundamental a esse grupo social, bem como prover atenção apropriada às suas 

necessidades.  

 

Envelhecimento Ativo 

 

Ao considerar o grande desafio frente à revolução demográfica, surge uma 

proposta da OMS para a formulação de Políticas Públicas: o Envelhecimento Ativo. 

Ele envolve aplicações tanto populacionais como individuais, propondo que o 

indivíduo tenha a percepção de suas possiblidades para o bem-estar físico, mental e 

social. É definido como “o processo de otimização das oportunidades de saúde, 

participação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida 

que as pessoas ficam mais velhas” (OMS, 2005).  

O Envelhecimento Ativo está relacionado à perspectiva de aumento da 

expectativa para uma vida saudável e de garantias de qualidade de vida aos que 

envelhecem. Esta compreensão também se aplica a indivíduos com fragilidade física 

ou mesmo aos que precisam de cuidados especiais (GALVANI, SILVEIRA, 2016). 

Em um estudo, Pedro (2013) elencou áreas nas quais o Envelhecimento Ativo 

estava sendo aplicado em cidades do estado de São Paulo: Saúde, Educação, 

Previdência Social, Assistência Social, Trabalho e Emprego, Desenvolvimento 

Urbano, Transporte, Justiça e Direitos Humanos, Esporte e Lazer, Ciência e 

Tecnologia. Como exemplos, podem ser destacados, na área da Saúde: Atenção 
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primária em saúde do idoso; Implantação da caderneta da saúde do idoso; 

campanhas de imunização e campanhas educativas. Na área de Educação, servem 

como exemplos: Universidade Aberta à Terceira Idade; Centros de Convivência; 

Grupo de Articuladores da Saúde do Idoso; Graduação em Gerontologia; Curso de 

Aprimoramento e Saúde da Pessoa Idosa; Programas de Extensão Universitária; 

Eventos.  

Conforme visto acima, ao longo de décadas Políticas Públicas têm sido 

estimuladas e aplicadas no intuito de suprir a crescente população idosa, que não só 

procura viver mais, mas também com qualidade de vida satisfatória.  

 

1.3 Qualidade de vida 

 

 Apesar de parecer simples, o termo qualidade de vida possui uma 

interessante evolução quanto ao seu significado. Ao mesmo tempo, há décadas as 

tentativas de conceituá-la enfrentam dificuldades em sua definição. Por isso, a 

compreensão do seu desenvolvimento é um elemento relevante à sua compreensão, 

considerando vários aspectos envolvidos. 

 Paschoal (2000) discorre sobre o progresso diacrônico contemporâneo do 

termo. Ele constatou que, após a Segunda Guerra Mundial, o termo “boa vida” foi 

usado para se referir à conquista de bens materiais: automóvel, imóvel próprio, 

aparelhos eletrônicos, aplicações financeiras, aposentadoria substancial e viagens.  

A seguir, segundo o mesmo autor, o conceito foi ampliado para mensurar o 

grau de desenvolvimento econômico social. Nesta etapa, a qualidade de vida 

passou a ser comparada entre diferentes cidades, regiões, países e culturas. Inferia-

se que, na medida em que um país apresentasse melhores indicadores econômicos, 

melhor seria a qualidade de vida de suas populações. Entretanto, a questão da 

distribuição da riqueza foi desconsiderada. Com o passar do tempo o significado 

atingiu também dimensões voltadas ao desenvolvimento social: educação, saúde, 

trabalho, habitação, crescimento individual e lazer. 

Entretanto, a partir da década de 1960, verificou-se que a heterogeneidade da 

população em diversos aspectos exigia uma mensuração não objetiva. Então, 

percebeu-se que a avaliação da qualidade de vida percebida por parte dos próprios 

indivíduos era necessária e fundamental.  Deste modo, fatores subjetivos como 
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satisfação, realização tanto profissional como pessoal, relacionamento social e 

acesso à cultura e ao lazer se mostram como formas de manifestação das 

condições concretas de bem-estar (GALVANI, SILVEIRA, 2016). 

A primeira menção pública oficial da expressão foi feita em 1964 pelo então 

presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, para expressar sua convicção de 

que somente a qualidade de vida das pessoas é que poderia medir os objetivos de 

uma nação - ao invés do balanço dos bancos (FLECK e cols.,1999). 

Na década de 1990 o uso da expressão qualidade de vida fez parte da mídia, 

das conversas das pessoas e das investigações científicas. Estas ainda repercutem 

no que tange à relação da qualidade de vida e das questões biopsicossociais 

(GALVANI, SILVEIRA, 2016). 

Para Almeida e cols. (2012), o estudo deste tema é uma área complexa, 

baseada na multidisciplinaridade e com circulação tanto nas esferas objetivas 

quanto subjetivas de percepção individual sobre a qualidade da própria vida. A 

utilização nas diferentes áreas - educação, exatas, ciências da saúde, humanas e 

sociais - contribuem para as diversidades na concepção do termo (GALVANI, 

SILVEIRA, 2016).  

Minayo e cols. (2000) destacam que a qualidade de vida é uma noção 

humana, em estreita relação com o grau de satisfação vivenciado nas esferas 

familiares, afetivas, social, ambiental e na da própria estética existencial.  

 Mesmo com toda a complexidade envolvida na definição do termo, percebe-

se, por outro lado, toda a importância das pesquisas que a envolvem. As 

implicações decorrentes de seu estudo se constituem um importante instrumento na 

compreensão das pessoas e de avanços sociais em diversas áreas para o público 

idoso. Assim, a investigação das relações entre qualidade de vida e exercício físico 

– particularmente a hidroginástica – se mostra relevante à sociedade, uma vez que 

sua prática envolve diversos benefícios.   

 

1.4 Exercício físico e hidroginástica 

 

A prática do exercício físico tem sido apontada como instrumento de grande 

importância em diversos aspectos da vida humana. Idosos estão mais propensos à 

instabilidade postural e, consequentemente, às quedas (WINGERTER e cols., 2018). 
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O exercício físico regular melhora a capacidade funcional, aptidão 

cardiorrespiratória, saúde metabólica e prevenção de morte prematura. Preconiza-

se, ainda, que há relação inversamente proporcional entre prática de atividade física 

e redução do risco de doenças crônicas, como diabetes tipo 2, doença 

cardiovascular ou AVE (LUZAK e cols., 2017). 

 Outros benefícios relacionados à prática de exercícios físicos envolvem 

aspectos psicossociais. Num estudo de coorte retrospectivo, gêmeos finlandeses 

foram questionados quanto à prática de atividade física entre 1975 e 1981. Durante 29 

anos de acompanhamento, 353 indivíduos morreram com demência. Os 

pesquisadores concluíram que o exercício físico persistente e vigoroso nos momentos 

de lazer é elemento protetor contra a demência (ISO-MARKKU e cols., 2014). 

 Krell-roesch e cols. (2018) investigaram a possível correlação entre atividade 

física de lazer entre pessoas com comprometimento cognitivo leve e uma possível 

diminuição do risco no desenvolvimento de demência. Tratou-se de um estudo de 

coorte prospectivo envolvendo 280 pessoas com mediana de idade 81 anos, de 

ambos os sexos. Concluiu-se que a atividade física pode estar associada a um risco 

reduzido de demência entre o público pesquisado. 

 Seguindo a mesma linha, Zhao e cols. (2018) estudaram os principais fatores 

de estilo de vida modificáveis: a dieta, o sono e a atividade física e suas possíveis 

correlações com a demência e o declínio cognitivo.  Segundo eles, o exercício físico 

tem sido associado a um declínio cognitivo tardio ou mais lento, relacionado à idade. 

Assim, a recomendação médica para o engajamento à prática de exercícios físicos 

regulares deve ser uma conduta padrão, visando à saúde mental e cognitiva.  

 Contrariamente a tais fatores motivadores, o comportamento sedentário 

caracteriza grande parte dos idosos. Atividades sedentárias se transformam em 

rotina. Esta pode, inclusive, se associar a benefícios cognitivos, sociais ou 

restauradores – o que pode dificultar a mudança para um estilo de vida ativo. Assim, 

o desenvolvimento de novas conexões sociais e interações com outros ambientes 

podem ser elementos importantes no estímulo ao abandono do sedentarismo. 

Portanto, a participação em atividades comunitárias se mostra como grande aliada 

ao abandono deste estilo de vida prejudicial (PALMER e cols., 2018). 

 Além disso, também há motivos que dificultam ou impedem a adesão à rotina 

de exercícios. Um estudo realizado com 69 idosas longevas, tanto praticantes como 
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não praticantes de atividade física, investigou as principais barreiras que 

influenciavam o ingresso em alguma modalidade. Constatou-se que luto, ocupações 

da rotina, limitações por dor, modo de ser, relação com a família e influência do meio 

ambiente foram barreiras encontradas à adesão de uma rotina de exercícios físicos 

regulares (LOPES e cols., 2016).  

 No cuidado com a população idosa, médicos têm recomendado a prática de 

exercícios físicos, sendo a hidroginástica uma modalidade geralmente sugerida 

(OLIVEIRA, 2017; TEIXEIRA, 2009). A hidroginástica tem sido instrumento de 

cuidado em saúde junto às pessoas idosas, uma vez que contribui para a 

independência e melhora das capacidades funcionais (REICHERT e cols., 2015).  

 Sua caracterização como exercício físico, realizado em imersão, alia fatores 

benéficos ao praticante idoso (MOREIRA e cols., 2017). A água apresenta 

benefícios terapêuticos normalmente atribuídos às suas propriedades físicas: 

flutuabilidade, pressão hidrostática e a troca térmica (SOUZA JÚNIOR e cols., 2017). 

 Silva e cols. (2017) relatam que além de diversas vantagens à saúde física, a 

hidroginástica também pode beneficiar a saúde mental de idosos: contribui para a 

sensação de bem-estar, para a autoestima equilibrada e para a interação social. 

As aulas de hidroginástica geralmente têm duração de 50 a 60 minutos, com 

predominância em exercícios estacionários. Alguns recursos estratégicos podem 

ser: uso dos próprios membros, espaguetes, palmares, pranchas de natação, 

halteres e barra na borda da piscina (SOUZA JÚNIOR e cols., 2017). 

Em resumo, atribui-se aos exercícios físicos um importante papel na 

promoção da saúde. No caso da hidroginástica, os benefícios físicos e psicossociais 

podem ser potencializados pelos efeitos da imersão e da interação grupal. Portanto, 

pode-se vislumbrar com o uso desta modalidade a melhora ou manutenção da 

qualidade de vida na população idosa, de modo a ser investigada e considerada 

como elemento relevante na formulação de Políticas Públicas. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 O objetivo desta pesquisa foi verificar se a participação de idosas em aulas de 

hidroginástica promoveria alguma mudança quanto às suas percepções da 

qualidade de vida. 

 

2.2 Objetivo específico 

  

 Identificar se as idosas voluntárias reconhecem a prática da hidroginástica 

como elemento relevante à sua qualidade de vida; 
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3. MÉTODO DE PESQUISA  

 

Este estudo descritivo teve caráter semilongitudinal e experimental sendo de 

abordagem qualitativa e quantitativa (HOCHMAN e cols., 2005).  

 

3.1 Aspectos éticos 

 

A secretaria de Esportes foi consultada sobre o interesse em se desenvolver a 

pesquisa em suas piscinas e, após todos os trâmites burocráticos necessários, os 

espaços e demais recursos foram autorizados para uso do estudo.  

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética da Universidade Federal de São 

Paulo por meio da Plataforma Brasil sob CAAE 65078017.2.0000.5505 com 

aprovação em 22/02/2017 e parecer 1.953.857 (Anexo 1). 

O projeto foi divulgado por aproximadamente um mês em mídia digital (Diário 

Oficial de Santos), em uma Unidade de Saúde da Zona Noroeste e em outra da 

Ponta da Praia e no Centro de Convivência (Ceconv) da Caneleira (Zona Noroeste). 

Todos estes equipamentos da prefeitura de Santos se localizavam nas mesmas 

regiões onde as atividades seriam realizadas. Contou-se também com a divulgação 

por parte das secretarias do Centro Esportivo e Recreativo Rebouças (CER-Rb), na 

Ponta da Praia, e do Centro Esportivo e Recreativo da Zona Noroeste (CERZNO), 

além de redes sociais. Em todos os espaços públicos houve consentimento e 

incentivo na divulgação por parte das chefias responsáveis por cada setor. 

As participantes foram pessoalmente instruídas mediante a apresentação e 

explicações sobre o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), sendo 

subsequentemente assinado por cada uma delas e pelo pesquisador responsável 

(Apêndice 3). 

 

3.2 Participantes  

 

Para a participação no estudo, voluntariaram-se 26 idosas. Destas, 10 

inscreveram-se em um dos Centros Esportivos e 16 em outro. No mesmo dia em 

que cada voluntária assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, também 
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foram realizadas as avaliações e questionários. Deste modo, 26 voluntárias iniciaram 

o projeto com todas as avaliações realizadas e entrevista e questionário 

respondidos. 

 

3.2.1 Critérios de inclusão 

 

Como critérios de inclusão foram utilizados os seguintes requisitos: ser do 

sexo feminino, possuir idade igual ou superior a 60 anos, estar devidamente inscrita 

no projeto em questão, não ter praticado hidroginástica há pelo menos um ano e 

dispor-se a participar das aulas, responder às entrevistas e aos questionários.  

 

3.2.2 Critérios de exclusão 

 

Foram utilizados como critério de exclusão: deixar de realizar qualquer um 

dos instrumentos de avaliação; apresentar participação inferior a 66,66% das aulas 

no período previsto; ingressar em alguma atividade regular qualquer durante a 

vigência da pesquisa (junto a um grupo, empresa, instituição, organização ou afim).  

 

3.2.3 Contexto 

 

Após as primeiras aulas, o clima se tornou frio e chuvoso. Este fator 

comprometeu decisivamente o andamento das aulas no CER-Rb. Por isso, de todas 

as inscritas para realizar aulas neste Centro, somente duas deram andamento no 

projeto ao concordarem em continuar suas atividades no CERZNO. 

Já na piscina da Zona Noroeste, o clima não foi um fator determinante como 

empecilho – ainda que tenha motivado faltas de algumas alunas em certos 

momentos. Duas voluntárias declararam não poder prosseguir por motivos pessoais. 

Outras duas voluntárias não realizaram as reavaliações e as demais não atingiram 

frequência igual ou superior a 66,66%. Ao final da pesquisa restaram 8 voluntárias. 

 

3.3 Procedimentos 
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Para este estudo foram adotados os seguintes procedimentos: num primeiro 

momento, antes do início do programa de aulas, foram realizadas as avaliações e 

testes corporais. Também foram aplicados a entrevista semiestruturada e o 

questionário sobre Qualidade de Vida (SF-36). A partir de então, as voluntárias 

participaram normalmente das sessões previstas (24), totalizando o período de 12 

semanas. Num segundo momento, ao final deste período, foram reaplicados os 

instrumentos.  

As participantes realizaram as avaliações em sala de Avaliação Física, 

localizada em Centro Esportivo da prefeitura de Santos, em ambientes previamente 

preparados para estes fins, com ventilação, luminosidade e privacidade adequadas. 

As sessões ocorreram 2 vezes por semana, tiveram duração de 50 minutos, 

com intensidade leve a moderada (alta intensidade foi proposta como exceção em 

alguns breves e estratégicos momentos), contexto recreativo e descontraído e eram 

divididas em partes inicial, principal e final. Houve uso de recursos materiais 

diferentes ao longo das sessões. Praticamente em todas as aulas houve incentivo 

verbal para a execução dos exercícios, mas também a repetitiva orientação para que 

cada uma respeitasse seu limite. Foram utilizadas em várias aulas músicas 

aleatórias, não temáticas, de rádio local. Não foram utilizados materiais como 

sobrecarga para estímulo em membros inferiores.  

