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1- RESUMO 

A perda de flexibilidade e força muscular altera o equilíbrio do idoso fazendo com 

que assim ele fique mais propicio a quedas e diminua suas atividades diárias. Estudos 

mostram que a hidroterapia fornece efeitos positivos de uma forma geral na vida de 

idosos. A pesquisa se justifica pela importância de avaliar e analisar a repercussão 

dos reais efeitos que esse protocolo estabelecido pode oferecer em pacientes com 

encurtamento e perda de força muscular. Para o presente estudo participaram 6 

idosos de gênero masculino e feminino com a faixa etária acima de 60 anos (idosos). 

A primeira etapa da pesquisa consistiu na avaliação inicial dos pacientes, que inclui 

avaliação de flexibilidade e da força muscular, avaliação essa que foi repetida após 

40 sessões do protocolo de hidroterapia. O programa de hidroterapia ocorreu 2 vezes 

por semana, durante 50 minutos, sendo dividido em aquecimento, condicionamento e 

relaxamento.  Os resultados da pesquisa demonstram que houve uma melhora na 

flexibilidade e força muscular com o protocolo de hidroterapia para idosos, notando-

se benefícios evidentes para as atividades diárias sendo uteis para melhorar a 

qualidade de vida desses pacientes e sua independência funcional. 

 

2- INTRODUÇÃO 

No sistema musculoesquelético, a perda de força muscular se inicia a partir 

de 25 a 30 anos de idade e ocorre devido a vários fatores (WILLIAMS; HIGGINS; 

LEWEK, 2002). Força muscular é definida como a capacidade do músculo de 

desenvolver esforço contra uma determinada resistência. O grau de esforço gerado 

por um músculo varia de acordo com alguns fatores, incluindo o número e o ritmo de 

acionamento das unidades motoras ativadas, o comprimento do músculo devido à 

contração, à área transversal, o ponto de aplicação da resistência, às técnicas de 

estabilização e o estado de motivação do indivíduo (CORTEZ, 2008). Os músculos 

devem estar sempre em equilíbrio estrutural. As forças dos músculos agonistas e 

antagonistas devem estar em sincronismo, para um trabalho adequado. Um músculo 

mais fraco ou mais forte em um dos lados acaba favorecendo esse desequilíbrio 

(DANTAS, 2005). 

A ausência de movimentos amplos está associada à redução da flexibilidade, 

causando insegurança durante as atividades físicas, sendo frequentes as 

reclamações de dores músculo-articulares durante a realização de atividades diárias 

(ACHOUR, 1999). De acordo com Dantas (2005) a perda da flexibilidade se dá através 



da atrofia das fibras musculares, onde são reposicionadas por tecido adiposo ou 

fibroso. Com o aumento de colágenos no tecido conjuntivo, o músculo se torna mais 

rígido e com isso menos flexível. Os objetivos principais da flexibilidade incluem 

reduzir os riscos de lesões, minimizarem a dor muscular tardia e melhorar o 

desempenho muscular geral (BRASILEIRO et al, 2007). 

A perda da flexibilidade e da força muscular em idosos afeta o equilíbrio, a 

postura e o desempenho funcional; aumenta o risco de quedas e problemas 

respiratórios; diminui a velocidade da marcha e dificulta atividades da rotina diária 

(CANDELORO; CAROMANO, 2007).  

Níveis adequados de força muscular e flexibilidade são fundamentais para o 

bom funcionamento musculoesqueléticos, contribuindo para a preservação de 

músculos e articulações. Dessa forma, Nigg e Herzog (1999) afirmam que, tanto o 

declínio da força muscular quanto dos níveis de flexibilidade, irão gradativamente 

dificultar a realização de diferentes tarefas cotidianas, levando, muitas vezes, à 

perda precoce da autonomia. 

