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1. INTRODUÇÃO 

 

A Política Nacional de Saúde do Idoso assume que “o principal problema 

que pode afetar o idoso é a perda de sua capacidade funcional, isto é, a 

diminuição das capacidades físicas como força muscular, agilidade, 

flexibilidade, coordenação, equilíbrio entre outras; as modificações anátomo-

fisiológicas como hipotrofia cerebral e muscular, diminuição da elasticidade 

vascular e muscular, concentração de tecido adiposo, tendência à redução de 

cálcio pelos ossos, desvios de coluna, altura, densidade óssea, volume 

respiratório, frequência cardíaca máxima, débito cardíaco, consumo máximo de 

oxigênio (Vo2máx) e as alterações psicossociais que provocam depressão, 

isolamento social e baixa autoestima (MAZINI FILHO et al., 2009). 

Em relação aos benefícios da prática da hidroginástica pelos idosos, 

citado por Moreira (2009) registra que praticar hidroginástica de forma regular 

melhora os cinco componentes do condicionamento físico: condicionamento 

aeróbio, força muscular, resistência muscular, flexibilidade e composição 

corporal. Os exercícios em água aquecida promovem inúmeros benefícios, tais 

como relaxamento muscular, redução da sensibilidade à dor e redução de 

espasmos musculares. Além disso, facilita movimentos articulares, através da 

diminuição da força de gravidade, o que é importante durante o treino de 

marcha; melhoram a circulação periférica e a consciência corporal, o equilíbrio 

e a autoconfiança de que o paciente necessita. 

A hidroterapia na terceira idade vem como um recurso, não para evitar o 

processo do envelhecimento, que é algo inevitável, mas para atuar num 

envelhecer mais saudável, já que é de grande importância ter uma mente e um 

corpo saudável atuando na qualidade de vida e proporcionando a 

independência de que todo idoso necessita (SACHELLI et al., 2007) 

 

2. OBJETIVOS 

 

 2.1 Objetivo Geral: Este trabalho tem como objetivo comprovar através de um 

estudo sistematizado, a eficiência da hidroterapia na melhora da qualidade de 

vida do idoso, através do ganho de força muscular, coordenação, equilíbrio, 

agilidade, sinestesia, percepção, esquema corporal e amplitude de movimento, 



visando também como recurso de tratamento de patologias que acometem o 

indivíduo idoso como artrite, artrose, osteopenia e outras doenças reumáticas. 

2.2 Objetivo Específico: Identificar a partir de uma revisão bibliográfica, a 

eficiência da hidroterapia na melhora da qualidade de vida do idoso. 

 

3. METODOLOGIA 

Realizou-se um estudo do tipo atualização bibliográfica, com as bases de 

dados: PubMed, MEDLINE, LILACS e SciELO. Utilizou-se os descritores de 

assunto em português e seus respectivos correspondentes em inglês: 

hidroterapia, hidroterapia na terceira idade, benefícios da hidroterapia na 

terceira idade, ganho de ADM com hidroterapia na terceira idade, melhora da 

capacidade física com a hidroterapia na terceira idade. A busca eletrônica foi 

limitada às pesquisas publicadas preferencialmente nos últimos 10 anos, de 

relevância internacional. Os textos completos dos artigos potencialmente 

relevantes foram obtidos na integra para avaliação final. Foram selecionados 

08 artigos, todos os artigos selecionados foram examinados de acordo com os 

critérios de inclusão (ser dos últimos 10 anos, relação e associação com o 

tema e relevância internacional). 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

 

A hidroterapia é um dos recursos mais antigos da fisioterapia, sendo definida 

como o uso externo da água com propósitos terapêuticos.9 É um recurso muito 

utilizado no processo de reabilitação especialmente em pacientes reumáticos, 

por possuir algumas vantagens devido às propriedades físicas da água e os 

efeitos fisiológicos propiciados pelo meio aquático.  

Dentre os principais efeitos terapêuticos da água estão a promoção do 

relaxamento muscular pela redução da tensão, a diminuição dos espasmos 

musculares pela temperatura aquecida da água e a redução da sensibilidade à 

dor. Durante a imersão, os estímulos sensoriais competem com os dolorosos, 

interrompendo o ciclo da dor. Outro importante efeito terapêutico é o aumento 

da facilidade na execução dos movimentos articulares. A flutuação na água 

contrapõe-se à gravidade aliviando o peso corporal e reduzindo as forças de 

compressão sobre as articulações. (FERREIRA et al., 2008, p.136-141 ) 



 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Os estudos revisados seram colocados de forma esquematizada em duas 

tabelas de resultados. A tabela 1, seram considerados aspectos como: 

metodologia, objetivos do estudo e os resultados sobre a eficácia da 

fisioterapia aquática, sob os aspectos avaliados, tais como, equilíbrio, marcha, 

força, flexibilidade, ganho de resistência, controle do quadro álgico, e utilizada 

para tratar doenças reumáticas, ortopédicas e neurológicas como, que 

acometem frequentemente os idosos, como parkinson, artrite, artrose, 

osteoporose e avc; além de apresentar as mudanças hemodinâmicas dos 

sinais vitais, e a melhora geral na qualidade de vida do idoso que realiza a 

hidroterapia. Já na tabela dois, os dados dos estudos seram postos de modo a 

apresentar os resultados positivos e negativos de cada estudo.  

 

6.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

RESENDE, S. M. et al. Efeitos da hidroterapia na recuperação do equilíbrio e 

prevenção de quedas em idosas. Rev. bras. fisioter. vol.12 no.1 São 

Carlos Jan./Feb. 2008 

LEMOS. et al. OS EFEITOS DA HIDROTERAPIA NA RECUPERAÇÃO DA 

AMPLITUDE DE MOVIMENTO. Alumni- Revista Discente da UNIABEU v. 3. nº. 

6 agosto-dezembro de 2015 

CUNHA MCB, et al. Ai Chi: efeitos do relaxamento aquático no desempenho 

funcional e qualidade de vida em idosos. Fisioter. Mov., Curitiba, v. 23, n. 3, p. 

409-417, jul./set. 2010 

FIBRA T, et al. Avaliação da Qualidade de Vida de idosos submetidos à 

Fisioterapia Aquática. REVISTA NEUROCI NCIAS V14 N4 - OUT/DEZ, 2006 

(182-184) 

MAZINI FILHO, M.L. Análise da interferência da prática da hidroginástica no 

desempenho das AVD’s em indivíduos idosos. Rev. Bras. Educ. Fís. Esp. v.25, 2009. 

SACCHELLI, T; ACCACIO, L. M. P; RADL, A. L. M.Fisioterapia aquática. 1 ed. 

Barueri: Ed Manole, 2007.  

FERREIRA, A. R.; RAMOS, J. Promoção do Envelhecimento Ativo através da 

Hidroterapia. 2012.  

 