A parte inicial era geralmente composta por exercícios de deslocamento pela 

piscina, saltitos e ambiente informal para conversa. Também chegaram a ser usados 

exercícios de alongamento. A duração média era de 5 a 10 minutos. 

A parte principal foi composta por exercícios aeróbicos, geralmente de 25 a 

30 minutos. Envolveu exercícios de membros superiores e inferiores trabalhando 

grandes grupos musculares. Foram utilizados exercícios estacionários com e sem 

saltitos; geralmente em movimentos simultâneos de membros superiores e 

inferiores; em diferentes eixos, segmentos e em grande amplitude; com uso de 

materiais ou dos próprios membros em arrasto como sobrecarga. Também foram 

realizados exercícios em deslocamento frontal, lateral, de costas e em flutuação 

(para quem conseguia) com uso simultâneo de todos os membros. Houve estímulos 

verbais para a execução dos movimentos e da interação social, através de ambiente 

recreativo e amistoso. A intensidade recomendada era a moderada, mas com 
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liberdade para variação mais leve, conforme condição individual de cada 

participante.  

A parte principal foi composta, inclusive, por exercícios de resistência 

muscular localizada; também envolvia todos os membros e tiveram duração em 

geral entre 5 a 10 minutos. Foram utilizados exercícios estacionários em geral; com 

uso de um ou dois membros por vez (tanto inferiores como superiores); em grandes 

ou em pequenas amplitudes de movimento; de igual modo foram utilizados como 

sobrecarga materiais e os próprios membros. Neste perfil de exercícios a 

recomendação era de alta intensidade (expressa na velocidade aumentada dos 

movimentos, porém em 2 ou 3 séries de 10 a 20 segundos) com liberdade para uso 

de intensidade moderada (segunda opção) ou leve (último caso).  

A parte final era realizada com exercícios de alongamento, exercícios 

respiratórios, relaxamento ou dinâmicas, com duração de 5 a 10 minutos. 

Os recursos materiais foram: espaguetes, pranchas de natação, uso dos 

membros contra a resistência da água e bola. 

Assim, procurou-se possibilitar uma grande variedade de experiências 

motoras, com atenção aos próprios limites e com o alvo de superá-los. No aspecto 

relacional, a esfera de respeito e companheirismo entre todos foi um elemento 

estimulado e vivenciado.   

 

3.4 Coleta de dados 

 

3.4.1 Avaliações antropométricas 

 

As medidas de massa corporal e estatura foram realizadas em balança 

antropométrica, marca Filizola, com precisão de 100 gramas e 0,1 cm 

respectivamente segundo metodologia descrita por (LOHMAN, 1988).  

 

3.4.2 Índice de massa corporal (IMC) 

 

 Esta medida é mundialmente aceita como indicador da gordura corporal, 

sendo critério diagnóstico para estudos epidemiológicos e clínicos, onde: IMC = 

Peso (kg) / Estatura (m2). Após o cálculo do Índice de Massa Corporal os indivíduos 
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serão pré-classificados de acordo com os critérios definidos pelo Center for Disease 

Control and Prevention (CDC, 2006). 

 

3.4.3 Circunferências da cintura, quadril e do pescoço 

 

Para verificar a possível correlação das circunferências e o desenvolvimento 

de doenças cardiovasculares, serão realizadas as medidas da circunferência da 

cintura, quadril e pescoço com fita métrica não flexível (LOHMAN e cols., 1988). 

 

3.4.4 Composição corporal  

 

A análise da composição corporal foi realizada através do método de 

impedância bioelétrica, com o equipamento BC-558 Ironman Segmental Body 

Composition Monitor (Tanita Corp.,Tokyo, Japan) por ser um método rápido, não-

invasivo, economicamente viável e que estima indiretamente os valores de massa 

livre de gordura (MLG), massa gorda (MG), água corporal total (ACT), e taxa 

metabólica basal (TMB) de forma segmentada. O procedimento consiste na 

passagem de uma corrente elétrica de baixo nível pelo corpo do indivíduo, sendo o 

valor de resistência obtido diretamente proporcional à ACT e, consequentemente, à 

MLG, já que esta armazena maior quantidade de água que o tecido adiposo. Quanto 

maior a resistência à corrente elétrica, menor a quantidade de MLG e ACT do 

indivíduo (HEYWARD, 2000). 

 

3.4.5 Teste de força de preensão manual (FPM) 

 

A força de preensão manual de ambas as mãos foi avaliada por meio de 

dinamometria (JAMAR®). A voluntária foi posicionada confortavelmente sentada com 

o ombro aduzido e em rotação neutra, o cotovelo a 90º de flexão, antebraço e punho 

na posição neutra e joelhos flexionados com os pés apoiados no solo.  

Foram realizadas três medidas da FPM. Movimentos discretos de 

hiperextensão do punho e desvio ulnar foram permitidos durante os testes. A 

voluntária recebeu incentivo verbal e a maior das medidas em quilograma-força foi 

utilizada para a análise dos dados (MOREIRA, 2003).  
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3.4.6 Flexibilidade 

  

 Foi avaliada a flexibilidade de cadeia posterior por meio do teste de sentar e 

alcançar com o Banco de Wells (WELLS; DILLON, 1952). A avaliada se posicionou 

sentada sobre um colchonete no chão com os pés juntos, apoiados sobre o banco; 

os joelhos e cotovelos se mantiveram estendidos à frente durante toda a execução 

de flexão de tronco, momento em que, com uma mão sobre a outra, se procurou 

atingir a maior distância possível. Foram realizadas três tentativas, sendo 

considerada a de maior distância. 

 

3.4.7 Percepção da qualidade de vida  

 

Para a medida da percepção da qualidade de vida foram utilizados dois 

instrumentos: o Questionário SF-36 (Anexo 2) e entrevista semiestruturada. 

O Medical Outcomes Short-Form Health Survey (SF-36) é um instrumento 

genérico de avaliação da percepção da qualidade de vida (CICONELLI, 1999).  

O Questionário SF-36, adaptado para versão brasileira, é estruturado em 

forma de entrevista. Nele, constam 11 questões e 36 itens que englobam oito 

componentes (domínios ou dimensões): capacidade funcional (dez itens), aspectos 

físicos (quatro itens), dor (dois itens), estado geral da saúde (cinco itens), vitalidade 

(quatro itens), aspectos sociais (dois itens), aspectos emocionais (três itens), saúde 

mental (cinco itens) e uma questão comparativa sobre a percepção da saúde atual e 

dos últimos 12 meses. O avaliado recebe um escore em cada domínio, variável de 0 

a 100, sendo 0 o pior escore e 100, o melhor. Por seu perfil genérico, seus conceitos 

não são específicos para uma determinada idade, doença ou para um grupo de 

tratamento (KLEIN e cols., 2018). 

Caracteriza-se por rápido preenchimento (5 a 10 minutos), versatilidade de 

aplicação e níveis de confiabilidade e validade que sobrepujam os padrões mínimos 

recomendados (LAGUARDIA e cols., 2013).  

As participantes tiveram a liberdade de responder sozinhas ao questionário, 

ou contar com ajuda do entrevistador para lê-las e assinalar suas respostas. A 

análise se deu por meio da coleta e estruturação em planilha para posteriores 

cálculos. 
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Assim, também foram realizadas entrevistas semiestruturadas, as quais foram 

gravadas, transcritas e posteriormente analisadas por meio da Análise de Conteúdo 

e Temática (BARDIN, 2016). 

As perguntas das duas entrevistas elucidaram informações consideradas 

úteis ao objetivo da pesquisa. Envolveram questões acerca das motivações, 

compromissos sociais regulares, conceituação sobre qualidade de vida e como a 

mesma é enxergada em seu contexto. São similares, distinguindo-se apenas nas 

perguntas cuja diferença cronológica exigia outra abordagem. 

A primeira entrevista, pré-intervenção, foi realizada com as seguintes 

questões: 1) Por que você quer fazer hidroginástica? 2) O que você imagina que a 

prática da hidroginástica vai gerar em você? Qual sua expectativa? 3) Você tem 

realizado alguma atividade regular (atividade física, social, religiosa, remunerada ou 

de lazer junto a um grupo, empresa, instituição, organização ou afim?) Se a senhora 

tem feito, o que a senhora tem feito e com que frequência? 4) Pra você, o que é 

qualidade de vida? 5) Como você descreve sua qualidade de vida atual? 6) Em sua 

opinião, o que tem influenciado sua qualidade de vida? 

A segunda entrevista, pós-intervenção, foi realizada com as seguintes 

questões: 1) Por que você continua fazendo a hidroginástica? 2) Você acha que a 

prática da hidroginástica mudou algo em você? 3) Você teve alguma alteração em 

sua rotina ao longo dessas semanas de projeto? 4) Em sua opinião, o que é 

qualidade de vida? 5) Como você descreve sua qualidade de vida atual? 6) Em sua 

opinião, o que tem influenciado sua qualidade de vida?  

 

3.5 Análise dos dados 

 

 No que concerne à investigação quantitativa, os dados foram planilhados em 

Excel para descrição, cálculo de média e respectivo desvio padrão das diferentes 

variáveis. Depois de confirmada a ausência de normalidade dos dados pelo Teste 

D´Agostino-Pearson, foi realizado o Teste de comparação de Wilcoxon para 

amostras dependentes, entre os momentos inicial e final, sendo o nível de 

significância fixado em 5%, p≤0,05. Tais análises foram realizadas por meio do 

software S GraphPad Prism7.  
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 Em relação à investigação qualitativa, os dados coletados da entrevista 

semiestruturada foram analisados à luz da análise de conteúdo/análise temática 

seguindo o modelo de caracterização de Bardin (2016). A seguir, realizou-se a 

análise com leitura e releituras das transcrições das entrevistas semiestruturadas, 

bem como a seleção de trechos significativos em relação aos objetivos da pesquisa 

e de outros, não previstos. Estes trechos, das diversas entrevistas, foram reunidos 

segundo categorias gerais. Posteriormente passou-se à exploração do material, ou 

seja, a identificação de núcleos de sentido; e em seguida sintetizados em temas. 

Finalmente, os resultados foram discutidos e comparados.  
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Caracterização geral 

 
 As idosas que cumpriram o estudo apresentaram idade média de 66,75 ± 4,86 

anos, com estatura de 1,57 ± 0,05. Com relação à frequência às aulas, a média foi 

de 75% ± 5,09.  

 

4.2 Antropometria 

 
Na Tabela 1, observa-se que não houve diferenças entre os valores pré e 

pós-intervenção.  

 

Tabela 01: Valores Antropométricos de idosas praticantes de Hidroginástica. 

 Pré (n=8) Pós(n=8) p 

Massa Corporal 80,18 ± 11,53 80,35 ± 11,96 0,777 

IMC 32,70 ± 5,42 32,73 ± 5,72 0,871 

C. Pescoço 36,11 ± 2,02 35,66 ± 1,77 0,156 

C. Cintura 103,78 ± 6,86 104,59 ± 7,72 0,562 

C. Quadril 114,19 ± 9,76 115,56 ± 9,73 0,165 

Rel. C/Q 0,91 ± 0,03 0,91 ± 0,03 0,704 

Legenda: IMC = Índice de Massa Corporal; C. - Circunferência; Rel. C/Q - Relação Cintura-Quadril. 

 
 

4.3  Composição Corporal e Aptidão Física 

 
Ao se observar a Tabela 02, percebe-se que não houve alterações significativas 

nas variáveis averiguadas após a intervenção, exceto pela FPM (MD e MND).  

 

Tabela 02: Composição Corporal e Aptidão Física de idosas praticantes de Hidroginástica. 

 Pré (n=8) Pós (n=8) p 

% Gordura (%) 41,33 ± 4,96 42,49 ± 3,37 0,29 

TMB (kcal) 1419,75 ± 125,41 1408 ± 169,06 0,57 

 Água Corporal (%) 42,89 ± 3,22 42,01 ± 2,24 0,30 

Massa Muscular (kg) 44,25 ± 3,64 43,68 ± 5,43 0,49 

FPM MD (Kgf) 21,50 ± 1,60 24,75 ± 2,76 0,04 

FPM MND (Kgf) 21,50 ± 3,82 22,75 ± 4,65 0,04 

Flex (cm)  20,00 ± 7,02  18,45 ± 3, 87  0,34 
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Legenda: % Gordura - Percentual de Gordura; TMB - Taxa Metabólica Basal; % Água - Percentual de 
Água; FPM - Teste de Força de Preensão Manual; MD - Mão Dominante; MND - Mão não Dominante; 
Flex - Teste de Flexibilidade (Banco de Wells). 

 

4.4 Percepção de qualidade de vida  

 

4.4.1 Questionário SF-36 

 
Observa-se que os domínios CF, AF, Dor e EGS não apresentaram 

alterações significativas, ao passo que os domínios V, AS, AE, SM e Média 

aumentaram em relação ao momento pré. 

 

Tabela 03: Percepção de qualidade de vida (SF-36) de idosas praticantes de Hidroginástica. 
 Pré (n= 8) Pós (n =8) p 

 
CF 73,13 ± 24,92 

 
74,38 ± 16,13 

 
0,86 

 
AF 

 
65,63 ± 48,07 

 
78,13 ± 41,05 

 
0,53 

 
Dor 

 
56,50 ± 13,77 

 
65,25 ± 29,89 

 
0,30 

 
EGS 

 
63,50 ± 15,94 

 
60,25 ± 14,31 

 
0,31 

 
V 

 
64,38 ± 23,97 

 
74,38 ± 18,21 

 
0,03 

 
AS 

 
71,88 ± 24,78 

 
96,88 ± 5,79 

 
0,03 

 
AE 

 
59,58 ± 44,60 

 
100,00 ± 0,00 

 
0,03 

 
SM 

 
70,50 ± 23,32 

 
90,25 ± 9,53 

 
0,04 

 
Média 

 
65,64 ± 19,58 

   
   79,94 ± 11,85 

 
0,01 

Legenda: CF - Capacidade Funcional; AF -Aspectos Físicos; EGS - Estado Geral de Saúde;  
V - Vitalidade; AS - Aspectos Sociais; AE - Aspectos Emocionais; SM - Saúde Mental. 
 
 

4.4.2 Entrevistas semiestruturadas 
  

Resultados: Análise temática – entrevista 1 

 

As entrevistas evidenciaram diferentes motivações que levaram as voluntárias 

a ingressar nas aulas de hidroginástica. Cabe salientar, no entanto, que a maioria 

destacou mais de uma razão quanto ao motivo de adesão.  

Observamos razões externas e internas. As que relataram motivações 

externas também apresentaram pelo menos uma outra motivação interna. É notório 
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observar como, no caso de algumas das participantes, terceiros contribuíram para 

formar uma opinião – que resultou numa tomada de decisão. 

 

Razões para a adesão às aulas de hidroginástica: influenciadores 

externos 

 

Dentre as motivações externas, foi destacada a recomendação médica: E4- 

“Porque a água... O médico me manda ir para água. Me faz bem!”. Outra motivação 

foi o incentivo de amigas: E8- “... eu achei melhor fazer hidroginástica porque a 

maior parte das pessoas com quem eu converso, elas fazem: por que você não faz 

hidroginástica? É muito bom né?”. E, interessantemente, a própria oportunidade 

surgida pelo projeto de pesquisa se constituiu um fator motivador: E8- “Então, como 

apareceu esta oportunidade eu estou me agarrando a isso”. 

