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AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL E REPERCUSSÕES 

CARDIOVASCULARES EM PACIENTES HEMIPARÉTICOS SUBMETIDOS A UM 

PROGRAMA DE HIDROTERAPIA NA CLÍNICA ESCOLA DO UNIARAXÁ 

 

1. RESUMO  

O Acidente vascular encefálico (AVE) ou ataque cerebral é a perda repentina da 

função neurológica causada por uma interrupção do fluxo sanguíneo para o 

encéfalo. Para serem classificados como AVE, os déficits neurológicos devem 

persistir por pelo menos 24 horas. Os déficits motores são caracterizados por 

paralisia (hemiplegia) ou fraqueza (hemiparesia), normalmente no lado do corpo 

oposto ao da lesão (O´ SULLIVAN e SCHMITZ 2010). Foram selecionados 10 

pacientes, porém apenas 6 completaram o protocolo proposto de 32 sessões de 

hidroterapia, sendo 4 pacientes do sexo masculino e 2 do sexo feminino. Todos os 

pacientes apresentaram AVE do tipo isquêmico, com 83% acometido o hemicorpo 

direito. Para avaliar a capacidade funcional foi utilizado o teste TAFAVDs. Para 

análise dos dados utilizamos o programa estatístico Bioestat versão 5.3 utilizando o 

teste T, para análise das variâncias.  Com base nas análises estatísticas efetuadas, 

evidenciou-se uma diferença estatisticamente significante entre os resultados do pré 

e do pós-tratamento do teste TAFAVDs, para as variáveis de C10M, TUG, LPS. A 

variável LPDV não apresentou diferença estatisticamente significante, porém 

observou-se uma redução do tempo comparando o pré-tratamento com o pós-

tratamento. Assim, pode-se concluir que os pacientes apresentaram um tempo 

menor na execução das etapas do TAFAVDs comparando o pré com o pós-

tratamento, analisando os dados da FC, PAS e PAD, do pré-protocolo com o pós-

protocolo, notou-se uma redução dos valores recolhidos, porém esta redução não 

apresentou significância, logo houve modificações positivas na Autonomia 

Funcional, podendo então a hidroterapia colaborar na melhora da Capacidade 

Funcional de pacientes que sofreram AVE.  

 

2. INTRODUÇÃO  

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é a doença vascular que mais acomete 

o sistema nervoso central, bem como, a principal causa de incapacidades físicas e 

cognitivas. Os comprometimentos funcionais decorrentes do AVE variam de um 

indivíduo para o outro e o desempenho das habilidades de Atividades Básicas de 



Vida Diária (ABVD's), como, por exemplo, vestir-se, comer, tomar banho sozinho e, 

até mesmo, caminhar pequenas distâncias de forma independente são fortemente 

prejudicadas, predispondo o indivíduo a um quadro de incapacitância funcional 

(RABELO e NERI, 2005). 

A prática de hidroterapia traz vários benefícios para pacientes com sequelas 

de AVE, sendo eles hemiparéticos ou hemiplégicos, pois a água aquecida favorece 

um melhor controle corporal, uma facilitação de diversos movimentos e relaxamento 

muscular, devido às propriedades físicas da água (GUYTON, 2002).  

Toda esta relação com a terapia, à água aquecida, atua em seus sistemas 

biológicos, sócias e emocionais dos pacientes, motivando o doente para se 

empenhar cada vez na sua recuperação, proporcionando assim uma melhora na 

capacidade funcional, contribuindo na reabilitação geral de cada paciente após 

adquirir uma sequela de AVE (ARCA, et. al., 2012).  

 

3. OBJETIVOS  

3.1 OBJETIVO GERAL 

 Avaliar a capacidade funcional e repercussões cardiovasculares de pacientes 

hemiparéticos submetidos à hidroterapia. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Análise da capacidade funcional de pacientes hemiparéticos pós- AVE antes 

e após a prática de atividade aquática.  