A hidroterapia é um dos recursos mais amplos na fisioterapia, pois os 

exercícios aquáticos oferecem ao paciente um bem estar físico e mental, 

beneficiando para um bom desenvolvimento do corpo. Segundo Skinner e Thomson 

(1985) o termo hidroterapia é derivado do grego hydorque significa água e therapia 

que significa cura, sendo assim, a hidroterapia seria a utilização da água para fins 

terapêuticos com a utilização de suas propriedades físicas como auxílio ao 

desenvolvimento de técnicas terapêuticas eficazes em meio aquático, e de acordo 

com Bueno (1998) esta terapia é desenvolvida por fisioterapeutas em tratamento de 

indivíduos lesionados e deficientes físicos.  

Exercícios de alongamento em água aquecida parecem ser adequados para 

favorecer o relaxamento e o desenvolvimento da flexibilidade. Na piscina, o 

flexionamento se torna menos doloroso e a flutuação assiste a amplitude de 

movimento (KOURY, 2000). 

As propriedades físicas e o aquecimento da água desempenham um papel 

importante na melhoria e na manutenção da amplitude de movimento das 

articulações, na redução da tensão muscular e no relaxamento (KING; TAYLOR; 

HASKELL ,1993). 

Os exercícios de fortalecimento com paciente submerso estão fundamentados 

nos princípios físicos da hidrostática, que permitem gerar resistência 



multidimensional constante aos movimentos. Essa resistência aumenta 

proporcionalmente à medida que a força é exercida contra ela, gerando uma 

sobrecarga mínima nas articulações (CANDELORO; CAROMANO, 2004). 

Dentro de todo esse contexto a hidroterapia assiste a saúde do idoso 

promovendo medidas preventivas e reabilitativas, visando preservar e manter as 

funcionalidades de todo corpo. 

 

3- OBJETIVO 

O Objetivo do estudo foi avaliar a flexibilidade e a força muscular de idosos 

submetidos a um programa de hidroterapia.   

 

4- METODOLOGIA  

O presente estudo foi caracterizado como sendo uma pesquisa descritiva e 

exploratória, onde foi realizado a observação, o registro, a descrição e 

posteriormente os resultados dos dados colhidos pelo estudo. 

  O estudo foi realizado no período de março de 2014 a fevereiro de 2015 com 

pacientes inseridos na clínica escola de fisioterapia do UNIARAXÁ, procedendo 

integralmente todos os critérios e requisitos da resolução 196/96 do CNS e a 

declaração de Helsinki. Estando em total conformidade com as normas e princípios 

éticos de pesquisa com seres humanos e sendo aprovado pelo mesmo no parecer 

42676/31 do Comitê de Ética e Pesquisa do UNIARAXÁ.   

Os pacientes que se disponibilizaram a participar do estudo de forma 

voluntária assinaram um termo de consentimento livre esclarecido quanto à 

participação do estudo.  

Participaram 6 idosos de gênero masculino e feminino, com a faixa etária 

acima de 60 anos (idosos). A seleção desses pacientes aconteceu de acordo com 

os critérios de inclusão a seguir:  

• Parecer médico afirmando boas condições clínicas para frequentarem programa de 

exercícios físicos de baixa a moderada intensidade em imersão em água aquecida  

• Ausência de patologias que limitam a prática de hidroterapia  

• Não está em tratamento de intervenção fisioterapêutica;   

• Estar completamente estáveis e independentes funcionalmente para a execução 

do plano de tratamento proposto;  



A primeira etapa da pesquisa consistiu na avaliação inicial dos 

pacientes, que incluiu avaliação de flexibilidade e da força muscular, avaliação essa 

que foi repetida ao termino do protocolo de hidroterapia determinado.  

A avaliação foi constituída pela Avaliação da flexibilidade de Wells 

e Dillon (1952), também denominado de teste de "sentar e alcançar" (sit-and-

reach test), que é uma medida linear e quantitativa e que consiste em mensurar a 

distância em centímetros em relação ao ponto zero, situado ao nível da região 

plantar. Em seguida foi avaliado o grau de força muscular por meio 

do exame manual e pelo dinamômetro dorsal. 