 

Razões para a adesão às aulas de hidroginástica: Motivações internas  

 

No caso das motivações internas, verificou-se ênfase em anseios pessoais 

com pertinência à saúde física e mental. Uma expectativa era a de uma boa saúde: 

E7- “... e eu pretendo ter uma saúde boa, né? Uma vida boa, assim. Então eu queria 

fazer essa hidroginástica”. Aliado a isto, também houve quem expressasse anseio 

por alívio de dores: E3- “Pra me sentir melhor das dores que sinto... Eu sinto 

bastante dores”. Também foi destacado o desejo de auxílio contra a depressão: E3- 

“E também eu ‘tô’… deprimida, né? Assim… em depressão”.  

Ainda voltadas aos anseios pessoais, elas relataram como motivação a 

expectativa por bem-estar: E4- “...na água eu me sinto muito bem eu gosto muito da 

água. Porque a água [...] Me faz bem! Eu já fiz lá no Rebouças, né?”. A busca por 

amizades também foi elemento motivador: E5- “Vai… cada vez melhorando mais; e 

eu gosto; e as amigas, né? A gente tem aquela amizade, aquele grupo - muito 

bom!”. E, por fim, certo desejo pela prática da modalidade em si: E4- “Eu gosto de 

fazer hidroginástica”. 

Além das motivações, as entrevistadas destacaram também suas 

expectativas quanto às aulas de hidroginástica. Elas se relacionavam à melhora em 

geral, ao bem-estar e à saúde – tanto física quanto mental. 
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  Quanto às expectativas, foram ressaltadas a esperança de melhora de dores, 

saúde e sintomas depressivos, benefícios em geral, bem-estar, vigor, boa 

funcionalidade e até melhora estética corporal: E4- “eu sinto dores terríveis! Eu sinto 

menos dores quando na água. Eu gosto!”; “ah, eu espero que melhore neste sentido 

[da depressão]”; E2- “É… vai gerar coisas boas, né? Que o... como é que diz? Vou 

‘ter um movimento bom no corpo’...”; E2- “e eu vou me sentir muito bem!”; E5- “Gerar 

energia, é… a saúde, né?”; E6- “Ah… eu acho que vou ter uma qualidade de vida 

melhor”; E8- “Eu ‘tô’ um pouquinho gorda. Quem sabe também eu emagreço mais 

um pouco?”. 

 

Compromisso(s) social(is) frequente(s): rotinas com participação em 

atividades coletivas  

 

 Outro aspecto elucidado foi a rotina social. Elas expuseram o quanto estão 

envolvidas em compromissos coletivos em seu cotidiano. Das 8 participantes, 3 não 

possuíam compromissos coletivos regulares externos ao ambiente familiar: E1- 

“Não… agora no momento, esse ano [...] Então eu ‘tô’ praticamente parada. Era a 

única coisa que eu fazia era o ‘Movimente-se’.” E3- “Não tenho feito!”. 

 Por outro lado, as rotinas de 5 entrevistadas envolviam a participação em 

atividades coletivas regulares. Relataram participar de atividades físicas, escolares, 

artísticas, religiosas e profissional (em períodos parciais): E2- “eu faço... atividade. 

Que eu faço a dança ‘flamenga’... e faço também capoeira”; E4- “eu estou 

estudando à noite!”; E4- “Trabalho! Eu trabalho mais de sábado e domingo! Eu entro 

no sábado e só saio na segunda.”; E8- “Sou aposentada [...] sou advogada, então eu 

tenho ainda alguns clientes, né? [...] quando alguém precisa assim, de alguma coisa, 

eu faço”. 

 

Conceito sobre qualidade de vida: relação com uma boa saúde física e mental, 

permeando os anseios ligados à autonomia, relacionamentos, bem-estar e felicidade. 

 

 Numa esfera objetiva, foram pontuadas como componentes da qualidade de vida 

aspectos como praticar exercício físico e uma dieta saudável: E1- “fazer os seus, as 

suas… caminhada, exercício, ter um pouquinho de lazer”. E3- “comer bem” 
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E5- “é [...] alimentação saudável...”. 

 Foram destacados também como elementos subjetivos como “ter boa 

saúde/ausência de dor, sentir-se feliz e motivada, ter disposição e estilo de vida 

ativo, sentir-se bem, ter contentamento, ter sonho, desfrutar de autonomia e de 

relacionamentos interpessoais harmoniosos.  

O conceito de qualidade de vida foi, assim, construído a partir de suas 

opiniões, conforme suas vivências e compreensões: E3- “ter uma saúde boa… é… 

saúde boa...”; E3- “... e acho que ser feliz - passear, ter vontade de passear e sair… 

acho que é isso.”; E6- “Ah… eu acho que qualidade de vida é se sentir bem, né?”; 

E8- “Qualidade de vida é isso, eu acho que não tem muita coisa, pela nossa idade. 

[...] qualidade de vida é isso - não tem muita coisa, né?”; E8- “… é você ter um 

sonho…”; E8- “Você fazer aquilo que você quer…”; E8- “ter disponibilidade, uma 

disposição principalmente [...] é você ter coisas pra você fazer - não ficar só 

assistindo televisão… aquelas ‘Globo’, né? ‘Big Brother’, aquelas coisas todas…”; 

E8- “E… namorar, beijar (risos)... que faz parte da vida, né? [...] Não sei… e gostar 

das pessoas e gostar de animais. Eu tenho dois cachorros”. 

 

Descrição sobre a própria qualidade de vida: perspectivas positivas 

 

 Dentre as voluntárias, 5 revelaram perspectiva positiva em aspectos de sua 

QV. Elas as descrevem como boas (devido à saúde) e com autonomia: E2- “Bem… 

muito bem. ‘Tô’ bem de saúde, né?”; E5- “Ah… minha qualidade de vida agora tá 

muito melhor do que antes - muito melhor! Eu sei me alimentar...”; E4- “... saio a 

hora que eu quero; chego a hora que eu quero... eu estou estudando à noite!”. 

 

Descrição sobre a própria qualidade de vida: perspectivas negativas 
 

 Por outro lado, 3 participantes relataram pelo menos uma perspectiva 

negativa em sua QV. Foram descritas a escassez de uma rotina fisicamente ativa, 

estagnação numa rotina familiar e ausência de um autocuidado adequado devido a 

uma condição financeira com poucos recursos: E1- “a única falta é porque eu não 

faço exercícios, né?”; E3- “minha qualidade de vida seria… ah… parada, mesmo… 

que eu fico - na minha casa”; E6- “Minha qualidade de vida… acho que é ruim! Não 
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é boa, não! [...] Eu também tenho… a ‘tireoide’, né? Então, é assim: a dieta ‘são 

muito caros’. [...] A gente não tem condições de comprar… entendeu? [...] Então pra 

mim tá sendo muito difícil! [...] eu não tenho condições [financeiras] pra isso. 

Entendeu?”. 

Foram mencionados como fatores positivos o estilo de vida saudável (saúde, 

dieta e prática de exercícios físicos), rotina ativa, autonomia, relacionamentos 

agradáveis e capacidade de aprender com outros: E1- “Eu sempre já venho de casa, 

da família da minha mãe, assim, da gente… nada de frituras, essas coisas… 

embutidos, nada de comer muita coisa na rua; tudo natural, mais dentro de casa, 

comidinha feita em casa.”; E2- “‘Tô’ bem de saúde, né?”; E4- “O que tem 

influenciado minha qualidade de vida? Tudo! [...] na escola lá [...]sobre negócio de 

reciclar lixo [...] Eu me sinto bem... muito bem graças a Deus! [...] Sim... eu gosto de 

trabalhar com idosos, adoro trabalhar com idoso”; E4- “Saio à hora que eu quero, 

chego a hora que eu quero, eu estudo à noite... eu chego, eu saio [...] e liberdade não 

tem preço!”; E5- “Muitas amizades, a gente faz amizades e… eventos que a gente vai 

- muito ‘animado’. Então, são coisas que animam a pessoa cada vez mais, né?”. 

 Em contrapartida, verificou-se que aspectos ligados à privação de algum 

grande anseio interferem negativamente na percepção da qualidade de vida. Foram 

relatados como fatores de interferência na QV o luto, a depressão, a má alimentação 

(devido a dificuldades financeiras) e a privação no autocuidado (decorrente de 

responsabilidades familiares): E3- “Meu pai faleceu, aí mais uns três anos minha 

mãe veio a falecer. [...] Eu fiquei cuidando, né? Então aquilo ‘ficou uma ligação’, né? 

[...] estou tomando remédio pra depressão também - estas coisas ‘toda’, né? Mas, é 

como se uma parte de mim… ‘se foi’, né?”; E6- “Ah… eu acho que uma ‘mal’ 

alimentação. Entendeu?; E6- “E também é assim: é a rotina de vida que a gente 

tem. A gente não tem tempo pra nada! Sempre ‘tá’ pra servir as pessoas, né? Você 

nunca tem tempo pra você, é sempre pros outros! [...] Você esquece de viver pra 

viver a vida dos outros. Infelizmente é assim!”. 

 

Resultados: Análise temática – entrevista 2 

 

 As entrevistas de retorno tiveram como primeiro tema a questão da 

motivação, novamente. Entretanto, devido à diferença de contexto, a tônica se 
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baseou nas razões pelas quais as participantes decidiram permanecer na prática 

das aulas de hidroginástica até então. 

Este subtema evidencia valores e anseios, podendo estar diretamente ligado 

às expectativas quanto às aulas de hidroginástica. As motivações podem ter relação 

com influenciadores externos, tendo sido por eles impelidas.  

 As entrevistas evidenciaram diferentes motivações que contribuíram para a 

manutenção das voluntárias nas aulas de hidroginástica. Cabe salientar, no entanto, 

que a maioria destacou mais de uma motivação quanto ao motivo de adesão.  

 

Motivações da permanência nas aulas de hidroginástica: percepção de 
benefícios à saúde, envolvendo aspectos físicos, mentais e sociais 
 

 Observou-se que as motivações das participantes em permanecer nas aulas 

de hidroginástica estavam ligadas à percepção dos benefícios da modalidade à sua 

saúde, tanto em aspectos físicos quanto em aspectos mentais e sociais. Vinculado a 

isso, as entrevistadas relataram percepções de mudanças decorrentes da prática de 

hidroginástica. 

 Elas mostraram confiança quanto aos benefícios à saúde e ao fato de 

possuírem, então, uma vida fisicamente ativa: E1- “Eu continuo fazendo a 

hidroginástica porque é bom pra minha saúde [...] agora com a hidroginástica pra 

mim é um lazer - posso até dizer assim… ótimo! Porque tenho aquele compromisso 

de ‘vim’ os dias certos...”. E4- “eu continuo fazendo hidroginástica pra melhoria do 

meu corpo… principalmente os meus joelhos.” 

 Uma segunda motivação ressaltada foi a sensação de bem-estar: E1- 

“compromisso de ‘vim’ os dias certos… pra me sentir melhor.”; E2- “eu me sinto 

bem. [...] É... bem-estar, mesmo”; E3- “E… me senti bem, né? Muito bem! [...] nós 

‘brincando’... as meninas é… ‘fica rindo’ tudo feliz. Isso, adorei!”; E4- “Eu me sinto 

muito bem na hidroginástica! Eu gosto… eu me sinto bem.”; E5- “... me sinto muito 

bem fazendo a hidroginástica.”; E8- “E… segundo, que me senti bem, né?”. Não 

houve um levantamento em torno de que elemento(s) teria proporcionado esta 

sensação, mas o fato é que as participantes, majoritariamente, relataram a sensação 

de bem-estar. Uma sugestão é que o ambiente descontraído, lúdico e favorável à 

criação de vínculos de amizades, tenha contribuído para tanto. Mori e Silva (2010) 
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propõem que o lazer tem papel importante nas vidas dos idosos, pois colabora para 

uma visão que valoriza a interação social.  

 Outro elemento pontuado foi a disposição. Segundo relatado, ter boa 

disposição se configurou como outro elemento importante: E2- “Me sinto bem… boa 

disposição… é… isso é o que eu sinto… em mim, né?”; E5- “Já tenho mais 

disposição!”. 

 Outro fator levantado foi a percepção genérica de ter sido algo bom, que fez 

bem em termos gerais: E5- “melhorou muito, muito - em tudo!”; E6- “É… eu achei 

bom, né? Porque pra mim melhorou muito a minha vida, na hidroginástica, 

entendeu?”; E3- “Ah… porque fez muito bem para mim [...] e foi muito bom para 

mim, ‘no sentido de tudo’, né?”; E7- “... é um exercício muito bom pra mim… pra 

minha vida! Por isso que eu gosto de fazer hidroginástica”. 

 Uma motivação para a permanência foi o agrado pela modalidade: E3- “... e 

eu gostei muito, né? E vou continuar.”; E8- “eu me identifiquei, né? […] gostei de 

mais uma atividade...”. Esta motivação foi notória porque, durante a primeira 

entrevista, a E3 relatou problemas com depressão; era desmotivada a sair de casa: 

“eu penso em sair e depois eu desisto”. No caso da E8; havia trauma de piscina. 

Assim, houve duas pessoas que lidaram com seus problemas e que atingiram uma 

superação de ordem mental.  

 Seguindo a mesma linha, quando questionadas quanto a percepção de 

alguma mudança (decorrente da prática da hidroginástica), foi destacada também a 

própria motivação para a prática da modalidade. As participantes relataram que 

estavam motivadas em continuar a prática da modalidade, ao responderem: E1- 

“acho que por enquanto só me deu vontade de fazer [hidroginástica]...”; E3- “É… 

gostava de ‘vim’; não queria faltar, é… até as aulas pra mim: eu gostaria que fossem 

mais horas, né? [risos]. Novamente, destacam-se alguns fatos: a E1 comentara que, 

segundo enxergava, só lhe faltava a prática do exercício físico para que tivesse uma 

boa QV: “minha qualidade de vida é... uma qualidade boa porque eu me alimento [...] 

E a única falta é porque eu não faço exercícios, né?...”. O outro destaque é quanto a 

E3, que lidava com dificuldades para sair de casa, devido à depressão: “Aí aquilo lá 

[falecimento da mãe] pra mim, depois… aí ‘aumentou’ mais minhas dores; 

depressão; aí não tenho mais vontade de fazer… simplesmente eu tenho vontade de 
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sair - eu penso em sair e depois eu desisto. Pra ‘vim’ aqui fazer inscrição... planejava 

todo dia: ‘Vou hoje? Vou hoje’?”. 

A melhora ou ausência de dores foi outro relato: E5- “... não tenho uma dor de 

cabeça, não tenho nada!”; E6- “pra mim melhorou bastante, tanto as minhas pernas 

que eu tinha artrose, né? Melhorou muito, eu não sinto mais dor no joelho… pra mim 

foi ótimo! [...] O joelho melhorou.”. O relato positivo da E6 chama a atenção porque é 

contrastante com os relatos expostos por ela. Em ambas as entrevistas, ela 

destacou fatores desfavoráveis à sua QV. 

Um benefício apontado como mudança resultante das aulas foi a ampliação 

de relacionamentos interpessoais: E3- “Mudou [algo, em decorrência das aulas]… as 

minhas colegas aqui; gostei do professor - muito legal!”. O ambiente coletivo das 

aulas de hidroginástica proporcionou uma mudança positiva na esfera relacional. 

As entrevistadas relataram outras mudanças de ordem interior, como melhora do 

humor, realização, maior calma/sentimento de leveza e maior agilidade: E5- “Melhorou 

[...] No humor… tudo!”; E7- “... fiquei melhor [...] me realizo na hidroginástica!”; E7- 

“fiquei mais leve, eu me sinto mais calma...”; E8- “você fica assim… mais leve, né? [...] 

dá uma calma, que também acalma...”; E7- “os exercícios são muito ‘bom’ pra mim. E 

eu achei que eu fiquei mais ágil em tudo… na vida...”. 