 Avaliar os efeitos do protocolo de hidroterapia nas repercussões 

cardiovasculares (PA, FC) em sequelados de AVE.  

 

4. METODOLOGIA  

O presente estudo foi caracterizado como sendo uma pesquisa descritiva, 

prospectiva e experimental, com abordagem quantitativa, realizada no período de 

Fevereiro a Setembro de 2014, com pacientes com diagnóstico de Acidente 

Vascular Encefálico. Os pacientes que participaram do estudo o fizeram de forma 

voluntária, sendo devidamente esclarecidos e orientados quanto à natureza, ao 

significado do estudo proposto, seus procedimentos e estando totalmente cientes 

assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido, conforme a resolução nº 

196/96 (BRASIL, 1996), que normatiza a pesquisa em seres humanos. Os 



procedimentos utilizados neste estudo estavam em total conformidade com as 

normas e princípios éticos de pesquisa com seres humanos, sendo submetido ao 

Comitê de Ética e Pesquisa do UNIARAXÁ, aprovado sob o protocolo número: 

41643/64. 

A avaliação foi constituída da aferição da Pressão Arterial (PA) e a avaliação 

da Autonomia Funcional no Desempenho das AVDs através da TAFAVDs 

(BAPTISTA e DANTAS 2006), no qual o indivíduo deveria executar no menor tempo 

possível os seguintes procedimentos: 

1. Caminhar dez metros; 

2. Levantar−se de uma cadeira e caminhar uma distância de três metros, em 

linha reta, retornar e sentar−se novamente; 

3. Levantar−se cinco vezes de uma cadeira sem auxílio das mãos; 

4. Levantar−se, ficando de pé, partindo da posição de decúbito ventral. 

Após a avaliação e os preenchimentos do questionário os pacientes iniciaram 

o programa de Hidroterapia, realizado duas vezes na semana, com duração de 50 

minutos, por um período de 32 sessões. Antes de iniciar a terapêutica foram aferidas 

as PA e Frequência Cardíaca (FC) de repouso fora da água, então iniciou a 1ª 

etapa: aquecimento (10 min), 2ª etapa: condicionamento (30 min de exercícios) e 3ª 

etapa: relaxamento (10 min). 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

1ª Etapa: Aquecimento- (WHITE, 1998) Caminhada de Aquecimento: Paciente em 

pé com a agua na altura do peito, caminhar normalmente na borda ao longo da 

piscina, ao completar uma volta na piscina retornar ao ponto de partida caminhando 

de costas. Frequência: 2 voltas de cada.  

Chutes à frente: Paciente em posição lateral, apoiar uma das mãos no corrimão da 

piscina e a outra mantendo estendida, elevar uma perna a frete até o máximo que 

conseguir e a perna oposta mantê-la estendida e apoiada, depois regressarem a 

posição inicial e inverter o apoio. Frequência: 1 série de 10 repetições bilateral. 

Marcha no mesmo lugar: Paciente em pé, com a água ao nível do peito mantendo as 

costas apoiadas na borda da piscina, flexione o joelho e eleve a coxa, alternando as 

pernas num movimento de marcha. Frequência: 1 série de 20 repetições bilateral.  

2ª Etapa: Condicionamento- (WHITE, 1998) Fortalecendo Abdômen: Paciente com 

as costas apoiadas na borda da piscina, com os braços e os joelhos estendidos, com 



os pés cerca de 20 cm à frente da parede, utilizar um espaguete começando no 

nível da água, empurrando para dentro da água até altura das coxas e depois 

retornar a posição inicial. Frequência: 1 série de 15 repetições.  

Contração do Bíceps: Paciente em pé mantendo as costas apoiada na borda da 

piscina. Cotovelo encostado no corpo, elevar o antebraço não acometido com a 

palma da mão voltada para cima em direção ao ombro, e depois, lentamente, 

abaixar o antebraço até formar um ângulo de 90º. Utilizando halter para dar 

resistência ao movimento. Frequência: 1 série de 15 repetições. 

