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Artigo de revisão 

 

Fisioterapia aquática em idoso: Revisão de Literatura 

Aquatic therapy in the elderly: A literature review 

 

Introdução: O envelhecimento pode ser compreendido como um processo dinâmico 

onde ocorrem alterações morfológicas, funcionais e bioquímicas. O Brasil vive hoje 

uma inversão da pirâmide etária mostrando um aumento da população idosa e 

diminuição da população jovem. A partir destes dados se faz necessária cada dia 

mais os estudos de diferentes tratamentos para esta população crescente. O 

exercício físico é capaz de proporcionar um bem estar geral ao idoso além de levar 

uma abordagem preventista. A fisioterapia aquática tem sido grande aliada para o 

controle dos agravos e prevenção de incapacidades nos gerontes. Objetivo: 
Realizar uma revisão de literatura para destacarmos quais os benefícios da 

fisioterapia aquática nos idosos. Métodos: Pesquisa do tipo revisão bibliográfica, 

realizada no período de março á maio de 2014. Foram utilizados artigos entre janeiro 

de 2004 á janeiro de 2014, usando as bases de dados da Scielo, PubMed e Google 

acadêmico. Os descritores utilizados foram “Hidroterapia”, “fisioterapia aquática”, 

“reabilitação aquática”, “envelhecimento” e “idosos”. Resultados A fisioterapia 

aquática proporcionou um aumento no equilíbrio levando a diminuição do risco de 

quedas, redução da pressão hipertensão arterial sistêmica, levando a uma 

estabilização arterial nos idosos, logo após a intervenção, aumento da 

independência funcional do geronte, auxiliou de forma positiva acerca do 

fortalecimento muscular e reduziu o impacto do exercício ou atividade física para o 

indivíduo com osteoartrite, alterando de forma positiva seu desempenho funcional. 

Considerações finais: A fisioterapia aquática é um método eficaz no tratamento de 

disfunções causadas pelo envelhecimento. Os resultados demostram a necessidade 

de mais estudos a cerca deste assunto. 

 

 



 
 

Introdução 

 

       O envelhecimento pode ser compreendido como um processo dinâmico 

onde ocorrem alterações morfológicas, funcionais, bioquímica, (Rosa et al, 2013; 

Candeloro e Caromano; 2007) redução na capacidade de adaptação homeostasia 

frente a situações de sobrecarga funcional, levando a alterações do organismo, 

tornando-o susceptível ás agressões intrínsecas e extrínsecas, podendo levar a 

déficits ao desempenho funcional, reduzindo a adaptação do individuo ao meio 

ambiente, desencadeando modificações de ordem sociais e psicológicas (Cunha  et 

al; 2009)  

       Nos últimos anos a expectativa de vida dos brasileiros tem aumentando 

significamente constituindo então a nossa população de indivíduos idosos. Estima-

se que no ano de 2025 o Brasil tenha cerca de 32 milhões de habitantes com mais 

de 60 anos e esteja em 6° colocação entre os países com percentual de populações 

idosas (Bruni; Granado; Prado; 2008). 

 
       A atividade física para o idoso quer ele saudável ou incapacitado é capaz 

de proporciona-lhe bem estar geral, a prevenção e tratamento das doenças, efeitos 

orgânicos, controle de estresse, obesidade e dores crônicas (Gimenez  et al; 2008). 

       A hidroterapia tem sido constantemente usada para combater problemas de 

incapacidades que atinge a população idosa (Gimenez  et al; 2008) uma vez que 

utiliza os efeitos físicos da água em conjunto com a cinesiologia, efeitos fisiológicos 

advindos da imersão do corpo em piscina termo aquecida e técnicas desenvolvidas 

para melhorar, tratar , curar e reabilitar (Bruni; Granado; Prado, 2008; Sarmento; 

Pegoraro; Cordeiro, 2010; Candeloro e Caromano,2007). 

 

As atividades na piscina podem ser associadas a exercícios de equilíbrio, 

força e propriocepção, podendo levar vantagens como aumento da independência, 

manter ou melhorar a amplitude de movimento (ADM), força, diminuição da dor e 

espasmos; aumentando assim a qualidade de vida desta população (Gimenez  et al; 

2008). O presente estudo tem como objetivo realizar uma pesquisar a literatura cien-

tífica acerca da efetividade da fisioterapia aquática na população idosa. 

