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Resumo: As propriedades físicas da água podem atuar no corpo em imersão 

por meio do empuxo, diminuindo a carga articular e melhorando os movimentos 

de pequena e grande amplitude, assim a pressão hidrostática aumenta o 

retorno venoso e a temperatura ajuda no relaxamento do corpo. Baseado nos 

efeitos da água, a hidroterapia pode ser um fator favorável em pacientes com 

fibromialgia. O presente trabalho pretende avaliar os benefícios da hidroterapia 

em pacientes com diagnóstico de fibromialgia. Objetivo específico: Este 

estudo teve como objetivo analisar os benefícios da hidroterapia em pacientes 

com fibromialgia. Objetivo Geral: avaliar a qualidade de vida dos indivíduos 

nas suas AVD´S. Metodologia: Os artigos foram pesquisados nas bases de 

dados PUBMED, LILACS, BIREME, SCIELO E MEDLINE. O levantamento de 

dados bibliográficos resultou no total de 30 artigos científicos, tendo como 

inclusão no trabalho todos os artigos, com ênfase na fibromialgia do ano de 

2001 a 2016 e os critérios de exclusão, artigos inferiores a 2001 e artigos que 

não conduzem ao tema. Desenvolvimento: Os artigos foram pesquisados nas 

bases de dados PUBMED, LILACS, BIREME, SCIELO E MEDLINE, usando as 

palavras chaves hidroterapia, fibromialgia e qualidade de vida. Resultados 

preliminares: O que se pôde analisar até o momento é que todos os artigos 

selecionados para o trabalho relatam a eficácia da hidroterapia em pacientes 

com fibromialgia tendo como critérios de análise uma comprovação especifica 

da melhora da dor e qualidade de vida ou AVD´S nesses pacientes. 

 

1- Introdução A fibromialgia (FM) é classificada como uma doença do 

sistema muscular esquelético associada a distúrbios mentais 

somatoformes como uma síndrome dolorosa de etiopatogenia 

desconhecida. Estudos apontam que afeta cerca de cinco milhões de 

adultos. (CANDELORO; CAROMANO, 2007). 

      A partir da década de 80, pesquisadores do mundo inteiro têm se 

interessado pela FM. Vários estudos foram publicados, inclusive critérios 

que auxiliam no diagnóstico dessa síndrome, diferenciando-a de outras 

condições que acarretem dor muscular ou óssea. Esses critérios valorizam 

a questão da dor generalizada por um período maior que três meses e a 

presença de pontos dolorosos padronizados (CANDELORO; CAROMANO, 

2007).    

       O termo hidroterapia é de origem grega surgida entre as civilizações, a 

cerca de 500 anos A.C. Essa antiga terapia vem apresentando-se como 

grande aliada dentro da fisioterapia como forma de tratamento alternativo 

para vários tipos de patologia do sistema musculoesquelético, sistema 

cardiorrespiratório e neurológico (CUNHA et al., 1998 apud LIMA e MEJIA, 

2010). 



    De acordo com Silva (2012), uma das modalidades que vêm sendo 

utilizadas com maior frequência no tratamento da fibromialgia é a 

hidroterapia, que tem como função promover reações diferentes daquelas 

experimentadas em solo, melhorando a circulação periférica, beneficiando o 

retorno venoso, além de proporcionar um efeito massageador e relaxante. 

Dessa forma, os exercícios na água são muito bem tolerados, pois o 

ambiente morno desta ajuda a reduzir a dor e espasmos musculares. Silva 

(2012) ainda ressalva que um efeito primário da hidroterapia seria melhorar 

a saúde e o bem-estar e, secundariamente, a hidroterapia está sendo usada 

com intuito de combate a dor em todo o corpo, além de oferecer benefícios 

psicológicos, melhorando a autoestima e reduzindo a depressão. 