O exame manual é um método frequentemente utilizado na prática clínica, 

para o diagnóstico e prognóstico Kendall et al (1995). Três músculos foram avaliados 

nos membros inferiores: glúteo médio, isquiotibiais, quadríceps femoral e três 

músculos serão avaliados em membros superiores: bíceps braquial e 

braquial, deltoide, peitoral maior superior, e, no tronco, o músculo reto do abdome e 

quadrado lombar. A escolha desses músculos considerou sua utilização em 

atividades funcionais (CANDELORO; CAROMANO, 2007). 

A força muscular também foi mensurada com o dinamômetro (Crown - modelo 

dorsal, Técnica Industrial Oswaldo Filizola LTDA. Peso: 13 kg incluindo base, 

dimensões da base: 350 x 350 mm, com Indicação analógica e capacidade de 1 a 

200 kgf com divisão de 1kgf e mostrador circular). Esse aparelho avalia a força 

lombar e os músculos da perna como quadríceps e isquiotibiais.  

Após a avaliação da flexibilidade e da força muscular os pacientes foram 

submetidos ao programa de hidroterapia que foi realizado 2 sessões por 

semana, durante 50 minutos, sendo dividido em aquecimento, condicionamento e 

relaxamento. 

Foram realizadas 40 sessões ao total, sendo que ao termino dessas, os 

pacientes foram reavaliados para comparar os resultados pré e pós- hidroterapia. 

 

5- RESULTADOS 

Na etapa inicial, os pacientes relataram dificuldade na realização de atividades de 

vida diária, relatando dores na coluna, inchaço nos pés, falta de ar e cansaço, sendo 

que ao início do tratamento todas eram sedentárias sem prática de nenhuma atividade 

física, foram encaminhadas à hidroterapia devido à hipertensão arterial, todas 

dependentes de medicamentos. 



O objetivo principal do protocolo foi alongar e fortalecer os músculos dos membros 

inferiores e superiores, auxiliando a reintegração de atividades e melhora do 

condicionamento físico. 

A média dos resultados na flexibilidade pelo banco de Wells e Dillon antes da 

aplicação do protocolo foi de 21,5 cm e após a aplicação do protocolo foi de 29,1 cm, 

conforme tabela 1. Apresentando assim de acordo com seus valores um aumento na 

melhora da flexibilidade dos pacientes. 

 

Tabela 1- Resultado de flexibilidade pelo Banco de Wells e Dillon 

Pré-protocolo                   Pós- protocolo 

Paciente 1 24 cm                                    29 cm 

Paciente 2 19 cm                                    28 cm 

Paciente 3 23 cm                                    31 cm 

Paciente 4 22 cm                                    28 cm 

Paciente 5 19 cm                                    28 cm 

Paciente 6 22 cm                                    31 cm 

Média= 21,5 cm                     Média = 29,1 cm 

Fonte: O autor 

 

No resultado de força muscular pelo dinamômetro dorsal a média dos pacientes 

antes do protocolo foi de 35,8 Kg, já após o protocolo os pacientes apresentaram 

média de 39,1kg assim mostrando eficácia do protocolo no quesito força muscular, 

conforme tabela 2. 

Tabela 2- Resultado de força muscular pelo dinamômetro dorsal 

Pré-protocolo                          Pós- protocolo 

Paciente 1             45 Kg                                                47 Kg 

Paciente 2    32 Kg                                                36 Kg 

Paciente 3    38 Kg                                                41 Kg 

Paciente 4    35 Kg                                                38 Kg 

Paciente 5    30 Kg                                                        34 Kg 

Paciente 6    35 Kg                                                39 Kg 

Média=35,8 Kg                            Média=39,1 Kg 

Fonte: O autor 



 

A média do grau de força muscular por exame manual obteve aumento após 

aplicação do protocolo, analisando os músculos avaliados comparando o pré e pós 

protocolo, conforme a tabela 3. 

 

Tabela 3- Resultado da força muscular por exame manual. 