 



 
 

Materiais e métodos 
 
       Foi realizada uma pesquisa bibliográfica no período de março a maio de 2014, 

contendo artigos de janeiro de 2004 a janeiro de 2014, utilizando artigos em 

português e inglês das bases de dados Scielo, PubMed e Google acadêmico. Foram 

encontrados 18 artigos, dos quais 15 foram selecionados para este estudo. Os 

descritores utilizados foram “hidroterapia”, “fisioterapia aquática”, “reabilitação 

aquática”, “envelhecimento”, “idosos”, “hydrotherapy”, “aquatic therapy”, “aquatic 

rehabilitation”, “aging, “falls”, “old”.  Após análise criteriosa dos artigos elegíveis, a 

discussão foi dividida nos seguintes itens: prevenção de quedas, controle da 

hipertensão arterial sistêmica, independência funcional, fortalecimento muscular e 

osteoartrite.  

Fisioterapia aquática em idosos 

Prevenção de quedas 
 

A queda pode ser definida como uma falta de capacidade para corrigir o 

deslocamento do corpo no espaço, durante o movimento (Cunha; et al; 2009). 

Atualmente as quedas na população idosa tornaram um dos maiores 

problemas clínicos a saúde publica devido aos gastos para família e a sociedade. Os 

fatores de risco a esta população esta relacionado à limitação funcional, aumento da 

idade, fraqueza muscular, riscos ambientais e déficit visual (Resende; Rassi; Viana; 

2007). 

          A população idosa apresenta instabilidade postural devido a alterações do 

sistema sensorial e motor levando ao desequilíbrio (Bruni; Granado; Prado, 2008; 

Meereis et al, 2013). Os idosos possuem maiores chances de sofrerem quedas 

devida a perda de massa muscular e força, podendo estar relacionadas direto com 

doenças crônicas degenerativas (Alikhajeh; Hosseini Moghaddam; 2012).  

  Estima-se que a prevalência de quedas em pessoas com idade acima de 65 

anos chegue a 85%, podendo se manifestar como desequilíbrios, náuseas, 

vertigens, desvio na marcha, instabilidade, tonturas resultando em quedas 

frequentes (Bruni; Granado; Prado; 2008). 



 
 

       Os autores Resende e cols.(2008) e Cunha e cols. (2009) realizaram um 

treinamento aquático de 12 semanas. Ao final da intervenção os autores verificaram, 

um aumento significativo nos scores obtidos pela escala de BERG e pelo Timed up 

& Go (TUG) o que demostra que os idosos obtiveram um aumento significativo de 

equilíbrio e na mobilidade. O mesmo resultado encontrado nos estudos de Rosa e 

cols. (2013) que relata que os idosos não sentem ou não apresentam instabilidade 

no meio liquido, o que possibilita a realização de atividades complexas sem medo, 

pois o ambiente aquático se caracteriza como um lugar seguro para a realização 

destas atividades.  

De acordo com Alikhajeh e cols. (2012) após sessões de hidroterapia os 

idosos obtiveram aumento significativo de equilíbrio, a avaliação desta vez foi 

realizado através de teste de Romberg Afiada (equilíbrio estático com os olhos 

abertos e fechados) e o teste Timed Up & Go. Os autores concluem que a água 

auxilia por conta de viscosidade, aceleração dos movimentos e retardação de 

quedas, o que prolonga o tempo disponível para recuperar postura quando o corpo 

se desequilibra. 

Controle da Hipertensão arterial sistêmica (HAS) 
 

       As doenças cardiovasculares estão relacionadas à idade (Gimenes; et al; 

2008). O indivíduo com HAS (Hipertensão arterial sistêmica) apresenta grande risco 

de desencadear uma doença cardiovascular. A fisioterapia entra então com ações 

de prevenção, onde foco já não é mais a reabilitação e sim evitar os agravos 

(Oliveira et al, 2013). 

        O exercício físico aplicado à população idosa pode causar uma 

diminuição da PA (pressão arterial) (Gimenes; et al; 2008) devido a diminuição da 

resistência periférica total.  Na hidroterapia a ação da pressão hidrostática age 

comprimindo os tecidos moles promovendo uma melhora da circulação e sistema 

linfático, diminuindo o edema (Oliveira et al; 2013).  

       Ocorre um deslocamento de cerca de 700 ml de sangue da periferia para 

o tórax, levando ao aumento da pressão intraventricular esquerda, débito cardíaco e 

volume de ejeção, em consequência a isto acorrem então à diminuição da 



 
 

resistência periférica total, levando a diminuição da pressão arterial (Candeloro e 

Caromano; 2008).  