     A fisioterapia é uma parte importante do tratamento para os pacientes 

com síndrome da FM. A prescrição minuciosa de um programa de 

exercícios depende de achados significativos durante a avaliação inicial. O 

terapeuta que trabalha com pacientes vítimas de FM deve avaliar a postura, 

a força, o jogo (folga) articular e o condicionamento cardiovascular para 

elaborar um programa de tratamento. Como exercícios estimulam a 

atividade cardíaca, antes é importante ter certeza de que não há nenhum 

distúrbio no coração que desaconselhe à prática (SANTOS 2008). 

2- Objetivos Este trabalho tem como objetivo informar sobre a patologia da 

FM, tendo como benefício à hidroterapia para a melhora da qualidade de 

vida e o bem estar destes pacientes. 

3- Metodologia Foi realizado levantamento bibliográfico utilizando artigos 

científicos no período de 2001 a 2014 contidos nos bancos de dados 

Lilacs, Scielo, MedLine, Pubmed e BIREME tendo como descritores: 

hidroterapia, fibromialgia, dor, qualidade de vida, atividades de vida 

diária, juntamente com os seus correspondentes na língua inglesa: 

hydrotherapy, fibromyalgia, pain, quality of life, life activety daily. 

Critérios de Inclusão: foram incluídos no trabalho todos os artigos, com 

ênfase na fibromialgia e na hidroterapia do ano de 2001 a 2014.  

Critérios de Exclusão: foram excluídos todos os artigos inferiores a 2001, 

e as revistas e artigos que não condiziam com o tema.  

Foram encontrados poucos artigos sobre exercícios físicos em pacientes 

com fibromialgia. 

4. DESENVOLVIMENTO: Os artigos foram pesquisados nas bases de 

dados PUBMED, LILACS, BIREME, SCIELO E MEDLINE, usando as 

palavras chaves terapia manual, Fisioterapia e Disfunção 

Temporomandibular. 

5 Resultado 

Para a realização do trabalho, foram identificados um total de 35 artigos 

nas bases de dados já mencionada anteriormente, entretanto, destes 



artigos foram enquadrados nos critérios de inclusão proposto neste 

trabalho 30 artigos, dos quais 09 artigos forma selecionados e 

demonstrados na tabela 1. Os países de origem dos estudos foram 

Brasil, Suécia, Portugal e Alemanha. 

Todos os artigos selecionados foram separados pelo tipo de estudo 

proposto como: revisão de literatura, revisão sistemática, estudo de 

caso, estudo randomizado, randomizado controlado, estudo prospectivo 

de autocontrole, relato de caso e meta-análise de ensaio clínico 

randomizado e controlado. O sexo feminino foi predominante nos 

estudos. As idades dos participantes variam entre 30 e 60 anos 

Dos artigos selecionados, dois foram realizados estudos randomizados, 

Letieri (2013) e Assis (2006). O estudo de Langhorst (2009) foi uma 

meta-análise de ensaio clínico randomizado e controlado. Em seguida 

foram selecionados os artigos de revisão de literatura e revisão 

sistemática, dos autores Souza (2015), Mannerkorpi (2005) e Batista 

(2011), respectivamente. E o artigo do autor Rocha (2006), um relato de 

caso.  O próximo artigo selecionado um estudo de caso, do autor 

Ferreira (2006). O ultimo artigo foi um estudo prospectivo de 

autocontrole do autor Silva (2012). 

    A duração dos estudos foi de no mínimo, três meses e, de no máximo, 

cinco meses. Apenas a revisão bibliográfica não teve estudo com 

pacientes. 

 Com exceção do estudo de revisão bibliográfica, o restante dos 

artigos avaliados nesta pesquisa forneceram aos participantes todas as 

informações sobre o desenvolver de cada pesquisa incluindo 

informações a respeitos das técnicas a que seriam submetidos, além 

disto, estes estudos foram aprovados pelo comitê de ética. 

   Foram propostos nos estudos selecionados os benefícios da 

hidroterapia em pacientes com fibromialgia, utilizando a 

hidrocinesioterapia, pompage, método watsu, alongamentos, treinos 

aeróbicos de baixa intensidade como dança e caminhada, treino de 

força e técnicas fisioterapêuticas para a melhora da qualidade de vida, 

melhora do sono, bem estar e socialização (Tabela 04). 
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