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1. RESUMO 

A velhice apresenta manifestações físicas, psicológicas, sociais e debilitantes. A 

hidroterapia consiste em um recurso que utiliza os efeitos físicos, fisiológicos e 

cinesiológicos advindos da imersão do corpo em piscina aquecida; recurso auxiliar 

na reabilitação ou na prevenção de alterações funcionais. A população idosa 

constitui um segmento que mais cresce da população mundial. A hidroterapia tem 

sido frequentemente indicada para a população idosa, em razão de ser um ambiente 

menos sujeito a quedas, com boa aceitação e adesão ao tratamento. O objetivo 

deste estudo foi realizar atualização na literatura com um levantamento bibliográfico 

sobre os benefícios da hidroterapia no envelhecimento do ser humano. Foram 

consultadas as bases de dados: Lilacs, Pubmed, Bireme, Medline e Scielo, reunindo 

30 artigos; compreendendo achados do período de fevereiro de 2014 a setembro de 

2014, utilizando-se como descritores as seguintes palavras-chave: Hidroterapia, 

idosos e envelhecimento. Portanto hidroterapia voltada a idosos visa à redução das 

dores, aumento ou manutenção da ADM e da força muscular, melhora do 

condicionamento cardiovascular, melhora do equilíbrio; levando a uma melhora do 

condicionamento físico geral e da QV. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A velhice é caracterizada como a fase final do ciclo da vida. Esta fase 

apresenta algumas manifestações físicas, psicológicas, sociais e debilitantes, dos 

quais se destaca a diminuição da capacidade funcional, de resistência; perda dos 

papéis sociais; prejuízos psicológicos, motores e afetivos (NETTO, 2002 apud 

FECHINE e TROMPIERI, 2012). 

Santos et al, 2002 apud Souza e Ruffo, 2010 afirmam que são considerados 

indivíduos idosos aqueles que estão na faixa etária de 60 anos ou mais, sendo este 

critério adotado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Dados da ONU 

apontam que a conjugação do decréscimo progressivo das taxas de natalidade com 

o aumento gradual da esperança média de vida tem-se traduzido no envelhecimento 

populacional (MARTIN e PRESTON, 1994 apud FECHINE e TROMPIERI, 2012).  

Como cita Geib, 2012, em 2004, a proporção de pessoas de 60 e mais anos 

de idade aumentou de 5,8%, em 1991, para 7,8% (homens) e de 6,4% para 9,2% 

(mulheres). Diante da realidade inquestionável, evidencia-se a importância de 



garantir aos idosos não só uma sobrevida maior, mas também uma boa qualidade 

de vida (RIZZI, LEAL e VENDRUSCULO, 2010; SILVA et al, 2013).  

A hidroterapia consiste em um recurso terapêutico abrangente que utiliza os 

efeitos físicos, fisiológicos e cinesiológicos advindos da imersão do corpo em piscina 

aquecida; a água deve estar em torno de 30 °C a 34 °C; acarreta aumento do 

metabolismo e diminuição da tensão muscular, diminuindo a dor e rigidez; 

proporcionando um ambiente agradável e relaxante (SILVA et. al, 2013, RIZZI, LEAL 

e VENDRUSCULO, 2010, HECKER et al, 2011). 

Um programa de hidrocinesioterapia abrange também as necessidades de 

condicionamento do paciente, levando em consideração os componentes 

psicológicos, fisiológicos e sociológicos da QV (Rizzi, Leal e Vendrusculo, 2010). A 

água é um meio diferente, diminui a ação da gravidade, permitindo exercícios 

tridimensionais, sem risco de quedas; associado à atividade de relaxamento, num 

ambiente agradável e de fácil socialização. Todos esses fatores em conjunto 

contribuem para a melhora da confiança e auto-estima do paciente (SILVA et al, 

2013).  

 

3. OBJETIVO 

O objetivo deste estudo foi realizar uma atualização na literatura buscando fazer um 

levantamento bibliográfico sobre os benefícios da hidroterapia no envelhecimento do 

ser humano. 

 

4. METODOLOGIA 

Para a realização do levantamento bibliográfico foram consultadas as bases de 

dados: Lilacs, Pubmed, Bireme, Medline e Scielo, reunindo 30 artigos; 

compreendendo achados do período de fevereiro de 2014 a setembro de 2014, 

utilizando-se como descritores as seguintes palavras-chave: Hidroterapia, idosos e 

envelhecimento. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A hidroterapia voltada para a terceira idade visa à redução das dores, aumento ou 

manutenção da ADM e da força muscular, melhora do condicionamento 

cardiovascular, melhora do equilíbrio; levando a uma melhora do condicionamento 



físico geral e qualidade de vida. A água permite o atendimento em grupo, estando 

associado a uma atividade prazerosa, ambiente agradável e de fácil socialização. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

No estudo realizado por Souza e Ruffo, 2010 buscou-se investigar as contribuições 

que as atividades realizadas no meio líquido oferecem à terceira idade, além de 

relacionar os benefícios proporcionados por estas atividades. Em relação aos 

benefícios 97% responderam que esta prática oferece benefícios; fatores positivos 

como, 18% mencionaram melhora no equilíbrio, 40% na respiração e na 

coordenação, 48% no condicionamento físico, 47% relata diminuição de dores no 

corpo, 22% afirmaram que houve melhoria no sono, 8% relataram a diminuição da 

ingestão de medicamentos, 11% adquiriram maior independência nas AVDs e 1% 

apresentou melhora em quadros de depressão. Podendo assim constatar que a 

atividade realizada no meio líquido contribui significantemente ao publico da terceira 

idade, pois trás grandes contribuições na manutenção de aptidão física e previne no 

tratamento de doenças. Em relação ao equilíbrio, Meereis et al, 2013 por meio da 

avaliação da POMA, 60% das idosas melhoraram seu equilíbrio corporal. Já os 

avaliados utilizando-se a EEB, 100% dos sujeitos investigados obtiveram melhora no 

equilíbrio dinâmico; concordando com Souza e Ruffo, 2010 que também em seu 

estudo 18% relataram esta melhora. Comprovando, portanto que a atividade de 

hidrocinesioterapia demonstrou ser efetiva na redução do risco de quedas; através 

da melhora do equilíbrio. O que vem confrontar com o estudo de Devereux et al, 

2005 apud Sarmento, Pergoraro e Cordeiro, 2011 que também demonstraram que o 

exercício na água produzia mudanças significativas no equilíbrio e na QV, porém 

não no medo de cair.  
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