Horizontal dos braços: Paciente em pé, com as costas apoiadas na borda da piscina 

e com os pés afastados na largura do ombro. Utilizando halteres de peso ou halteres 

flutuantes, com os braços em flexão de 90º abaixo do nível da água, lentamente irá 

empurrar seus braços para trás e quando estiverem alinhados com a parede, gire-os 

e empurre-os para frente novamente. Frequência: 1 série de 10 repetições.  

Rotação do tronco: Paciente em pé, com as costas apoiadas na borda da piscina e 

com os pés afastados na largura do ombro. Utilizando um halter grande de EVA 

segurando-o com as duas mãos, girar lentamente o tronco de um lado para o outro 

até o máximo que conseguir permanecendo com os pés afastados e bem apoiados. 

Frequência: 1 série de 10 repetições. 

Flexão e extensão dos braços: Paciente em pé, com as costas apoiadas na borda da 

piscina com a água na altura do peito. Com os braços em flexão de 90º, segurar os 

halteres pequenos de EVA ou halteres com peso empurrando-os para frente e para 

trás. Mantendo as pernas afastadas na largura do ombro. Frequência: 1 série de 15 

repetições. 

Flexão do Quadril: Paciente em posição lateral, com uma das mãos apoiadas no 

corrimão da piscina e a outra apoiada no quadril, mantendo uma perna estendida e a 

outra realiza flexão do quadril o máximo que conseguir utilizando uma tornozeleira 

de acordo com o peso suportado. Terminando a série, alterne a tornozeleira e repita 

com a perna oposta. Frequência: 1 série de 10 repetições. 

Extensão do Quadril: Paciente em posição lateral, com uma das mãos apoiadas no 

corrimão da piscina e a outra apoiada no quadril, mantendo uma perna estendida e a 

outra realiza extensão do quadril o máximo que conseguir utilizando uma 

tornozeleira de acordo com o peso suportado. Terminando a série, alterne a 

tornozeleira e repita com a perna oposta. Frequência: 1 série de 10 repetições. 



Abdução do quadril: Paciente em pé, com as mãos e as costas apoiadas na borda 

da piscina, mantendo uma perna estendida e a outra realiza abdução do quadril o 

máximo que conseguir utilizando uma tornozeleira de acordo com o peso suportado. 

Terminando a série, alterne a tornozeleira e repita com a perna oposta. Frequência: 

1 série de 10 repetições. 

Adução do Quadril: Paciente em pé, com as mãos e as costas apoiadas na borda da 

piscina, mantendo uma perna estendida e a outra realiza abdução do quadril na 

horizontal o máximo que conseguir utilizando uma tornozeleira de acordo com o 

peso suportado. Terminando a série, alterne a tornozeleira e repita com a perna 

oposta. Frequência: 1 série de 10 repetições. 

 A fase de relaxamento era de 10 minutos, com o paciente em posição de 

supino, com os seguintes materiais: flutuadores cervicais, flutuadores pélvicos e 

acqua tub (espaguete) nos membros inferiores, com música relaxante e luz baixa. 

Ao final da sessão novamente era mensurados os valores da PA e FC. Ao término 

do programa (32 sessões) foi reaplicado o teste de TAFAVDs para comparação dos 

resultados.  

 

6. RESULTADOS  

 Dos 10 pacientes selecionados, apenas 6 permaneceram no estudo até o 

final do programa proposto, sendo 4 do sexo masculino e 2 do sexo feminino 

diagnosticados com AVE, todos os pacientes apresentavam AVE do tipo Isquêmico. 

O hemicorpo acometido de cinco pacientes foi o direito e apenas um paciente 

acometeu o hemicorpo esquerdo, destes pacientes todos apresentavam o lado 

direito como dominante. De acordo com a população estudada (1) paciente 

apresentava idade entre 40 a 50 anos, (4) apresentavam idade entre 60 a 70 anos e 

(1) aprestava idade acima de 70 anos. Com base nas análises estatísticas 

efetuadas, evidenciou-se uma diferença estatisticamente significante entre os 

resultados do pré e do pós-tratamento para o teste TAFAVDs, para as variáveis de 

C10M, TUG, LPS, conforme observado no gráfico 1.  A variável LPDV não 

apresentou diferença estatisticamente significante, porém observou-se uma redução 

do tempo comparando o pré-tratamento com o pós-tratamento.  