 

Conceito sobre qualidade de vida: relação com uma boa saúde física e mental, 

permeando os anseios ligados à autonomia, relacionamentos, bem-estar e felicidade. 

 

Quanto ao conceito sobre QV, as participantes da pesquisa associaram a 

mesma com uma boa saúde física e mental, o que envolveu anseios ligados à 

autonomia, relacionamentos, bem-estar e felicidade.  

As voluntárias entenderam QV como um estilo de vida saudável e fisicamente 

ativo, prática de exercício físico e dieta saudável. Elas tentaram conceituar o tema 

das seguintes formas: E1- “não ficar parada; fazer exercícios”; E2- “É… como é que 

diz… é você fazer atividade… que é uma coisa que eu gosto de fazer atividade…”; 

E4- “Qualidade de vida é a pessoa ter saúde [...] Isso é qualidade de vida… fazer 

exercício...”; E5- “E a pessoa fazer exercício, fazer a hidroginástica, mesmo...”; E6- 

“Ah… qualidade de vida eu acho que é você praticar esporte, né?”; E7- “Fazer 
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exercício...”; E5- “Ah… qualidade de vida, que eu entenda, é a boa alimentação, 

né?”; E6- “Você… ter uma alimentação saudável, né?”. 

Outras tentativas de conceituação envolveram aspectos ligados ao desfrute 

de anseios. Dentre estes, destacam-se o sentimento de felicidade, viver, ter 

disposição e proatividade de mente e rotina e bons relacionamentos interpessoais. 

E3- “Qualidade de vida, pra mim, deixa eu ver… é… ser feliz; E8- “Ah… qualidade 

de vida é isso que nós estamos fazendo, né? Você… primeira coisa, viver, né?”; E2- 

“eu me sinto [...] com disposição...”; E4- “Qualidade de vida é a pessoa ter saúde, 

gostar de andar, de sair, de passear, né?”; E8- “... trabalhar; ter a mente sempre 

ligada. ‘Tá’ sempre ligada nos assuntos e… passear, viver - acho que qualidade de 

vida é isso, né?”; E3- “É… deixa eu ver mais… ter… eu amo meu filho, minha neta… 

meus familiares todos, né? Meus amigos…”; E7- “... conhecer amigos, eu acho que 

isso é uma qualidade de vida”; E8- “Ham… ter as amizades...”. 

 

Descrição sobre a própria qualidade de vida: perspectivas positivas 

 

As autodescrições sobre a QV de 7 entrevistadas expressam perspectiva 

positiva sobre aspectos de suas vidas, incluindo os fatores que as têm influenciado. 

Elas relataram sensação de bem-estar, disposição e desfrute de autonomia: E2- “eu 

me sinto muito bem [...] me sinto muito bem”; E2- “disposição pra fazer tudo o que eu 

quero…”; E4- “‘Tô’ com mais disposição. ‘Tô’ muito bem. ‘Tô’ bem... eu faço o meu 

serviço, eu saio o dia inteiro para a rua. Eu não fico em casa não… ah, não fico!”; E8- 

“Muito boa! Não tenho reclamação. Tudo o que eu posso fazer eu faço, tudo o que eu 

quero fazer eu faço. Tudo o que eu ‘quero ir’ onde eu vou eu tenho as portas abertas, né? 

‘Tô’ lendo um livro, li um livro… jornal não ‘tô’ lendo muito, não. Mas, vou no cinema.” 

Outras descrições referentes à própria QV envolvem a sensação genérica de 

estar bem e ânimo para lazer em família. E3- “minha qualidade de vida é muito 

boa.”; E4- “‘Tô’ bem! ‘Tô’ bem… ‘Tô’ com mais disposição. ‘Tô’ muito bem. ‘Tô’ 

bem...”; E8- “Então, a qualidade de vida aqui é ótima, não tenho reclamação!”; E3- 

“Eu queria fazer mais do que eu estou fazendo… pelo menos eu posso fazer mais 

[...] pra sair, também, pra ‘mim’ sair, ir no shopping com a minha irmã, essas coisas 

todas, com o meu filho, com a minha neta...”.  
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Alguns relatos isolados sobre a influência de fatores sobre a qualidade de 

vida foram amizades (E7- “As amizades...”), disposição própria (E8- “Ah… minha 

disposição. O que tenho vontade de fazer eu faço! [...] minha disposição, eu acho, 

entendeu?”) e orientações médicas quanto ao exercício físico (E1- “as coisas que a 

gente vê que os médicos falam, né? Que a gente tem que se mexer, caminhar...”). 

A prática de exercícios físicos, sobretudo a hidroginástica, afetou 

positivamente a qualidade de vida das participantes. Com exceção da E1, todas as 

demais relataram que a hidroginástica foi elemento de interferência em sua 

qualidade de vida: E2- “É que tem que ser… as atividades, né? A atividade leva a tudo. 

Então, como eu faço a dança ‘flamenga’, faço a Capoeira e agora fiz a hidro com você, 

né? Que… a coisa que eu mais gosto é fazer a hidro, porque eu me sinto muito bem.”; 

E7- “… a qualidade de vida... os exercícios são muito ‘bom’ pra mim. E eu achei que eu 

fiquei mais ágil em tudo… na vida. [...] parece que a hidroginástica me deixou mais 

‘hábir’ pra fazer as coisas, mais ‘prático’, mais ‘rápido’.”; E3- “É… ‘vim’ na hidro, às 

aulas, é uma coisa que já acordo pensando nisso aí… sério! Já fico me preparando [...] 

pra mim foi tão bom, né? Que até resolvi viajar, vou viajar agora, né? Que eu ‘tava’ bem 

desanimada [...] Que até minha filha falou assim: ‘por que você resolveu viajar agora, 

né?’. Aí eu disse que ‘tenho que viajar agora por causa que agora eu ‘tô’ me sentindo 

bem, porque quero voltar logo pra mim… vou passar um mês lá pra voltar pra fazer a 

hidroginástica’…”; E4- “É… os exercícios, né? A hidroginástica, e os meus joelhos ‘tá’ 

melhorando bastante...”; E5- “Ah… a “hidro”, os exercícios que eu faço…”; E8- “é 

disposição - ainda mais quando eu venho da hidroginástica (risos)”. 

 

Descrição sobre a própria qualidade de vida: perspectivas negativas 

 

Quanto aos fatores que influenciam a qualidade de vida, houve a repetição de 

um elemento. Novamente, a privação de algum grande anseio interferiu 

negativamente sua percepção da QV. 

 Quando questionada sobre a condição de sua QV atual; o que a influenciava, 

a E6 expressou “Mais ou menos”. Isto demonstra um progresso em relação à 

primeira entrevista, quando ela ressaltou não desfrutar de uma boa QV: “Minha 

qualidade de vida… acho que é ruim! Não é boa, não!”. Entretanto esta ideia 

mediana sobre sua percepção de QV indica que ela não a estava usufruindo da 
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maneira desejada. A seguir, ela esclarece a razão: E6: “... O único esporte que eu 

‘tava’ fazendo agora era a hidroginástica, porque não dá tempo pra mim. Que nem eu 

falei pro senhor, esses horários que têm, nenhum dá pra mim por causa da minha neta 

– ‘tem’ que cuidar dela, vou fazer o que? Entendeu? Então pra mim foi bom, né? [...] 

É… é isso mesmo professor! Minha qualidade de vida é isso aí. Quando posso vou 

fazer alguma caminhada; quando eu não posso, fico em casa cuidando da neta… e 

assim é minha qualidade de vida. Não tenho um… não posso falar pro senhor assim… 

que é ótima, porque não é. Entendeu? Porque não é ótima. Ótima é quando você pode 

fazer aquilo que você quer! Não é verdade? Mas não podendo, então, não é ótima. 

 

Comparação entre os momentos 

 

 Ao observar o Quadro 1, percebe-se que os temas foram semelhantes. As 

diferenças se deram no primeiro (ligado às razões/motivos) e no segundo (referente à 

rotina) temas, devido ao contexto temporal no qual se encontram em relação à pesquisa. 

 Com relação à definição de QV e à opinião sobre a própria, não houve 

mudanças, apenas confirmações.  

 

Quadro 1: – Comparativo da análise temática nos dois momentos. 

 
TEMAS PRÉ-INTERVENÇÃO 

 

 
TEMAS PÓS-INTERVENÇÃO 

 
Razões para a adesão às aulas de 

hidroginástica:  
influenciadores externos e motivações internas 

 

 
Razões para a permanência nas aulas de 

hidroginástica: percepção de benefícios à saúde, 
envolvendo aspectos físicos, mentais e sociais 

 
Compromisso(s) social(is) frequente(s): 

rotinas com ausência de compromissos coletivos 
externos ao ambiente familiar e rotinas com 

participação em atividades coletivas 
 

 
 

Não houve alteração. 

 
Conceito sobre qualidade de vida: relação com 
uma boa saúde física e mental, permeando os 
anseios ligados à autonomia, relacionamentos, 

bem-estar e felicidade. 
 

 
Conceito sobre qualidade de vida: relação com 
uma boa saúde física e mental, permeando os 

anseios ligados à autonomia, relacionamentos e 
felicidade. 

 
Descrição sobre a própria qualidade de vida: 

perspectivas positivas e perspectivas negativas 
 

 
Descrição sobre a própria qualidade de vida: 

perspectivas positivas e perspectivas negativas 
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5. DISCUSSÃO 
 

5.1 Antropometria e composição corporal 

 

 Com o envelhecimento a adoção de hábitos não saudáveis, como baixo nível 

de atividade física e má alimentação, é provável que o indivíduo ganhe massa de 

gordura e aumente riscos cardiovasculares. Em um estudo com 71 idosos 

institucionalizados e 76 participantes de grupos de convivência, observou-se que, na 

média, a caracterização relativa ao IMC dos dois grupos mencionados foi de 

sobrepeso (KOCK; BISETO, 2017). 

Neste estudo, a investigação sobre as variáveis de antropometria e 

composição corporal não demonstraram alterações quanto aos momentos. No 

entanto, neste contexto, tanto os valores anteriores à intervenção como os finais, 

relativos ao IMC, circunferência da cintura e relação cintura/quadril apontam, na 

média geral, para classificação de obesidade e riscos cardiovasculares às 

participantes (OMS, 1998)  

 Vale ressaltar que a literatura tem evidenciado que tanto o estado nutricional 

como a condição antropométrica são fatores associados à QV de idosos. Deste modo, 

tanto o baixo peso (e risco para a desnutrição) quanto a obesidade (principalmente a 

adiposidade abdominal) estão associados com pior QV (GARCIA e cols., 2016). 

    

5.2 Aptidão física 

 

 A força e a flexibilidade são tradicionalmente reconhecidas como alguns dos 

componentes da aptidão física ligada à saúde (ARAÚJO, D.S.M.S., ARAÚJO, 

C.G.S., 2000). 

 Fidelis e cols. (2013), afirmaram que a partir dos 65-70 anos, a diminuição de 

força torna-se mais grave e é responsável pelos consideráveis déficits motores 

observados em indivíduos nessa faixa etária, sendo observado um declínio de 15% 

da força máxima individual entre 60 e 70 anos e de 30% a cada década, após este 

período. A avaliação da força de preensão manual é de fácil realização. Costuma ser 

utilizada na prática clínica para acompanhar processos de reabilitação, na avaliação 

e tratamento de desordens musculoesqueléticas da mão, bem como avaliação de 
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indivíduos com neuropatologias. No entanto, além disso, é reconhecido também 

como indicador geral de força e potência musculares, com aplicação em esportes e 

na reabilitação ocupacional (VIRTUOSO e cols., 2014). 

Idosos com FPM reduzida geralmente apresentam estilo de vida sedentário, 

déficit de massa corporal, problemas de saúde e limitações funcionais em atividades 

(GERALDES e cols., 2008).  

Na tentativa de compreender melhor os processos de perda na FPM, Lenardt 

e cols. (2014) acompanharam 157 idosos, usuários de duas unidades básicas de 

saúde. Este acompanhamento durou um ano e, ao final, constatou-se que valores 

reduzidos foram predominantes em mulheres, com idades entre 80 a 89 anos e 

também com baixa escolaridade (15,9%). Assim, observou-se existir uma correlação 

negativa entre FPM e idade. 

A FPM em valores reduzidos também foi apontada como elemento preditor de 

grandes fraturas, estando correlacionada à densidade mineral óssea (CHEUNG e 

cols., 2011). 

A FPM foi comparada em estudo realizado entre idosos institucionalizados e 

participantes de grupos de convivência. Constatou-se que as idosas participantes 

dos grupos de convivência obtiveram valores 70% maior que as do outro grupo, que 

não participavam de grupos de convivência, com a importante observação de que 

10,7% das participantes institucionalizadas sequer fizeram o teste devido a déficit 

cognitivo ou motor (KOCK, BISETO, 2017). Isto ressalta o quanto as participantes 

deste grupo se encontravam em condições de riscos, considerando as diversas 

associações de baixa FPM já elencadas. 

Outro estudo com 21 idosas praticantes de hidroginástica analisou a 

resistência de força em membros superiores e inferiores e FPM por dois anos 

(CARDOSO e cols., 2010). Ao final do período, constataram que houve aumento 

significativo na força de membros superiores e inferiores, porém não na FPM. Este 

estudo conflita com a presente pesquisa, uma vez que no período de apenas 12 

semanas foi observada melhora desta variável. 

Os próprios autores atribuem esta ausência de ganhos à falta de uma 

estratégia mais específica, durante as aulas de hidroginástica tradicional, para se 

promover aumento na FPM. Tal argumentação faz sentido, uma vez que as outras 

variáveis investigadas igualmente envolviam ajustes musculares para a promoção 
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do ganho de força. E ainda, concordando com a argumentação dos referidos 

autores, na presente pesquisa houve, de fato, estímulos para os músculos das mãos 

e antebraços (movimento com as mãos próximas, sobre o espaguete, com esforço 

em preensão manual e flexão de punho conjugadamente, de uma extremidade à 

outra do material – retorno idêntico, porém com extensão de punho), o que explicaria 

a melhora da FPM após intervenção.  

Com relação à flexibilidade, cabe lembrar que níveis adequados 

proporcionam maior mobilidade articular. Um indivíduo nesta condição apresenta 

melhora no desempenho de atividades da vida diária, o que possibilita maior 

independência (REICHERT e cols., 2015).  

 No entanto, a influência do excesso de peso no menor desempenho da 

flexibilidade foi relatada por Bannerman e cols. (2002), ao sugerirem que idosos com 

sobrepeso ou obesidade apresentam risco de limitação na função física e na 

mobilidade. Além disso, em relação à flexibilidade de membros inferiores, Silva 

(2014) demonstrou haver correlação negativa entre massa corporal e flexibilidade de 

membros inferiores, bem como IMC e membros inferiores. Assim, indivíduos com 

maior massa corporal e IMC apresentam menor grau de flexibilidade. 

Vagetti e cols. (2017) salientam ainda que mesmo em programas para idosos 

visando uma rotina ativa, podem ser encontradas pessoas obesas, cujos valores de 

flexibilidade se apresentem baixos. 