Músculos/Etapa Pré-protocolo 

hidroterapia 

Pós-protocolo 

hidroterapia 

Bíceps 

Braquial/Braquial 

Direito: 3,5 

Esquerdo: 3,1 

Direito: 4,8 

Esquerdo: 4,5 

Deltoide Direito: 3,8 

Esquerdo: 3,1 

Direito: 4,1 

Esquerdo: 4,1 

Peitoral maior superior Direito: 3,1 

Esquerdo: 2,8 

Direito: 4,0 

Esquerdo: 4,3 

Reto do Abdômen 2,6 4,3 

Quadrado Lombar 2,5 4,0 

Quadríceps Direito: 3,6 

Esquerdo: 3,1 

Direito: 4,5 

Esquerdo: 4,5 

Bíceps Femoral Direito: 3,6 

Esquerdo: 2,8 

Direito: 4,3 

Esquerdo: 4,3 

Semitendinoso/ 

Semimembranaceo 

Direito: 3,3 

Esquerdo: 2,8 

Direito: 4,1 

Esquerdo: 3,6 

Glúteo médio Direito: 3,3 

Esquerdo: 3,0 

Direito: 4,1 

Esquerdo: 4,0 

Fonte: O autor 

 

Na amostra houve resultado positivo em todos os quesitos, alguns músculos 

obtiveram uma melhora significativa maior do que outros. 

Mills (1994) que estudou o efeito de oito semanas de exercícios de moderada 

intensidade, com alongamentos e treino de força muscular, em 20 idosos com idade 

média de 75 anos e encontrou um aumento da amplitude de movimento nas 

articulações dos membros inferiores, sem nenhum ganho de força muscular e 

considerou que o tempo de treinamento foi reduzido, impedindo o aparecimento de 

melhora. 



Quanto à força muscular, este estudo encontrou que, dos quatro grupos 

musculares avaliados em membros inferiores, o quadríceps e os isquiotibiais 

apresentaram melhora estatisticamente significativa, e os músculos glúteos e 

iliopsoas não apresentaram melhora estatisticamente significativa. Em membros 

superiores, os três grupos musculares pesquisados apresentaram aumento de força 

estatisticamente significativa. No músculo bíceps braquial, encontrou-se 

discrepância entre membro direito e esquerdo, ocorrendo maior aumento da força 

muscular do membro esquerdo. Essa diferença pode ser ainda mais significativa em 

músculos que realizam trabalhos diferentes, dependendo de o membro ser o direito 

ou o esquerdo, a exemplo da força dos músculos de flexão dos dedos da mão direita 

e esquerda. 

Wang et al. (2007), acrescentam que tais atividades promovem o alívio da dor, 

a manutenção ou aumento da amplitude de movimento das articulações, o 

fortalecimento muscular, a manutenção e melhoria do equilíbrio, a coordenação, 

postura e encorajamento para a realização das atividades funcionais, o que, 

supostamente, se relaciona com maior qualidade na realização das AVDs. Além 

disso, a prática dessas atividades promove benefícios psicossociais, como a 

melhoria da consciência e compreensão do mundo e da sociedade (cognição e 

consciência própria), da condição psicológica (motivação, emoção, ativação, 

espontaneidade), do contato social, do relacionamento interpessoal e o aumento na 

sensação de bem-estar. 

Ainda, a literatura relata que vários fatores devem ser considerados ao se 

realizar um protocolo de treinamento, como por exemplo, as diferenças biológicas 

inerentes. Além disso, para a obtenção de resultados satisfatórios após o período de 

adaptação, torna-se necessária a execução de treinamentos progressivos, como o 

aumento de intensidade, frequência e duração. Deve-se considerar ainda qual o 

objetivo do treinamento. 

 

6- CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Neste estudo foi possível observar tendências de evolução nos resultados 

encontrados, no entanto, devido à baixa amostra captada, sugerimos para estudos 

futuros que novas pesquisas sejam realizadas com amostragens maiores, na tentativa 

de melhor direcionar possíveis resultados quantitativos. 
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