 

Gráfico 1: Análise dos dados do teste TAFADS.  

Fonte: Elaborado pelo autor.   

 

No presente estudo os pacientes apresentaram uma diferença 

estatisticamente significante (p=0,014*) para realizar a variável de C10m, com 7 

segundos a menos da média no tempo consumido, comparando o pré-tratamento 

com o pós-tratamento. Em relação à faceta TUG os pacientes desta pesquisa 

apresentaram uma redução estatisticamente significante (p=0,042*) após o protocolo 

de hidroterapia aplicado, com uma média a menos de 5 segundos analisando o 

início do tratamento com o fim do tratamento, apresentando um valor de p= 0,042. 

Para faceta LPS no presente estudo, os pacientes apresentaram um valor 

estatisticamente significante (p=0,050*), promovendo uma redução de 4,67 

segundos para os valores da média após protocolo. No presente estudo a faceta 

LPDV não apresentou diferença estatisticamente significante, porém observa-se que 

houve redução do tempo comparando o pré com o pós-tratamento, com valores de 

pré-exercício de 10,2 segundos e para 7,6 segundos, requerendo do paciente não 

apenas força muscular localizada, mas também flexibilidade, habilidade e equilíbrio. 

Assim, pode-se concluir que os pacientes apresentaram um tempo menor na 

execução das etapas do TAFAVDs comparando o pré com o pós-tratamento, 

apresentando assim uma melhora na autonomia funcional, aprimorando a marcha, o 

equilíbrio, fortalecimento da musculatura fraca, coordenação motora, logo houve 
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modificações positivas na Autonomia Funcional, podendo então a hidroterapia 

colaborar na melhora da Capacidade Funcional de pacientes que sofreram AVE.  

As repercussões cardiovasculares analisadas em repouso e após a sessão de 

hidroterapia em água aquecida foram a Frequência Cardíaca e Pressão Arterial 

Sistólica e Diastólica. Observou-se que o valor da FC não apresentou alteração 

estatisticamente significante comparando o repouso com o pós-exercício em cada 

sessão. Quanto aos valores das P.A.S. e P.A.D, houve um aumento estatisticamente 

significante para os valores comparado o repouso com o pós-exercício, 

apresentando um valor de p= 0,017*  e p= 0,029* respectivamente. Apresentando 

um valor da PAS 111 mmHg para 116mmHg e um valor de 68mmHg para 72mmHg.  

Comparando os valores da FC, PAS, PAD pré e pós-protocolo de hidroterapia 

instituído, pode-se observar que houve redução dos valores coletados para todos 

variáveis, porém essa redução não foi estatisticamente significante, conforme 

demonstrado no gráfico 2 e 3.  

 

Gráfico 2: FC pré e pós- protocolo hidroterapêutico.  

Fonte: Elaborado pelo autor.   
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Gráfico 3: PAS e PAD pré e pós-protocolo hidroterapêutico.  

Fonte: Elaborado pelo autor.   

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Com base nos resultados, verificamos que após a prática de Hidroterapia em 

água aquecida e suas diferentes propriedades físicas, permitiu-se realizar 

movimentos mais fáceis e tornando-os menos doloroso do que em solo. Através da 

estatística inferencial para p<0,05, houve uma significativa redução do tempo dos 

testes C10m, TUG e LPS entre o pré-tratamento e o pós-tratamento, logo podemos 

afirmar que houve modificações positivas na Autonomia Funcional, podendo então a 

Hidroterapia colaborar na melhora da Capacidade Funcional em pacientes 

portadores de sequelas de AVE. 
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