Essas informações corroboram com os dados observados no presente 

estudo, na medida em que se observou classificação de flexibilidade “Fraca” (abaixo 

de 22 cm) (WELLS, DILON, 1952) para a média do grupo em ambos os momentos; 

além de indicativo de obesidade. Assim, apesar de Freitas e cols. (2014) afirmarem 

que a flexibilidade é um dos componentes mais importantes quando falamos da 

aptidão física relacionada à saúde de idosos, tanto para homens quanto para as 

mulheres, nossos resultados demostram que a prática da hidroginástica, no contexto 

deste estudo, não foi eficaz em melhorar essa capacidade. Tais resultados 

corroboram com os de OLIVEIRA e cols. (2017) que avaliaram força e flexibilidade 

de idosas praticantes de hidroginástica. Apesar de se tratar de um estudo 

observacional, os resultados apontaram dados semelhantes ao desta pesquisa, ao 

encontrarem baixos níveis de flexibilidade nas participantes. 
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 De forma contrária, um estudo de revisão demonstrou que a prática da 

hidroginástica melhorou a capacidade funcional de idosos, uma vez que promoveu o 

aumento de força e de flexibilidade em membros superiores e inferiores (REICHERT 

e cols., 2015). Tal dissonância com o presente trabalho pode ter ocorrido 

provavelmente em decorrência dos diferentes delineamentos adotados. Apesar da 

diversidade de protocolos e estratégias de aula, um aspecto comum nos estudos da 

revisão foi a relação de duração e frequência. As investigações com duração igual 

ou inferior a 12 semanas tiveram frequência semanal igual a 3 sessões. Por outro 

lado, os que envolveram frequência semanal com 2 sessões excederam o período 

de 12 semanas.  

 Moreira e cols. (2017) realizaram um estudo por 12 semanas com 90 

mulheres com idade média de 60 ± 10 anos. Foram comparados dois diferentes 

métodos de aulas de hidroginástica e seus efeitos sobre capacidade funcional e 

flexibilidade dos músculos isquiotibiais. As participantes foram divididas em três 

grupos: um grupo controle, um grupo de hidroginástica com ênfase em membros 

inferiores e outro grupo de hidroginástica convencional. Após 12 semanas, não 

foram encontradas diferenças significativas entre os dois grupos de hidroginástica. 

Porém, foram constatadas diferenças significativas dos dois grupos em relação ao 

controle. Verificou-se, assim, melhora significativa da capacidade funcional e 

flexibilidade nas avaliadas. 

Neste caso, a divergência pode ter ocorrido por consequência da diferença 

entre a idade média das voluntárias (66,75 ± 4,86, no presente estudo) ou, ainda, 

por conta de algum delineamento diferente utilizado na pesquisa. 

 

5.3 Percepção da qualidade de vida 
 

 A investigação deste tema entre idosos vai ao encontro das necessárias 

tendências atuais em Políticas Públicas. Compreender cada vez mais os fatores 

envolvidos nesta crescente população é elemento fundamental no cuidado com este 

público (OMS, 2005). 

Apesar de possuir validade e qualidades psicométricas atestadas, o SF-36 

possui limitações: ao propor indicadores, deixa de avaliar as especificidades de cada 

indivíduo em cada contexto de avaliação (ALMEIDA e cols., 2012). Por causa desta 
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lacuna, outra estratégia de averiguação sobre o assunto se faz importante. Assim, este 

trabalho se propõe a ampliar o conhecimento científico por meio da Análise Temática.  

 

5.3.1 Questionário SF-36 

 
No presente estudo, os domínios CF, AF, Do e EGS não apresentaram 

diferenças estatisticamente significativas na comparação entre os momentos pré e pós-

intervenção. Entretanto, considerando a pontuação na escala de valores, que varia de 0 

a 100, pode-se concluir que, na média geral pós-intervenção, os domínios CF e AF 

obtiveram bons valores na classificação: 73,13 e 78,13 pontos, respectivamente.  

Os valores referentes à Dor e EGS apresentaram os mais baixos escores, 

com 65,25 e 60,25 pontos, respectivamente. Ainda assim, trata-se de valores mais 

próximos do ideal, e não do plenamente indesejado. Cabe salientar que estes 

domínios talvez sejam os menos modificáveis através do exercício físico, uma vez 

que podem envolver muitas outras dimensões, tais como doenças crônicas 

preexistentes e contexto de vida ou insalubridade no qual a pessoa está inserida. 

No caso dos domínios V, AS, AE e SM, são destacáveis não somente aumento 

significativo, mas também os valores em todas as médias pós-intervenção nestas 

áreas: estavam com pontuação igual ou superior a 90 pontos, com exceção de V, que 

apresentou 74,38 pontos. Estas informações agregam conhecimento à pesquisa 

científica, uma vez que no contexto brasileiro os benefícios do exercício físico para a 

saúde psicológica ainda recebem atenção menor (MATIAS, ANDRADE, 2018).  

Considerando os resultados positivos obtidos na esfera psicossocial, ocorre 

um harmonioso diálogo com as constatações de Smith e cols. (2013), que 

reconhecem o exercício como promotor de efeito positivo sobre sintomas da 

depressão e da ansiedade. 

 Uma pesquisa com 26 idosas investigou a influência da hidroginástica sobre a 

QV, força e flexibilidade de membros inferiores. As praticantes de hidroginástica 

estavam na modalidade no mínimo há 6 e no máximo há 48 meses. Constatou-se 

que os escores do domínio físico eram significativamente maiores para o grupo 

praticante que os do grupo sedentário (AGUIAR, GURGELL, 2009). No tocante aos 

efeitos positivos da prática da hidroginástica sobre a QV este resultado converge 



36 

 

 

 

com a literatura e com o presente trabalho, principalmente quando se considera os 

resultados obtidos pela média geral do SF-36 pós-intervenção.  

É importante destacar que os valores indicam resultados similares entre as 

pesquisas, mesmo estas tendo diferentes instrumentos de avaliação. A pesquisa de 

Aguiar e Gurgell (2009) utilizou o Instrumento de Avaliação da Qualidade de Vida da 

Organização Mundial de Saúde, na versão abreviada e em português (“WHOQOL-

bref”). Além disso, as participantes no estudo destes pesquisadores possuíam no 

mínimo 6 meses em atividade e dispunham de frequências semanais em 2 ou mais 

vezes. As participantes do presente estudo atingiram resultados similares apenas 

com 2 aulas semanais, num período de 12 semanas. Evidencia-se, assim, a 

brevidade com a qual podem surgir os benefícios por meio da hidroginástica.  

Outro estudo procurou comparar a QV de 120 idosos integrantes de uma 

Universidade Aberta para Terceira Idade. Estes foram divididos uniformemente em 4 

grupos: musculação, ritmos, hidroginástica e controle (alunos de artes).  

Corroborando com o presente estudo, foram encontradas diferenças 

significativas entre os grupos, ressaltando os valores maiores atribuídos aos grupos 

que se exercitavam. Porém, os domínios com diferenças relevantes foram: CF, AF, 

Dor e EGS (SANTOS e cols., 2017). No entanto, o domínio saúde mental 

apresentou valores abaixo da média comparado aos outros domínios. 

Reconhecendo a contradição com as informações da literatura, os autores 

atribuíram esta oposição de resultados à subjetividade na avaliação, que dependem 

inteiramente da percepção do indivíduo, na medida em que correlaciona esses 

fatores à sua própria vida. 

Nos outros domínios, V, AS e AE os resultados foram conflitantes com os do 

presente estudo. As diferenças entre os grupos provavelmente ocorreram por causa 

do perfil do grupo controle. Este fora composto por integrantes do curso de arte, o 

que talvez tenha possibilitado semelhança aos demais grupos quanto aos benefícios 

envolvidos nas esferas psicossociais. Assim, provavelmente eram pessoas 

socialmente ativas e possuidoras de total ou certa autonomia.  

Entre as duas pesquisas acima, deve-se considerar também o fator do 

diferente parâmetro comparativo. Assim como encontrado na literatura, a 

predominância é de estudos comparando grupos: praticantes de hidroginástica, de 

outras modalidades e de pessoas fisicamente inativas ou sedentárias. Assim, elas 



37 

 

 

 

não se comunicam com o presente trabalho no sentido de que as idosas do presente 

estudo foram comparadas consigo mesmas antes e após a intervenção.  

A potencialidade da hidroginástica em melhorar as condições psicossociais fica 

evidente pelo fato de cinco participantes possuírem compromissos em grupo com 

frequência, e mesmo assim apresentarem melhoras nestes domínios não físicos. 

Junto a isso, além de apresentarem bons escores, as participantes deste 

estudo também evidenciaram diferenças estatisticamente significativas na 

comparação entre os momentos pré e pós-intervenção. Portanto, estes resultados 

ressaltam a grande potencialidade positiva da hidroginástica para os domínios não 

físicos em obter melhoras em tão pouco tempo. 

 

5.3.2 As 2 entrevistas semiestruturadas  

 

Motivações da adesão às aulas de hidroginástica 

 

 A motivação é fator determinante à realização de ações e tarefas. Um estudo 

procurou identificar entre 263 idosos de ambos os sexos qual a motivação em 

participar de programas de atividade física, tanto em uma universidade brasileira 

como em uma portuguesa. Todos já eram praticantes de hidroginástica, ginástica ou 

musculação e haviam ingressado na prática do exercício físico pelos seguintes 

motivos: indicação médica, manutenção de flexibilidade, superação do estresse, 

recuperação de lesões, ocupação do tempo livre e por motivos estéticos. 

Concordando com o presente estudo, pode-se dizer que em ambos os locais as 

motivações atribuídas à prática de atividade física foram comuns: o cuidado com a 

saúde e o bem-estar (CAVALLI e cols., 2014). 

 Em outro estudo realizado com 83 idosos num programa comunitário com aulas 

de hidroginástica por 16 semanas, foram avaliadas as motivações e o impacto da 

hidroginástica na aptidão física de idosas. Os resultados indicaram como motivações as 

seguintes necessidade/anseios: exercitar-se, desfrute de amizades, aumento quantitativo 

de amizades e diversão. Assim, alinham-se às motivações internas apontadas neste 

estudo, na medida em que se observaram razões nas esferas de dimensões 

motivacionais da aptidão física, afiliação e prazer (FARINHA e cols., 2018).    
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Compromisso(s) social(is) regular(es) 

 

 Uma pesquisa com 108 idosos participantes de programas de exercícios 

públicos e outros 126 não participantes comparou a qualidade de vida destes dois 

grupos. Constatou-se que idosos fisicamente ativos apresentaram uma melhor 

percepção de QV (COSTA e cols., 2018). Este resultado é consonante à realidade 

de que algumas idosas ingressantes no presente estudo já possuíam uma boa 

percepção sobre sua QV, provavelmente por influência de outros programas de 

exercícios que estavam praticando.  

A suposição acima encontra apoio nas descrições das entrevistadas sobre a 

própria QV. Todas as idosas que mantinham alguma rotina com compromissos 

sociais frequentes demonstraram uma perspectiva positiva de sua QV, enquanto que 

todas as que não mantinham um cotidiano frequentemente ativo apresentaram 

perspectiva negativa sobre sua QV.   

 

Conceito de qualidade de vida 

 

 Os diferentes conceitos e associações das entrevistadas em torno da 

definição de QV corroboram o conceito comum, que reconhece este termo como 

subjetivo (WHOQOL, 1995).  

Os relatos das entrevistadas envolvem diversas manifestações do que é 

socialmente reconhecido como uma vida saudável, bem-estar e felicidade: 

E1- “fazer os seus, as suas… caminhada, exercício, ter um pouquinho de lazer”; E3- 

“comer bem”; E3- “ter uma saúde boa… é… saúde boa...”; E6- “Ah… eu acho que 

qualidade de vida é se sentir bem, né?”. 

  

Descrição sobre a própria qualidade de vida  

 

 As voluntárias descreveram sua qualidade de vida, classificando, 

caracterizando e exemplificando cada uma como era a sua qualidade de vida e os 

fatores que a influenciava. 

 Analisando os relatos, contatou-se que as participantes reconheceram o 

cuidado com a saúde e a capacidade de amadurecimento e realização pessoal 
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(relacionamentos, trabalho, autonomia) como fator de interferência positiva sobre a 

qualidade de vida. 

Alguns relatos que revelaram uma perspectiva positiva de sua condição foram: 

E2- “Bem… muito bem. ‘Tô’ bem de saúde, né?”; E5- “Ah… minha qualidade de vida 

agora tá muito melhor do que antes - muito melhor! Eu sei me alimentar...”; E4- “... 

saio a hora que eu quero; chego a hora que eu quero... eu estou estudando à noite!”.  

Outras ressaltaram perspectiva negativa quanto à sua condição: E3- “minha 

qualidade de vida seria… ah… parada, mesmo… que eu fico - na minha casa”; E6- 

“Minha qualidade de vida… acho que é ruim! Não é boa, não!”. Com relação à 

influência sobre a QV, elas ressaltaram sua insatisfação com condições de 

isolamento social e limitações financeiras intervenientes numa dieta saudável. 

Num estudo de revisão sistemática, Smith e cols. (2013) evidenciaram o 

potencial de melhora da atividade física sobre os resultados de saúde mental, 

considerando vários domínios psicossociais. Seus estudos perceberam a grande 

incidência de pesquisas sobre depressão, apontando nesta direção.  

Os dados acima corroboram com o resultado encontrado neste estudo, onde a 

E3 relata ter depressão (na primeira entrevista). Na segunda entrevista, ela destacou 

como seu ânimo e motivações tinham melhorado, planejando viagem, inclusive: E3: 

“É… ‘vim’ na hidro, às aulas, é uma coisa que já acordo pensando nisso aí… sério! Já 

fico me preparando: tem que lavar o maiô, tem que separar aquilo! É isso aí, agora a 

minha vida… […] É… pra mim foi tão bom, né? Que até resolvi viajar, vou viajar agora, 

né? Que eu ‘tava’ bem desanimada e pra mim foi… [mudança de estado de desânimo 

para uma condição emocionalmente boa] Sim, foi. Isso que eu quero dizer. Que até 

minha filha falou assim: “por que você resolveu viajar agora, né?”. Aí eu disse que 

“tenho que viajar agora por causa que agora eu ‘tô’ me sentindo bem, porque quero 

voltar logo pra mim… vou passar um mês lá pra voltar pra fazer a hidroginástica…”. 

Questões relacionadas à maneira de enxergar a vida foram relatadas num 

estudo que procurou identificar as barreiras que influenciam as idosas longevas a não 

adotarem a prática de atividade física. Além dos vários motivos destacados, as 

longevas fisicamente ativas ressaltaram que a forma negativa como as idosas inativas 

envelhecem, com isolamento e medo de ousar, as tornam mais sedentárias e com 

possibilidades reduzidas de atividades diárias (LOPES e cols., 2016). Ainda que o 

estudo especifique o isolamento e medo de ousar das idosas como perspectivas 
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determinantes na decisão de não se exercitar, o ponto de concordância é quanto à ótica 

utilizada para se lidar com as situações. Isso fica evidenciado na fala da E4:  “Eu me 

sinto bem... muito bem graças a Deus! Única coisa que eu tenho são essas dores: no 

joelho, da... dos braços, mas eu consigo trabalhar bem... porque eu consigo trabalhar... 

tenho que pegar gente muito pesada pra dar banho, pra tudo! Eu ‘tô’ bem! Graças a 

Deus, no... e à noite eu entro às sete e saio às dez e meia; chego em casa vou limpar 

minha casa... e assim ‘tô’ bem! Sou uma pessoa... eu não durmo de dia - que eu não 

gosto. Eu ‘tô’ bem! Muito bem graças a Deus! Por enquanto eu ‘tô indo’, né?”.  

Por outro lado, há fatores sociais contribuintes para o isolamento e 

sedentarismo, como por exemplo a falta de oportunidades na vivência de outros 

contextos. Para muitas idosas, não há uma expectativa profissional, uma vez que 

nada a mais realizaram senão cuidar da casa e de outros (LIMA, BUENO, 2009).  

