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 Estudo dos efeitos da hidroterapia na articulação do quadril em idosos 

 

 

Resumo 
 
A pesquisa trata-se de um estudo sobre os efeitos dos recursos hidroterapêuticos 

no fortalecimento musculoesquelético do quadril em indivíduos idosos. As 

patologias e lesões que acomete essa região são de grande incidência, 

provocando muitas consequências aos indivíduos idosos. O projeto tem como 

principal objetivo desenvolver um protocolo de atendimento eficiente no 

tratamento desses pacientes.   

 

Introdução 
 
O aumento da expectativa de vida, ocorrido ao longo dos últimos anos, devido, 

principalmente aos avanços da medicina vem permitindo um gradual e 

persistente envelhecimento da população. 

O tratamento hidroterapêutico na articulação do quadril na terceira idade possui 

muita eficiência, contribuindo para reduzir o tempo do paciente acamado, 

antecipar o início da reabilitação, permitir ao idoso a retomada das suas 

atividades diárias e a volta para a população economicamente ativa. Este estudo 

tem como objetivo demonstrar a utilização das técnicas hidroterapêuticas no 

tratamento de reabilitação da articulação do quadril, em virtude de pouca atuação 

fisioterápica neste campo e inúmeras vantagens que a hidroterapia propicia, tais 

como, permitir movimentos ativos, permitir descarga de peso e fortalecimento 

gradativos precocemente, permitir a realização dos exercícios sem o risco de 

quedas ou dor, recuperar a auto- estima e acelerar o processo de cicatrização 

óssea. (JM CANDELORO 2007.) 

 

 
Objetivos 
 
 Comprovar os efeitos da hidroterapia para o fortalecimento musculoesquelético 

do quadril em pacientes idosos, através do desenvolvimento e estudo de um 

protocolo de atendimento hidroterapêutico. 

. 



Metodologia  
 

Para a realização deste trabalho inicialmente serão realizados estudos a 

cerca da anatomia, fisiologia e biomecânica da articulação do quadril. Visto que este 

trabalho foca a população idosa, também serão realizados estudos referentes ao 

processo de envelhecimento. 

A fim de desenvolver um protocolo de atendimento baseado na hidroterapia, 

serão realizados estudos sobre os efeitos físicos da imersão bem como suas 

consequências sobre o corpo humano. Técnicas e métodos de reabilitação em 

ambiente subaquático também serão verificados. 

Após a realização dos estudos anteriormente citado, serão então verificados 

os possíveis efeitos do protocolo de atendimento desenvolvido sobre a articulação 

do quadril em pacientes idosos. 

 

 
Desenvolvimento 
 

Para atingir o objetivo proposto por esta pesquisa, segue o cronograma 

abaixo. 

1ª. Etapa − Revisão de Literatura 

2ª. Etapa – Estudo da anatomia, fisiologia e biomecânica do quadril. 

3ª. Etapa – Estudo do processo de envelhecimento e suas conseqüências       

no corpo humano. 

4ª. Etapa – Estudo das principais patologias de quadril no envelhecimento 

5ª. Etapa – Estudo dos efeitos fisiológicos da imersão 

6ª. Etapa – Estudo de métodos e técnicas empregadas em hidroterapia 

7ª. Etapa – Desenvolvimento de um protocolo de atendimento 

8ª. Etapa – Estudo dos efeitos da hidroterapia nas lesões de quadril 

9ª. Etapa – Redação do trabalho 

10ª. Etapa – Correção 

11ª. Etapa – Entrega do trabalho. 

.  



 
Resultados Preliminares 
 

Com a realização deste trabalho, espera-se desenvolver um protocolo de 

atendimento totalmente embasado nas alterações cinético-funcionais da 

articulação do quadril em paciente idosos, possibilitando posteriormente seu 

emprego na reabilitação de pacientes submetidos à hidroterapia. 
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