       Nos estudo realizados por e Gimenes e cols.(2008), os resultados 

demonstraram que a fisioterapia aquática pode ser benéfica, pois não ocorre 

aumento da PA levando malefícios aos indivíduos e há uma queda significativa 

suficiente para alterar a classificação do nível de PA dos indivíduos. A princípio a 

queda de pressão diastólica (PAD) não foi significativa já à pressão sistólica (PAS) 

teve uma queda significativamente benéfica para os indivíduos. As autoras 

Candeloro e Caromano (2008), realizaram 33 atividades em dupla, com diferentes 

graus de dificuldades. A coleta da PA foi realizada em repouso, após minutos de 

imersão, após o termino das atividades e período de repouso após o termino. 

Durante a imersão em repouso ocorreu uma diminuição da PA e da FC, porém logo 

após a saída da piscina houve uma elevação de ambas, contudo a queda da 

pressão arterial ao fim do programa de intervenção foi o suficiente para alterar a 

classificação dos indivíduos quanto a PA passando de normal- limítrofe que varia de 

130 a 139 mmHg de PAS e 85 a 89 mmHg de PAD para normotensos. 

       Oliveira e cols.(2013) afirmam que a fisioterapia aquática é uma 

intervenção eficaz não farmacológica e comprovam que uma sessão de exercício 

aeróbico realizado na piscina termo aquecido por 45 min, tendo como intensidade 

submáxima 50% e 80% do consumo de oxigênio pico, tem total efetividade levando 

a diminuição da pressão em até 90 minutos após o exercício com média de 16,5 

mmHg de queda em relação ao inicio da atividade nos hipertensos.  

Independência Funcional 
 

Um estudo feito pela Supplement on Aging do National Health interview 

Survey de 1984 referenciado por Guccione (2011), mostra que no processo de 

envelhecimento ocorre uma escala hierárquica das principais incapacidades 

enfrentada pelos idosos, sendo as dificuldades de marcha, líder da listagem, 

seguidos pela dificuldade de tomar banho, transferir-se, vestir-se, ir ao banheiro e 

alimentar-se. De forma direta essas incapacidades ou dificuldades geram uma 

restrição de mobilidade, interferindo no convívio social do idoso, na sua autoestima e 

na sensação de bem-estar, podendo acarretar processos depressivos e de reclusão 



 
 

social.  

  A marcha humana é descrita pelo deslocamento de um corpo no espaço, na 

posição bípede, com um gasto energético mínimo, uma postura aceitável e uma 

estabilidade adequada (Pereira L. S. A; 2009). 

De acordo com Viana.(2011), na piscina terapêutica atuam forças contrárias a 

da gravidade como o empuxo, e a pressão hidrostática, que ajudam a manter o 

paciente que normalmente não consegue ficar em bípede no solo sem ajuda de 

aparelhos ortopédicos, a ficar em bípede por longo período de tempo na piscina, 

além de que a água aliada as propriedades do calor a uma temperatura 36º C 

aumenta a extensibilidade dos tecidos, favorecendo maior flexibilidade e um 

aumento da amplitude articular além de outros fatores como a resistência da água 

que promove o fortalecimento de membros superiores e membros inferiores, 

influenciando assim na melhora da marcha.  

         Além dessa independência funcional dentro da piscina os pacientes idosos 

relatam sensação de bem estar, que aliados com a cinesioterapia, fortalecimento 

muscular e treino de atividade de vida diária (AVD’S), podem trazer ganhos também 

no solo (Viana et al, 2011). 

Fortalecimento Muscular 
 

       O processo de envelhecimento causa mudanças biomecânicas como a 

diminuição no tamanho das fibras musculares, da quantidade de força, diminuição 

da massa óssea, rigidez de ligamentos e tendões, causando uma redução da 

mobilidade articular e da flexibilidade do corpo, que incluem alterações posturais, 

redução da força muscular, déficit de equilíbrio e marcha, e que podem aumentar o 

risco de quedas (Candeloro, 2006). 

       Os exercícios de fortalecimento com o idoso submerso utiliza o princípio 

físico da hidrostática, em que se emprega flutuabilidade, para sustentar, auxiliar e 

causar resistência multidimensional constante aos movimentos (Candeloro e 

Caromano, 2007).  