 Um estudo investigou os principais motivos que influenciam a percepção da 

QV. Os elementos que influenciaram negativamente a QV foram: idade superior a 80 

anos, sexo feminino, baixa escolaridade, insatisfação com a situação econômica, 

problemas com a saúde e sintomas de depressão. Por outro lado, influenciam 

positivamente a QV: sensação de conforto e bem-estar, saúde, independência, 

equilíbrio emocional, sentimentos positivos, relações interpessoais e com família, 

recursos financeiros e posses de outros bens materiais (GARCIA e cols., 2016).  

É interessante notar que estes fatores negativos são manifestação, de alguma 

forma, do que foi reconhecido neste estudo como autonomia restringida. O desfrute 

de autonomia – determinada por uma série de variáveis, como as expostas pelos 

autores – foi percebido neste trabalho como elemento de influência positiva sobre 

percepção da QV das idosas. Este resultado corrobora o senso de que, com o 

envelhecimento, a QV do indivíduo é altamente determinada por sua habilidade em 

manter autonomia e independência (OMS, 2005).  

No caso da E6, ficou claro na segunda entrevista que a razão de uma 

percepção insatisfatória se devia à restrição de sua autonomia, ocasionada pela 

responsabilidade no cuidado com a neta. Em contraposição a este desconforto 

referido, havia justamente o anseio pela prática da hidroginástica, inviável até então 

por causa da incompatibilidade quanto aos horários da modalidade e seus 

compromissos junto à criança. Isso evidencia que a privação de algum grande 

anseio interfere negativamente na percepção da QV. 
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Os fatores elencados acima, em suas duas polaridades, se alinham ao 

presente estudo, uma vez que, tanto as perspectivas negativas como positivas 

destacadas nesta pesquisa se assemelham aos fatores acima elencados por Garcia 

e cols. (2016). Percebe-se, no relato das perspectivas negativas, a insatisfação com 

a situação econômica e sintomas de depressão: E6- “sempre falam: tem que comer 

de três em três horas. Mas ali você tem que ter o dinheiro pra comprar as coisas, 

né? Tem que ter! Porque se você não tem, não adianta! O que você vai fazer?”; E3- 

“aí ‘aumentou’ mais minhas dores; depressão; aí não tenho mais vontade de fazer”.  

 

Relacionamento entre a primeira e a segunda entrevista 

  

 Os relatos das participantes evidenciam que seu ingresso foi interna e 

externamente motivado, no caso de algumas. Quanto às motivações para 

permanência, prevaleceu o sentir-se bem, mesmo no caso das que não estavam tão 

animadas, fosse por motivo de depressão, fosse por trauma com água. Parece que 

tão importante quanto pensar em ações nas políticas públicas, muito ainda podemos 

aprender sobre intenções e motivações. Estas interações intra e interpessoais 

podem ser potencializadoras nas ações de Políticas Públicas, vislumbrando ganhos 

tanto quantitativos (mais adesões) com qualitativos (maior permanência, com 

solidez) na busca da promoção por uma boa qualidade de vida para o idoso.  

 A rotina social frequente, mantida pela maioria das participantes, evidencia a 

influência de um programa de hidroginástica atingindo resultados positivos.  

 As definições de qualidade de vida não expressaram alterações. Assim, houve 

a manutenção do senso comum e com isto o alerta para que se explore, no contexto 

de aulas de hidroginástica, momentos instrutivos – ainda que breve e informalmente. 

 Com relação à opinião sobre a própria QV, tanto antes quanto após a 

intervenção, foram ressaltados os temas referentes à perspectiva. A maneira como o 

indivíduo enxerga as situações influencia sua percepção da própria QV. Neste 

sentido, a resiliência e seus mecanismos podem ser importantes aliados na busca 

ou manutenção de uma boa QV. 

Podem ser apontadas como limitações deste estudo a ausência de controle 

acerca de parâmetros de ingestão nutricional; o reduzido n amostral e a não 

padronização do nível de atividade física. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 A participação de idosas em aulas de hidroginástica promoveu alterações 

positivas quanto às suas percepções da qualidade de vida. As participantes 

reconheceram a prática da modalidade como elemento relevante à sua QV. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo 1 – Parecer consubstanciado do CEP

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 2 – Questionário SF - 36 

 

 

Nome: ___________________________________________________________________ 

Sexo:     masculino  (      )      feminino  (      )                    Idade: ________ anos 

Escolaridade______________________                                                                                             

Data : _____/_____/_____ . 

 

INSTRUÇÕES: Esta pesquisa questiona você sobre sua saúde. Estas informações nos manterão 

informados de como você se sente e quão bem você é capaz de fazer suas atividades de vida diária. 

Responda cada questão marcando a resposta como indicado. Caso você esteja inseguro em como 

responder, por favor, converse com os responsáveis sobre a pesquisa.          

 
● Em geral você diria que sua saúde é:  

 
                                                                                 Circule uma 

Excelente ........................................................ 1  

Muito Boa ........................................................ 2  

Boa ................................................................. 3  

Ruim ............................................................... 4  

Muito Ruim ..................................................... 5  

   
          

● Comparada a um ano atrás, como você classificaria sua saúde em geral, agora? 
 
                                                                                           Circule uma 

Muito melhor agora do que a um ano atrás .............. 1  

Um pouco melhor agora do que a um a um ano atrás ………...... 2  

Quase a mesma de um ano atrás ............................ 3  

Um pouco pior agora do que há um ano atrás ........ 4  

Muito pior agora do que há um ano atrás ................. 5  

 
3. Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante um dia  
comum. Devido à sua saúde, você tem dificuldades para fazer essas atividades? 

                                                                             Circule uma  

 
ATIVIDADES 

Sim. Dificulta 
muito. 

Sim. 
Dificulta 

Não. Não Dificulta 
de modo algum 

a. Atividades vigorosas, que 

exigem muito esforço, tais 

como correr, levantar 

objetos pesados, participar 

em esportes árduos. 

 

1 

 

2 

 

 

3 

b. Atividades moderadas, 

tais como mover uma mesa, 

passar aspirador de pó, 

 

1 

 

2 

 

3 



 

 

 

 

jogar bola, varrer a casa. 

c. Levantar ou carregar 

mantimentos. 

1 2 3 

d. Subir vários lances de 

escada. 

1 2 3 

e. Subir um lance de escada 1 2 3 

f.  Curvar-se, ajoelhar-se ou 

se dobrar 

1 2 3 

g. Andar mais de 1 

quilômetro 

1 2 3 

h. Andar vários quarteirões 1 2 3 

i. Andar um quarteirão 1 2 3 

j. Tomar banho ou se vestir 1 2 3 

   

4. Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas  com  o seu trabalho ou 

com alguma atividade diária regular, como consequência de sua saúde física?   

     Circule uma                  

 Sim Não  

a. Você diminuiu a quantidade de tempo 

que se dedicava ao seu trabalho ou a 

outra atividade? 

 

1 

 

2 

 

b. Realizou menos tarefas que gostaria? 1 2  

c. Esteve limitado no seu tipo de trabalho 

ou em outras atividades?  

1 2  

d. Teve dificuldade de fazer seu trabalho 

ou outras atividades (por ex. necessitou 

de um esforço extra?) 

 

1 

 

2 

 

 

5. Durante as últimas 4 semanas teve alguns dos seguintes problemas com o seu trabalho ou outra 

atividade regular diária, como consequência de algum problema emocional (como se sentir deprimido 

ou ansioso?)  

                                                                                                                            Circule uma          

 Sim Não 

a. Você diminuiu a quantidade de tempo que se dedicava ao seu 

trabalho ou a outras atividades?  

1 2 

b. Realizou menos tarefas que gostaria? 1 2 

c. Não trabalhou ou não fez qualquer das atividades com tanto cuidado 

como geralmente faz?  

 

1 

 

2 

 



 

 

 

 

6. Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas emocionais 

interferiram nas suas atividades sociais normais em relação à família, vizinhos amigos ou grupos?  

                                                                           Circule uma        

De forma nenhuma .................................................. 1  

Ligeiramente ……..................................…………… 2  

Moderadamente ......................................................  3  

Bastante …………...................................................  4  

Extremamente ...................................................... 5  

 

 

7. Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas?         

                                                                            Circule uma  

Nenhuma .........................................……………..... 1  

Muito Leve ............................................................... 2  

Leve ......................................................................... 3  

Moderada ........................................................……. 4  

Grave ....................................................................... 5  

Muito Grave ............................................................. 6  

    

 

8. Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com o seu trabalho normal (incluindo tanto o 

trabalho, fora e dentro de casa).  

                                                                  Circule uma 

De maneira alguma ...……………......................  1  

Um pouco ........................................................ 2  

Moderadamente .............................................. 3  

Bastante .......................................................... 4  

Extremamente ............................................ 5  

 

 

9. Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com você as últimas 4 

semanas. Para cada questão, por favor, dê uma resposta que mais se aproxime da maneira como 

você se sente. Em relação às 4 semanas. 

 

 

 



 

 

 

 

 

  Circule um número para cada linha 

 Todo o 
tempo 

A maior 

parte 

do 

tempo 

Uma boa 

parte do 

tempo 

Alguma 

parte 

do 

tempo 

Uma 

pequena 

parte do 

tempo 

Nunca 

a. Quando tempo você tem se 
sentindo cheio de vigor, cheio de 
vontade, cheio de força? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

b. Quanto tempo você tem se 
sentindo uma pessoa muito 
nervosa? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

c. Quanto tempo você tem se 
sentindo tão deprimido que nada 
pode animá-lo?  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

d. Quanto tempo você tem se 
sentindo calmo ou tranquilo?   

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

e. Quanto tempo você tem se 
sentindo com muita energia?   

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

f. Quanto tempo você tem se 
sentindo desanimado e abatido?    

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

g. Quanto tempo você tem se 
sentindo esgotado?    

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

h. Quanto tempo você tem se 
sentindo uma pessoa feliz?  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

i. Quanto tempo você tem se 
sentindo cansado?  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 

 

10. Durante as últimas 4 semanas, quanto do seu tempo a sua saúde física ou problemas emocionais 

interferiram com as suas atividades sociais (como visitar amigos, parentes, etc.)? 

  Circule uma 

Todo o tempo ......................................................................…………….......... 1  

A maior parte do tempo .........................................................................…...... 2  

Alguma parte do tempo .......................................................................……….. 3  

Uma pequena parte do tempo .......................................................……………. 4  

Nenhuma parte do tempo .............................................................…………..... 5  

 

 

 



 

 

 

 

11. O quanto é verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você?  

 

   Circule uma       

 

Definitivamente  
     verdadeiro    Definitivamente verdadeiro 

A maioria 
das vezes 
verdadeiro 

Não 
sei 

A 
maioria 

das 
vezes 
falsa 

Definitivamente 
falsa 

a. Eu costumo adoecer um 

pouco mais facilmente que as 

outras pessoas 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

b. Eu sou tão saudável quanto 

qualquer outra pessoa 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

c. Eu acho que a minha saúde 

vai piorar 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

d. Minha saúde é excelente  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

APÊNDICES 
 
 

Apêndice 1 – Quadro de dados qualitativos pré-intervenção 
 

QUADRO DE DADOS QUALITATIVOS PRÉ-INTERVENÇÃO 

CLASSIFICAÇÃO 
INICIAL 

TRECHO NÚCLEOS DE 
SENTIDO 

TEMA 

Motivos para o 
ingresso na 

hidroginástica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E1- “Me matriculei porque eu 
“tô”… por orientação médica; 
já não é de agora… é pelo 
meu cardiologista e pela minha 
‘vascular’” 
E4- “Porque a água... O 
médico me manda ir para 
água. Me faz bem!” 
E6- “Então… eu passei 
“pela”... uma cardiologista e 
ela disse que eu tinha que 
fazer alguma atividade.”  

Orientação médica 
(esclarecimentos 

sobre a necessidade 
de exercício físico) 

Razões para a 
adesão às aulas de 

hidroginástica: 
influenciadores 

externos 
 
 
 

E3- “meu filho fica falando: 
‘você fica em casa… a 
senhora não fica fazendo 
nada… deprimida, então vai… 
quem sabe a senhora melhora 
mais das dores?’” 

Incentivo do filho 

E7- “todo mundo diz que é 
bom [a hidroginástica]; faz 
bem pra saúde…”  
E8- “... eu achei melhor fazer 
hidroginástica porque a maior 
parte das pessoas com quem 
eu converso, elas fazem: ‘por 
que você não faz 
hidroginástica? É muito bom 
né?’” 

Comentários de 
outros sobre os 
benefícios da 
hidroginástica 

E6- “... e ir até pro SESI, 
porque lá também tem 
hidroginástica, né? Mas como 
surgiu esta oportunidade aqui 
eu preferi vir pra cá.” 
E8- “Então, como apareceu 
esta oportunidade eu estou me 
agarrando a isso. 

O projeto foi uma 
oportunidade a se 

aproveitar 
 
 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E2- “...  [a hidroginástica] é 
bom pro corpo… pra… 
movimento das “perna”... do 
corpo, né?” 
E7- “... e eu pretendo ter uma 
saúde boa, né? Uma vida boa, 
assim. Então eu queria fazer 
essa hidroginástica.” 
E8- “[a hidro seria 
recomendada…] 
Principalmente nesse pequeno 
problema que eu tenho de 
bursite na perna.” 
 

Expectativa de 
benefícios para o 

corpo, para a saúde 

 
Razões para a 

adesão às aulas de 
hidroginástica: 

Motivações internas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E3- “Pra me sentir melhor das 
dores que sinto”. 
“Eu sinto bastante dores”. 

Expectativa de alívio 
de dores 

E3- “E também eu ‘tô’… 
deprimida, né? Assim… em 
depressão.” 

Expectativa de 
melhora da 
depressão 

E4- “...para dançar, por 
exemplo, não dá - por causa 
do joelho. Mas na água eu me 
sinto muito bem eu gosto 
muito da água. Porque a água 
[...] Me faz bem! Eu já fiz lá no 
Rebouças, né? Sentia muito 
bem, saí por causa do 
trabalho. Mas, eu gosto, eu 
adoro! 

Expectativa de bem-
estar 

E5- “Vai… cada vez 
melhorando mais; e eu gosto; 
e as amigas, né? A gente tem 
aquela amizade, aquele grupo 
- muito bom!”  

Expectativa de 
amizades 

E4- “Eu gosto de fazer 
hidroginástica” 
E6- “E eu já ‘tava’ querendo 
mesmo até...[fazer alguma 
atividade física] e ir até pro 
SESI” 

Desejo pessoal/ 
Apreciação pela 

modalidade 

 
 
 

E1- “Ai, eu acho que vai 
melhorar muito, principalmente 
na parte da “musculação” que 

 
 
 



 

 

 

 

 
Expectativas 

quanto às aulas de 
hidroginástica 

eu sinto muitas dores, tanto 
nas pernas como aqui no 
quadril… acho que vai 
melhorar...” 
E4- “eu sinto dores terríveis! 
Eu sinto menos dores quando 
na água. Eu gosto!” 
E8- “... eu acredito que vai 
gerar um bom benefício, né? 
Pela minha dor - que eu 
sinto…” 

 
Melhora (alívio) de 

dores 

E2- “É… vai gerar coisas boas, 
né? Que o... como é que diz? 
Vou ‘ter um movimento bom 
no corpo’...”  
E4- “Para mim vai gerar muitas 
coisas boas. Eu me sinto bem. 
Sinto mais fortalecida. E sinto 
menos dores...” 

