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1. RESUMO  

Acidente Vascular Cerebral (AVC) é a doença que mais mata e incapacita no 

Brasil. Caracterizado no passado como uma doença decorrente do envelhecimento 

que, levava à morte ou à incapacitação, o AVC passou por mudanças dessas 

percepções devido às novas evidências científicas, que hoje consideram o AVC 

como uma doença previnível e tratável. Este estudo mostra os benefícios dos 

exercícios aquático na melhora do equilíbrio de pacientes com AVC. Com o intuito 

de poderem servir de referências no melhor cuidado para pacientes que apresentam 

o AVC, são descritos os benefícios dos exercícios aquáticos e estes benefícios em 

pacientes pós-avc. São também abordadas as considerações do método aquático 

que podem trazer dificuldades na inserção do paciente com AVC ao meio aquático e 

principais problemas que repercutem no agravamento do AVC, que estão discutidos 

à luz das estratégias de tratamento que podem modificá-los, bem como a melhora 

do equilíbrio e as informações que devem ser direcionadas ao paciente. 

Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral, exercícios aquáticos, equilíbrio, 

reabilitação. 

2. INTRODUÇÃO 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é definido pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) como uma síndrome de origem vascular que consiste no 

desenvolvimento rápido, de distúrbios clínicos focais da função cerebral, que duram 

mais de 24 horas ou conduzem à morte (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). 

 As sequelas geradas pelo AVC são variáveis, ocasionando danos 

físicos como plegias ou paresias, alterações sensoriais e espasticidade; problemas 

psicoafetivos e perda do mecanismo de controle postural (PELUSO; LIMA, 2007). 

Os pacientes com AVC apresentam disfunção cerebelar, tendo problemas 

no equilíbrio corporal, onde a resposta para o controle automático da postura é 

interrompida, fazendo com que haja uma deficiência do equilíbrio, causando 

dificuldade na marcha e aumentando o risco de quedas (TORRIANI, 2005). 



As alterações no controle postural causadas pelo AVC geram limitações nas 

atividades funcionais, e uma das formas de recuperação é baseada na intervenção 

dos exercícios aquáticos (SACCHELLI et al., 2007). 

Os exercícios aquáticos estimulam a consciência corporal possibilitando uma 

reeducação da integração sensorial, proporcionando equilíbrio e ganho de 

propriocepção. Sendo que as propriedades físicas da água, tais como viscosidade, 

fricção, pressão hidrostática, tensão superficial, empuxo e metacentro, oferecem 

uma resistência contra o corpo, estimulando o equilíbrio e a consciência corporal 

(FREITAS JUNIOR, 2005). 

A Fisioterapia aquática tem como objetivo reabilitar os distúrbios funcionais 

do paciente, utilizando movimentos passivos até técnicas específicas, tais como a  

de Halliwick, com o objetivo de conscientização corporal, garantindo o 

reestabelecimento do equilíbrio, e a técnica de Bad Ragaz atuando na reabilitação 

do equilíbrio corporal, nos padrões específicos de movimentos e capacidade 

funcional do corpo como um todo (GUAZZELLI, 2007).  

3. OBJETIVO 

Levantar dados na literatura que evidencie os benefícios dos exercícios 

aquáticos no equilíbrio de pacientes pós-avc.   

4. METODOLOGIA 

O estudo foi desenvolvido através de uma revisão bibliográfica relacionada 

ao tema “Benefícios dos exercícios aquáticos na melhora do Equilíbrio de Pacientes 

com Acidente Vascular Cerebral”. Recorreu-se ao uso da base de dados Scielo, 

Bireme, Google Acadêmico e acervos da biblioteca das Faculdades Integradas de 

Fernandópolis-FIFE.  

5. DESENVOLVIMENTO 

O presente estudo está sendo realizado decorrente da necessidade de 

evidenciar os benefícios dos exercícios aquáticos na melhora do equilíbrio de 

pacientes com AVC, para servir de referências no melhor cuidado destes pacientes. 

São também abordadas as considerações do método aquático que podem trazer 

benefícios na inserção do paciente ao meio aquático.  



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Este estudo propõe-se a mostrar que os exercícios aquáticos melhora o 

equilíbrio de pacientes com AVC e tem papel importante nas estratégias de 

tratamento fisioterapêuticos adotadas, as quais se mostraram eficazes em sua 

melhor qualidade de vida dos pacientes que apresentam déficit de equilíbrio. 

Para que estas estratégias de tratamento sirvam de referência para a construção 

de um cuidado integral para o AVC, é necessário o conhecimento das principais 

barreiras que podem dificultar a inserção do paciente na água (DAVIES, 2008). 
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