       A resistência da água aumenta proporcionalmente, à medida que a força 

é exercida contra ela (Candeloro e Caromano, 2007). 



 
 

       A hidroterapia aliada a cinesiologia e alguns equipamentos são capazes 

de fortalecer os músculos sem pressão da força e com um mínimo de estresse nas 

suas articulações. (Guccione, 2000) 

       A graduação da resistência se dá de diversas maneiras, incluindo 

aumento do número de repetições ou séries, acréscimo de equipamento, aumento 

da velocidade do exercício, mudança na posição do paciente ou profundidade de 

imersão do corpo (Candeloro e Caromano, 2004). 

Osteoartrite 
 

 Durante o envelhecimento temos a perda da capacidade funcional, 

contribuindo para o surgimento de doenças crônico-degenerativo, como a 

osteoartrite, que consiste em uma alteração da cartilagem articular e osso 

subcondral, e tem como sintomas: dor; rigidez matinal; disfunção física; edema; 

crepitação óssea; frouxidão ligamentar; diminuição ou a perda do movimento; 

fraqueza muscular; incapacidade para a marcha; alterações na propriocepção e 

equilíbrio (Junior et al, 2010; Aveiro et al, 2013). 

 A grande problemática desta patologia, é que faz com que o idoso perca sua 

independência para a realização de atividades de vida diária, e com isso diminuindo 

sua qualidade de vida (Junior et al, 2010), (Aveiro et al, 2013). 

No estudo de Aveiro et al(2013), foram selecionados idosos de ambos os 

gêneros, e divididos em três grupos, o primeiro grupo realizou fisioterapia terrestre, 

segundo grupo realizou fisioterapia aquática e o terceiro foi um grupo controle. Foi 

observado que os idosos submetidos à fisioterapia aquática em comparação com os 

outros grupos, apresentaram uma melhora significativamente maior em relação a 

marcha usual, marcha rápida e para subir escadas. E tanto o primeiro grupo quanto 

ao segundo grupo, apresentaram melhora na descida de escadas, já no terceiro 

grupo, o grupo controle não houve melhoras (Aveiro et al, 2013). 

A fisioterapia aquática ajuda na diminuição do impacto, ela irá ajudar também 

no ganho da capacidade funcional dos idosos, ajudando-os assim a recuperar sua 

independência e na realização de suas atividades de vida diária (AVD´s) (Aveiro et 

al, 2013). 



 
 

      Resultados 

        Este trabalho consiste em uma revisão de literatura que visa evidenciar os 

benefícios da hidroterapia na população idosa. Os resultados demostram a eficácia 

do tratamento nas seguintes disfunções: 

         Na prevenção de quedas, a fisioterapia ajuda estes idosos na recuperação do 

seu equilíbrio, ajudando na percepção do seu corpo no espaço no momento de seu 

deslocamento, aumento do controle postural, diminuindo a incidência de quedas. 

No controle da HAS a fisioterapia aquática, aliada com as propriedades físicas 

da água, levou a diminuição e controle da pressão arterial, ajudando assim na 

prevenção de doenças cardíacas.  

  Em idosos que apresentam perda da força muscular, a fisioterapia aquática 

aliada com a cinesioterapia, irá ajudar na recuperação desta força sem que haja 

estresse nas articulações, e com uma força mínima. 

Em pacientes com osteoartrite, a abordagem terapêutica ajudar tanto na 

diminuição do impacto quanto na melhora da capacidade funcional dos idosos. 

Considerações finais 
 

Os vários benefícios da piscina terapeuta proporcionam aos idosos uma 

independência funcional diferenciada, devido a uma diminuição de sobrecarga nas 

articulações, possibilitando ao idoso realizar atividades com grau de dificuldade 

maior, do que as atividades que ele realizaria no solo. As propriedades físicas da 

água aumentam a flexibilidade tecidual, possibilitando uma maior mobilidade, além 

de proporcionar bem estar, convívio social, melhorando a autoestima do idoso.  

Pode-se avaliar que é necessária uma padronização da metodologia 

propostas pelos estudos pois isto, muitas vezes, impossibilita a comparação entre os 

resultados das pesquisas.  

Mesmo com as limitações deste estudo, pode-se concluir que a hidroterapia 

apresenta-se como um recurso terapêutico eficaz, possibilitando aos fisioterapeutas 

ampliarem suas condutas com a população idosa. 
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