Coisas boas; bom 
benefício 

E2- “e eu vou me sentir muito 
bem!” 
E4- “Para mim [...] Eu me sinto 
bem. Sinto mais fortalecida. E 
sinto menos dores... [já 
praticou hidroginástica] 

Bem-estar 

E3- “Melhoras, é… que nem 
‘fala’: ‘sair da rotina’ que ‘tô’ 
de… não ficar em casa só… 
fazer alguma coisa e me 
deitar, depois faço outra e me 
deito novamente… ah, eu 
espero que melhore neste 
sentido [da depressão]” 

Melhora na luta 
contra a depressão, 
na medida em que 

se varia a rotina 

E5- “Gerar energia, é… a 
saúde, né?” 

Vigor 

E5- “...a pessoa estar dentro 
d'água - a água é muito, muito 
saudável… ajuda muito na 
saúde das pessoas.” 
E6- “Ah… eu acho que vou ter 
uma qualidade de vida melhor” 
E7- “Ah… eu acho que vai 
ajudar nos movimentos, nas 
articulações - que falam pra 
mim… eu acho que vai me 
ajudar muito nisso.” 

Melhora na 
funcionalidade, 

qualidade de vida e 
saúde 

E8- “e tenho uma perspectiva 
também: pra eu emagrecer um 
pouquinho. Eu ‘tô’ um 
pouquinho gorda. Quem sabe 
também eu emagreço mais um 
pouco?” 

Estética: 
Emagrecimento 

Rotina de 
atividade(s) em 
qualquer tipo de 
grupo ou reunião 

formal ou informal 

E1- “Não… agora no 
momento, esse ano [...] Então 
eu ‘tô’ praticamente parada. 
Era a única coisa que eu fazia 
era o ‘Movimente-se’.” 
E3- “Não tenho feito!” 

Regularidade na vida 
social: 

Nenhuma; inativa no 
momento 

Compromisso(s) 
social(is) 

regular(es): 
rotinas com 
ausência de 

compromissos 



 

 

 

 

E6- “Nenhuma” 
 

coletivos externos 
ao ambiente 

familiar 
 

E2- “eu faço... atividade. Que 
eu faço a dança ‘flamenga’... e 
faço também capoeira” 
E4- “eu estou estudando à 
noite!” 
E5- “Com o grupo da C.. 
Trocamos ideias, dançamos...” 
E7- “eu faço vôlei [...] Faço Tai 
Chi [...] faço pintura [...] E, 
sábado e domingo, também 
vou fazer vôlei na praia [...] E 
também às quintas-feiras levo 
o neto na “fono”. 
E8- “No Rebouças, 
musculação [...] Na praia eu 
faço alongamento e ginástica 
[...] Vou aos sábados ou 
domingo [na igreja]” 

Regularidade na vida 
social: Atividades 
físicas, escolares, 

artísticas ou 
religiosas. 

 
 

Compromisso(s) 
social(is) 

frequente(s): 
rotinas com 

participação em 
atividades coletivas  

E4- “Trabalho! Eu trabalho 
mais de sábado e domingo! Eu 
entro no sábado e só saio na 
segunda.” 
E8- “Sou aposentada [...] sou 
advogada, então eu tenho 
ainda alguns clientes, né? [...] 
quando alguém precisa assim, 
de alguma coisa, eu faço.” 

Regularidade na vida 
social: Atividade 

profissional 
frequente, porém 
não regular, tanto 
remunerada ou 

voluntária 

Definição de 
qualidade de vida 

E1- “fazer os seus, as suas… 
caminhada, exercício, ter um 
pouquinho de lazer” 
E2- “É fazer esporte… que é 
isso que eu gosto, né?” 
E5- “é fazer os exercícios e… 
fazer exercícios, caminhada, e 
fazer o tratamento que os 
médicos mandam - exames de 
rotina… mais ou menos isso 
aí.” 

Praticar exercício 
físico (inclui esporte) 

e lazer 

Conceito sobre 
qualidade de vida: 

relação com uma boa 
saúde física e mental, 
permeando os anseios 
ligados à autonomia, 

relacionamentos, bem-
estar e felicidade. 

 

E3- “ter uma saúde boa… é… 
saúde boa...”  
E4- “Qualidade de vida... é, é 
minha saúde.” 
E5- “fazer o tratamento que os 
médicos mandam - exames de 
rotina… mais ou menos isso 
aí.” 
E6- “Porque no momento em 
que você tem algum problema, 
a sua qualidade de vida não é 
boa, né? Se você tem alguma 
dor, se você não ‘fazer’ 
nenhum exercício, então vai 
acarretar tudo de ruim pra 
você…” 

Ter boa saúde; 
ausência de dor 



 

 

 

 

E3- “comer bem” 
E5- “é [...] alimentação 
saudável...” 

Boa alimentação 

E3- “... e acho que ser feliz - 
passear, ter vontade de 
passear e sair… acho que é 
isso.” 

Ser feliz/ter 
motivação para lazer 

E6- “Ah… eu acho que 
qualidade de vida é se sentir 
bem, né?” 
E8- ah… qualidade de vida é 
você “tá” bem com você 
mesmo, né?  

Sentir-se bem 

E7- “É a qualidade de vida que 
eu levo… eu vou levando 
conforme eu posso. A vida… 
eu vou indo! Graças a Deus eu 
estou bem - eu acho!” 
E8- “Qualidade de vida é isso, 
eu acho que não tem muita 
coisa, pela nossa idade. [...] 
qualidade de vida é isso - não 
tem muita coisa, né?” 

Ter contentamento 

E8- “Você fazer aquilo que 
você quer…” 

Ter autonomia 

E8- “ter disponibilidade, uma 
disposição principalmente [...] 
é você ter coisas pra você 
fazer - não ficar só assistindo 
televisão… aquelas “Globo”, 
né? “Big Brother”, aquelas 
coisas todas…” 

Ter disposição e 
estilo de vida ativo 

E8- “… é você ter um sonho… Ter sonho 

E8- “E… namorar, beijar 
(risos)... que faz parte da vida, 
né? [...] Não sei… e gostar das 
pessoas e gostar de animais. 
Eu tenho dois cachorros. [...]  

Desfrutar de 
relacionamentos 
positivamente: 

amoroso, amizades, 
com animais de 

estimação 

Leitura acerca da 
própria qualidade 

de vida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E2- “Bem… muito bem. ‘Tô’ 
bem de saúde, né?.”  
E4- “Hoje eu ‘tô’ bem. Eu me 
sinto bem; [...]  
não posso comer muito... 
estou fazendo regime pra 
emagrecer. Mas eu me sinto 
bem: me  sinto bem...” 
E5- “Ah… minha qualidade de 
vida agora tá muito melhor do 
que antes - muito melhor! Eu 
sei me alimentar...” 

Boa (está bem); 
devido à boa saúde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrição sobre a 
própria qualidade 

de vida: 
perspectivas 

positivas 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

E2- “E… ‘tô’ muito feliz de 
poder fazer hoje em dia as 
atividades com a idade que eu 
estou, né?” 
E4- “... saio a hora que eu 
quero; chego a hora que eu 
quero... eu estou estudando à 
noite! Isso está me fazendo 
maravilhas - graças a Deus! 
Estou me sentindo muito 
bem... a gente se diverte 
bastante... os professores são 
ótimos - novinhos - mas ‘é 
bom’! Eu adoro!”  
 E8- “Ah… é isso aqui é… 
fazer minhas atividades 
físicas, arrumar minha casa, 
sair, ir no cinema, conversar 
com minhas amigas - minha 
amiga foi ontem em minha 
casa dar risada, contar o 
nosso problema… conta o 
outro… qualidade de vida é 
isso. A minha, a minha 
principalmente é essa. Não 
tenho ‘grande’ coisas. E 
vontade de viajar. Eu quero 
fazer uma viagem; vamos 
fazer uma viagem. É isso aí!” 

Possui autonomia 

Fatores que 
interferem na 

qualidade de vida 
 

E1- “Eu sempre já venho de 
casa, da família da minha 
mãe, assim, da gente… nada 
de frituras, essas coisas… 
embutidos, nada de comer 
muita coisa na rua; tudo 
natural, mais dentro de casa, 
comidinha feita em casa. Eu 
acho que por isso.” 

Dieta saudável 
 
 
 

E2- “‘Tô’ bem de saúde, né?” 
E5- “... [não] como muito doce, 
não faço exagero, não bebo, 
não fumo. Então, acho que é 
uma boa coisa, né?” 

Vida saudável 
(ausência de 

enfermidades; estilo 
de vida ponderado) 

E2- “então… é… tá muito bem 
porque hoje em dia eu 
trabalho. Eu dou aula no 
‘CECON’, né? E pra mim isso 
é uma vitória, né?” 
E4- “O que tem influenciado 
minha qualidade de vida? 
Tudo! [...] na escola lá 
[...]sobre negócio de reciclar 
lixo [...] Eu me sinto bem... 
muito bem graças a Deus! [...] 
Sim... eu gosto de trabalhar 
com idosos, adoro trabalhar 
com idoso.” 

Rotina ativa 
(trabalho, estudos) 



 

 

 

 

E2- “E… ‘tô’ muito feliz de 
poder fazer hoje em dia as 
atividades com a idade que eu 
estou, né?” 
E4- “Saio à hora que eu quero, 
chego a hora que eu quero, eu 
estudo à noite... eu chego, eu 
saio [...] e liberdade não tem 
preço!” 

Autonomia 

E5- “Muitas amizades, a gente 
faz amizades e… eventos que 
a gente vai - muito ‘animado’. 
Então, são coisas que animam 
a pessoa cada vez mais, né?” 
E8- “aí eu vim aqui, vi a 
musculação e gostei - tanto é 
que estou há doze anos, né? 
E… eu achei… eu acho que é 
isso que me deu… que me 
beneficiou; porque eu fiz 
amizade. [...] ah… tem uma 
festa aqui, tem uma coisa ali… 
um cinema, né? Então, as 
pessoas se comunicam.” 

Amizades 

E7- “não sou de brigar… né… 
essas coisas… então eu ‘tava’ 
num casamento meio 
perturbado. Separei. Então, 
isso foi… minha vida melhorou 
muito mais, agora.” 
 

Ausência de 
conflitos, devido à 

separação do marido 
 

E8- aí eu vim aqui, vi a 
musculação e gostei - tanto é 
que estou há doze anos, né?” 

Prática de exercício 
físico 

 

E8- “... você vê lá na 
musculação tem os meninos 
[pessoas com deficiência 
física] [...] Fazendo... sabe? 
Você fala: ‘Pôxa’ vida… por 
que eles fazem? Porque eles 
querem melhorar… [...] E aí 
você pensa ‘pôxa’ eu sou feliz, 
graças a Deus! Obrigada, 
obrigada meu Deus. E outras 
coisas: tem uma senhora de 
oitenta anos, né? [...] Tem uma 
lá na praia, de noventa… 
nossa! Todo dia ela tá lá!  [...] 
Então, você vai aprendendo 
essas coisas, né? E eu 
aprendi muito! Sinceramente, 
eu aprendi bastante.” 

Exemplos de 
motivação: idosas 

longevas e pessoas 
com deficiência 
praticantes de 

exercícios físicos 
 



 

 

 

 

E1- “a única falta é porque eu 
não faço exercícios, né? Não 
sou adepta a fazer… mas eu 
quero entrar agora, porque eu 
quero entrar com fé, porque eu 
quero melhorar os problemas 
todos que eu tenho.” 

carência de 
exercícios físicos 

 

E3- “minha qualidade de vida 
seria… ah… parada, mesmo… 
que eu fico - na minha casa.” 

Estagnação numa 
rotina familiar 

Descrição sobre a 
própria qualidade 

de vida: 
perspectivas 

negativas 
 
 

E6- “Minha qualidade de 
vida… acho que é ruim! Não é 
boa, não! [...] Eu também 
tenho… a ‘tireoide’, né? Então, 
é assim: a dieta ‘são muito 
caros’. [...] A gente não tem 
condições de comprar… 
entendeu? [...] Então pra mim 
tá sendo muito difícil! [...] eu 
não tenho condições pra isso. 
Entendeu?” 

Ruim, pela ausência 
do autocuidado 
necessário, por 

causa de escassez 
financeira. 

 

E3- “Meu pai faleceu, aí mais 
uns três anos minha mãe veio 
a falecer. [...] Eu fiquei 
cuidando, né? Então aquilo 
‘ficou uma ligação’, né? [...] 
estou tomando remédio pra 
depressão também - estas 
coisas ‘toda’, né? Mas, é como 
se uma parte de mim… ‘se foi’, 
né?”  

Luto, Depressão 
 

E6- “Ah… eu acho que uma 
‘mal’ alimentação. Entendeu? 

Dificuldade na dieta 
devido à escassez 

financeira 

E6- “E também é assim: é a 
rotina de vida que a gente tem. 
A gente não tem tempo pra 
nada! Sempre ‘tá’ pra servir as 
pessoas, né? Você nunca tem 
tempo pra você, é sempre pros 
outros! [...] Você esquece de 
viver pra viver a vida dos 
outros. Infelizmente é assim!” 

Falta de autocuidado 
por causa de 

cuidado com outros 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

Apêndice 2 – Quadro de dados qualitativos pós-intervenção 
 

QUADRO DE DADOS QUALITATIVOS PÓS-INTERVENÇÃO 

CLASSIFICAÇÃO 
INICIAL 

TRECHO NÚCLEOS DE 
SENTIDO 

TEMA 

Motivos para a 
permanência na 
hidroginástica 

E1- “Eu continuo 
fazendo a 
hidroginástica porque 
é bom pra minha 
saúde [...] agora com 
a hidroginástica pra 
mim é um lazer - 
posso até dizer 
assim… ótimo! 
Porque tenho aquele 
compromisso de ‘vim’ 
os dias certos...” 
E4- “eu continuo 
fazendo 
hidroginástica pra 
melhoria do meu 
corpo… 
principalmente os 
meus joelhos.” 

Confiança quanto ao 
benefício à saúde; vida 

fisicamente ativa 

Razões para a  
permanência nas 

aulas de 
hidroginástica: 
percepção de 

benefícios à saúde, 
envolvendo aspectos 

físicos, mentais e 
sociais 

 
 
  

E1- “compromisso de 
‘vim’ os dias certos… 
pra me sentir 
melhor.” 
E2- “eu me sinto 
bem. [...] É... bem-
estar, mesmo.  
E3- “E… me senti 
bem, né? Muito bem! 
[...] nós ‘brincando’... 
as meninas é… ‘fica 
rindo’ tudo feliz. Isso, 
adorei!” 
E4- “Eu me sinto 
muito bem na 
hidroginástica! Eu 
gosto… eu me sinto 
bem.” 
E5- “... me sinto 
muito bem fazendo a 
hidroginástica.”  
E8- “E… segundo, 
que me senti bem, 
né?”  

Sensação de bem-estar 

E2- “Me sinto bem… 
boa disposição… é… 
isso é o que eu 
sinto… em mim, né?”  
E5- “Já tenho mais 
disposição!” 

Boa disposição 

E3- “Ah… porque fez 
muito bem para mim 
[...] e foi muito bom 
para mim, ‘no sentido 

Sensação de ter feito 
bem 



 

 

 

 

de tudo’, né?” 
E6- “É… eu achei 
bom, né? Porque pra 
mim melhorou muito 
a minha vida, na 
hidroginástica, 
entendeu?” 
E7- “... é um 
exercício muito bom 
pra mim… pra minha 
vida! Por isso que eu 
gosto de fazer 
hidroginástica. 

E3- “... e eu gostei 
muito, né? E vou 
continuar.” 
E8- “eu me 
identifiquei, né? 
[…] gostei de mais 
uma atividade...” 

Agrado pela 
modalidade 

E5- “... não tenho 
uma dor de cabeça, 
não tenho nada!” 
E6- “pra mim 
melhorou bastante, 
tanto as minhas 
pernas que eu tinha 
artrose, né? 
Melhorou muito, eu 
não sinto mais dor no 
joelho… pra mim foi 
ótimo! [...] O joelho 
melhorou.”  

Melhora ou ausência 
de dores 

Percepção de 
mudanças devido à 

prática de 
hidroginástica 

E1- “acho que por 
enquanto só me deu 
vontade de fazer 
[hidroginástica]...” 
E3- “É… gostava de 
‘vim’; não queria 
faltar, é… até as 
aulas pra mim: eu 
gostaria que fossem 
mais horas, né? 
[risos]” 

Motivação para a 
prática de exercício 

físico 

E3- “Mudou… as 
minhas colegas aqui; 
gostei do professor - 
muito legal!”  

Ampliação de 
relacionamentos 

interpessoais 

E5- “melhorou muito, 
muito - em tudo!”  
E6- “É… eu achei 
bom, né? Porque pra 
mim melhorou muito 
a minha vida, na 
hidroginástica, 
entendeu?” 

Melhora genérica 

E5- “Melhorou [...] No 
humor… tudo!” 

Melhora no humor 



 

 

 

 

E7- “... fiquei melhor 
[...] me realizo na 
hidroginástica!”  

Realização 

E7- “fiquei mais leve, 
eu me sinto mais 
calma...”  
E8- “você fica 
assim… mais leve, 
né? Não sei… acho 
que a água, né? Ela 
dá mais leveza [...] 
Então, você vê que, 
que… dá uma calma, 
que também acalma.” 

Maior calma, sensação 
de leveza 

E7- “os exercícios 
são muito ‘bom’ pra 
mim. E eu achei que 
eu fiquei mais ágil em 
tudo… na vida.  
[...] Fazer as coisas 
mais rápido! Ah… 
parece que a 
hidroginástica me 
deixou mais ‘hábir’ 
pra fazer as coisas, 
mais ‘prático’, mais 
‘rápido’.” 

Maior agilidade 

E8- Ah… mudou… 
sim… que eu digo 
assim: flexibilidade, 
né? Ham... De não 
ter medo, como já 
falei. 

Superação do medo de 
piscina 

Definição de 
qualidade de vida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E1- “não ficar parada; 
fazer exercícios” 
E2- É… como é que 
diz… é você fazer 
atividade… que é 
uma coisa que eu 
gosto de fazer 
atividade…” 
E4- “Qualidade de 
vida é a pessoa ter 
saúde [...] Isso é 
qualidade de vida… 
fazer exercício...” 
E5- “E a pessoa fazer 
exercício, fazer a 
hidroginástica, 
mesmo...” 
E6- “Ah… qualidade 
de vida eu acho que 
é você praticar 
esporte, né?” 
E7- “Fazer 
exercício...” 

Estilo de vida saudável 
e fisicamente ativo; 
prática de exercício 

físico 

Conceito sobre 
qualidade de vida: 

relação com uma boa 
saúde física e mental, 

permeando os 
anseios ligados à 

autonomia, 
relacionamentos e 

felicidade. 
  

 

E5- “Ah… qualidade 
de vida, que eu 

entenda, é a boa 

Dieta saudável 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

alimentação, né?” 
E6- “Você… ter uma 

alimentação 
saudável, né?” 

E2- “ É… qualidade 
de vida é uma coisa 
boa!” 

Coisa boa 

E3- “Qualidade de 
vida, pra mim, deixa 
eu ver… é… ser feliz.  

Sentimento de 
felicidade 

 

E8- “Ah… qualidade 
de vida é isso que 
nós estamos 
fazendo, né? Você… 
primeira coisa, viver, 
né?” 

Viver 

E2- “eu me sinto [...] 
com disposição...” 
E4- “Qualidade de 
vida é a pessoa ter 
saúde, gostar de 
andar, de sair, de 
passear, né?” 
E8- “... trabalhar; ter 
a mente sempre 
ligada. ‘Tá’ sempre 
ligada nos assuntos 
e… passear, viver - 
acho que qualidade 
de vida é isso, né? 
Porque o resto… vem 
como consequência. 
Eu acho… não sei. 

Ter disposição e 
autonomia; ter 

proatividade de mente 
e rotina 

 

E3- “É… deixa eu ver 
mais… ter… eu amo 
meu filho, minha 
neta… meus 
familiares todos, né? 
Meus amigos…” 
E7- “... conhecer 
amigos, eu acho que 
isso é uma qualidade 
de vida.” 
E8- “Ham… ter as 
amizades...” 

Desfrute de bons 
relacionamentos 
familiares e/ou 

amizades 

Leitura acerca da 
própria qualidade de 

vida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E2- “eu me sinto 
muito bem [...] me 
sinto muito bem” 

Sensação de bem-estar Descrição sobre a 
própria qualidade de 

vida: 
perspectivas 

positivas 
 
 
 
 
 
 
 
 

E2- “disposição pra 
fazer tudo o que eu 
quero…” 
E4- “‘Tô’ com mais 
disposição. ‘Tô’ muito 
bem. ‘Tô’ bem... eu 
faço o meu serviço, 
eu saio o dia inteiro 
para a rua. Eu não 
fico em casa não… 

Disposição e desfrute 
de autonomia 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ah, não fico!”  
E8- “Muito boa! Não 
tenho reclamação. 
Tudo o que eu posso 
fazer eu faço, tudo o 
que eu quero fazer 
eu faço. Tudo o que 
eu ‘quero ir’ onde eu 
vou eu tenho as 
portas abertas, né? 
‘Tô’ lendo um livro, li 
um livro… jornal não 
‘tô’ lendo muito, não. 
Mas, vou no cinema.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E3- “minha qualidade 
de vida é muito boa.” 
E4- “‘Tô’ bem! ‘Tô’ 
bem… ‘Tô’ com mais 
disposição. ‘Tô’ muito 
bem. ‘Tô’ bem...” 
E8- “Então, a 
qualidade de vida 
aqui é ótima, não 
tenho reclamação!” 

Muito boa; está bem 

E3- “Eu queria fazer 
mais do que eu estou 
fazendo… pelo 
menos eu posso 
fazer mais [...] pra 
sair, também, pra 
‘mim’ sair, ir no 
shopping com a 
minha irmã, essas 
coisas todas, com o 
meu filho, com a 
minha neta...” 

Ânimo para passeio 
com familiares 

Fatores que têm 
interferido na 

qualidade de vida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E2- “É que tem que 
ser… as atividades, 
né? A atividade leva 
a tudo. Então, como 
eu faço a dança 
‘flamenga’, faço a 
Capoeira e agora fiz 
a hidro com você, 
né? Que… a coisa 
que eu mais gosto é 
fazer a hidro, porque 
eu me sinto muito 
bem.” 
E7- “… a qualidade 
de vida... os 
exercícios são muito 
‘bom’ pra mim. E eu 
achei que eu fiquei 
mais ágil em tudo… 
na vida. [...] parece 
que a hidroginástica 

Atividades físicas, 
incluindo a 

hidroginástica afetaram 
positivamente a 

qualidade de vida 



 

 

 

 

me deixou mais 
‘hábir’ pra fazer as 
coisas, mais ‘prático’, 
mais ‘rápido’.”  

E3- “É… ‘vim’ na 
hidro, às aulas, é 
uma coisa que já 
acordo pensando 
nisso aí… sério! Já 
fico me preparando 
[...] pra mim foi tão 
bom, né? Que até 
resolvi viajar, vou 
viajar agora, né? Que 
eu ‘tava’ bem 
desanimada [...] Que 
até minha filha falou 
assim: ‘por que você 
resolveu viajar agora, 
né?’. Aí eu disse que 
‘tenho que viajar 
agora por causa que 
agora eu ‘tô’ me 
sentindo bem, porque 
quero voltar logo pra 
mim… vou passar um 
mês lá pra voltar pra 
fazer a 
hidroginástica’…” 
E4- “É… os 
exercícios, né? A 
hidroginástica, e os 
meus joelhos ‘tá’ 
melhorando 
bastante...” 
E5- “Ah… a “hidro”, 
os exercícios que eu 
faço…” 
E8- “é disposição - 
ainda mais quando 
eu venho da 
hidroginástica (risos)” 

As aulas de 
hidroginástica 

E7- “As amizades...” Amizades 

E8- “Ah… minha 
disposição. O que 
tenho vontade de 
fazer eu faço! [...] 
minha disposição, eu 
acho, entendeu?” 

Disposição própria 

E1- “as coisas que a 
gente vê que os 
médicos falam, né? 
Que a gente tem que 
se mexer, 
caminhar...” 

Orientações médicas 
quanto ao exercício 

físico 

E6- “Mais ou menos.” Regular Descrição sobre a 



 

 

 

 

E6- “Que nem eu 
falei pro senhor, 
esses horários que 
têm, nenhum dá pra 
mim por causa da 
minha neta – ‘tem’ 
que cuidar dela, vou 
fazer o que? 
Entendeu? [...] não é 
ótima. [Qualidade de 
vida] Ótima é quando 
você pode fazer 
aquilo que você quer! 
Não é verdade? Mas 
não podendo, então, 
não é ótima.” 
E6- “Minha qualidade 
de vida é isso aí. 
Quando posso vou 
fazer alguma 
caminhada; quando 
eu não posso, fico 
em casa cuidando da 
neta… [...] não posso 
falar pro senhor 
assim… que é ótima, 
porque não é. 
Entendeu?” 
 

Autonomia restringida 
pela responsabilidade 
no cuidado com a neta 

própria qualidade de 
vida: 

perspectiva 
negativa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Apêndice 3 – Termo de consentimento livre e esclarecido 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Estas informações estão sendo fornecidas para a sua participação voluntária 
no estudo “PERCEPÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA EM IDOSAS PRATICANTES 
DE HIDROGINÁSTICA” que será desenvolvido por pesquisadores da Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp - Campus Baixada Santista) e que visa verificar se a 
participação de idosas em um programa de hidroginástica gera alterações quanto a 
sua percepção da qualidade de vida reconhecendo a prática da hidroginástica como 
elemento relevante à esta. O motivo que nos leva a estudar esse assunto é a 
necessidade de se identificar se a hidroginástica promove melhoria da percepção da 
qualidade de vida de idosas e de que forma esta prática influencia a percepção 
deste grupo neste contexto, podendo a partir da obtenção desses dados, melhor 
instruir e motivar idosas a aderirem e permanecerem na prática da hidroginástica. 

Para este estudo, caso aceite participar, estarás realizando o seguinte 
procedimento: Em um primeiro momento, antes da realização das aulas 
propriamente ditas, serão realizadas medidas corporais e aplicada uma entrevista 
semiestruturada e um questionário sobre percepção de qualidade de vida. A partir 
de então, você participará normalmente das aulas previstas. Serão duas sessões de 
50 minutos por semana (em dias alternados). Num segundo momento, ao final de 
doze semanas, as medidas corporais, entrevista e o questionário serão reaplicados. 
As avaliações propostas pelo presente estudo então serão as seguintes: 

1- Avaliação antropométrica: mediremos a sua altura, seu peso, a 
circunferência de sua cintura, quadril e pescoço; 

2- Avaliação da composição corporal: Para avaliar a quantidade de músculo e 

de gordura em seu corpo utilizaremos um pequeno aparelho. Dois eletrodos 

descartáveis serão colocados no seu pé e outros dois na sua mão. Não há riscos de 

choque ou de descargas elétricas durante este exame. O teste não tem radiação e é 

imperceptível para a examinada; 

3- Avaliação de flexibilidade e força: serão realizados testes para se verificar a 

flexibilidade de suas pernas e a sua força de preensão palmar; 

4- Avaliação socioeconômica: será utilizado um questionário validado para 

avaliar a sua condição socioeconômica; 

5- Avaliação da percepção da qualidade de vida: neste caso você responderá 

a uma entrevista semiestruturada e um questionário específico sobre qualidade de 

vida. 

Caso, você não queira responder a alguma pergunta ou participar de algum 
dos procedimentos, será livre para não responder/participar. Ou seja, é garantida a 
liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de participar 
do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu atendimento na Instituição.   

As avaliações serão realizadas em todos os indivíduos, da mesma maneira, 
sendo que o presente estudo testará a hipótese de que as voluntárias apresentem 
alterações positivas em sua percepção da qualidade de vida e que a hidroginástica 
tenha sido a condição principal por essa alteração. 

 



 

 

 

 

Riscos e benefícios 
 
Os testes e procedimentos em questão podem apresentar riscos leves à sua 

saúde uma vez que não são invasivos ou demandam condições físicas extenuantes. 
Além disso, serão conduzidos por profissionais de saúde e que utilizam os mesmos 
como práticas em suas rotinas. Ainda assim, será necessário um atestado médico de 
aptidão para a prática de hidroginástica para que participes do estudo, o qual é feito 
como rotina na secretaria de esporte do município, sem custos adicionais.  

Em caso de imprevistos ocorridos durante a realização das atividades 
propostas neste estudo (nexo causal comprovado), a participante poderá ser 
encaminhada inicialmente para atendimento prévio no departamento médico da 
secretaria de esportes ou ainda para o Pronto Socorro Zona Leste em Santos (o 
mais próximo do local de desenvolvimento das atividades) sejam as participantes 
conveniadas ou não. Neste contexto, esclareço que não haverá custos/gastos por 
parte da participante sendo o proponente da pesquisa responsável por tal. 

Quanto aos benefícios, espera-se que as participantes do projeto possam ser 
beneficiadas pela prática da Hidroginastica e suas possibilidades, possivelmente, 
percebendo melhora em sua qualidade de vida.  

Uso de dados e materiais coletados - A voluntária tem a garantia de que 
todos os dados obtidos a seu respeito, só serão utilizados neste estudo. Você terá o 
direito de ser mantida atualizada sobre os resultados parciais das pesquisas e de 
resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores. O mesmo concede 
quando o estudo for finalizado, sendo informado sobre os principais resultados e 
conclusões obtidas no estudo. 
 Direito de confidencialidade - As informações obtidas serão analisadas em 
conjunto com as de outras voluntárias, não sendo divulgada a identificação de 
nenhum sujeito da pesquisa.  
 Despesas e compensações - não há despesas pessoais para o participante 
em qualquer fase do estudo. Também não há compensação financeira relacionada à 
sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo 
orçamento da pesquisa e seu responsável.  

  Garantia de acesso - em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos 
profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. 
O investigador principal o Prof. André Chang Menassi Zucolo  que pode ser 
encontrado no endereço: Rua Silva Jardim, n. 136, Vila Mathias - Santos-SP CEP 
11015-020 Tel. (13) 3878-3700. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre 
a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – 
Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: 
cepunifesp@epm.br.  

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que 
uma cópia será arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será fornecida a 
você. 

 
Consentimento 
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li 

ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “PERCEPÇÃO DA QUALIDADE 
DE VIDA EM IDOSAS PRATICANTES DE HIDROGINÁSTICA”. Eu discuti com o 
Prof. André Chang Menassi Zucolo sobre a minha decisão em participar nesse 
estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 

mailto:cepunifesp@epm.br


 

 

 

 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que 
minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a 
tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar 
deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou 
durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que 
eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 
 

data:  ____/____/____ 

 
 

Nome do responsável pelo estudo                                                      assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

 
_______________________________                             _______________ 
  Nome da participante da pesquisa                                         assinatura 

 
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária, o Consentimento Livre e 
Esclarecido deste indivíduo (ou representante legal) para a participação neste estudo. 
Declaro ainda que me comprometo a cumpri todos os termos aqui descritos. 
 
data:  ____/____/____ 
 


