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1.Resumo 

Objetivo: Verificar a aplicação da hidrocinesioterapia em pacientes com 

fibromialgia, e avaliar o impacto dessa ação na qualidade do sono dos mesmos. 

Método: A pesquisa foi realizada com 7 mulheres com fibromialgia, agrupadas 

em um único grupo, submetidas a 16 sessões, realizadas 2 vezes por semana. 

Os dados foram coletados por meio do Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), 

aplicado no início e final do estudo. As informações foram analisadas através de 

estatística descritiva. Resultados: Em relação a latência do sono, inicialmente 

57,1% demoravam entre 16-30 minutos para dormir. Após a intervenção, houve 

melhora de 100%. Quanto a duração do sono, 85,7% das participantes 

apresentavam menos de 5 horas de sono, tendo melhora de 57,1%. A eficiência 

habitual do sono obteve 14,2% de melhora. Quanto a utilização de 

medicamentos para dormir, após a intervenção 28,7% não realizava mais o uso 

de medicamentos. No que se refere ao entusiasmo, houve melhora em 42,8% 

das participantes. Conclusão: A hidrocinesioterapia se mostrou eficaz na 

melhora da qualidade do sono em pacientes com fibromialgia. 

2. Introdução 

Dentre os principais sintomas presentes em indivíduos portadores de 

fibromialgia, os distúrbios do sono acometem de 75% a 90% desta população. 

Devido a sua alta taxa de frequência, desde 2011 se tornou um dos critérios para 

diagnóstico de fibromialgia (SILVA et al.,2012). 

Em meio aos diversos tratamentos para a fibromialgia, a fisioterapia aquática 

vem sendo recomendada para o tratamento desta condição, devido aos 

benefícios que a imersão em água aquecida proporciona. Dentre os principais 

efeitos terapêuticos da água, está a redução da sensibilidade dolorosa, 

diminuição de espasmos musculares, aumento da amplitude de movimento, 

aumento da resistência e relaxamento muscular (PEREIRA.,2014). 

3. Objetivo 

Verificar a aplicação da hidrocinesioterapia em pacientes com fibromialgia, e 

avaliar o impacto dessa ação na qualidade do sono dos mesmos.  



4. Métodos 

 A pesquisa foi realizada com 7 mulheres com fibromialgia, agrupadas em um 

único grupo, submetidas a 16 sessões, realizadas 2 vezes por semana. A 

intervenção teve duração de 50 minutos: 10 minutos de alongamento da cadeia 

muscular posterior e anterior, 30 minutos de exercícios aeróbicos e 10 minutos 

de relaxamento. Os dados foram coletados por meio do Pittsburgh Sleep Quality 

Index (PSQI), aplicado no início e final do estudo. As informações foram 

analisadas através de estatística descritiva. 

5. Desenvolvimento 

Após a aprovação da comissão de ética da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, por meio da plataforma Brasil, CAAE: 44371215.90000,0084, deu-

se início ás intervenções.  

Para as participantes que preencheram os critérios de inclusão, foi oferecido um 

encontro para as explicações e orientações sobre a patologia, suas principais 

manifestações clinicas e a importância da realização da Fisioterapia Aquática 

para a minimização dos sintomas. As participantes depois de esclarecidas, 

confirmaram sua participação assinando o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e Carta de Informação ao Sujeito de Pesquisa. Ao final da coleta de 

dados, foi realizada uma devolutiva final as participantes, onde foi  apresentado 

os resultados e conclusão do estudo.  

6. Resultados preliminares  

Referente a qualidade do sono, inicialmente, 6 (85,8%) apresentavam presença 

de distúrbio do sono e 1 (14,1%) qualidade ruim do sono. No pós teste 2 (28,6%) 

relataram boa qualidade do sono, 1 (14,3%) qualidade ruim do sono, e 4 (57,1) 

mantiveram presença de distúrbio do sono. 

Pode-se observar que em relação a latência do sono no pré-teste, 4 (57,1 %) 

das participantes demoravam entre 16- 30 minutos para dormir. Após a 

intervenção, houve melhora de 100%, sendo que, 4 (57,1%) passaram a demorar 

até 15 minutos para conseguir dormir. Os demais dados deste item mantiveram-

se os mesmos pós-intervenção.  



Com relação a frequência de vezes por semana que as participantes demoravam 

mais de 30 minutos para dormir, analisou-se que 7 (100%) relataram essa 

dificuldade por 3 ou mais vezes na semana. Após a intervenção, a dificuldade 

diminuiu para 3 (42,9%) das participantes, sendo que 2 (28,6%) não relatou 

nenhuma dificuldade para dormir.  

Verificou-se que no pré-teste, 6 (85,8%) das participantes tinham menos de 5 

horas de sono por dia, após a intervenção, este número diminuiu para 2 (28,6%). 

Referente às 4 (57,1%) participantes que obtiveram melhoras, 2 (28,6%) 

passaram a ter mais de 7 horas de sono por noite, 1 (14,3%) 6-7 horas de sono 

por noite, e 1 (14,3%) 5 horas de sono por noite.  

Relacionado a eficiência do sono, observou-se que no pré-teste, 3 (42,9%) 

possuía uma eficiência habitual do sono maior que 85%; 1 (14,3%) relatou uma 

eficiência habitual do sono entre 65-74%; e 3 (42,9%) possuía eficiência habitual 

do sono maior que 65%. Já no pós-teste houve melhora em 1 (14,3%) 

participante que passou de uma eficiência habitual do sono entre 65-74% para 

maior que 85%. Os demais dados permaneceram os mesmos.   

Verificou-se que antes do início da intervenção apenas 1 (14,3 %) das 

participantes, não utilizavam medicamento para dormir, 3 (42,9%) fazia o uso de 

medicamentos de 1 a 2 vezes por semana e 3 (42,9%) fazia o uso 3 vezes por 

semana ou mais. Após a intervenção, 3 (42,9%) das participantes não faziam 

uso de medicamento para dormir nenhuma vez por semana, e apenas 1 (14,3 

%) utilizava medicamento de 1 a 2 vezes por semana. Em relação as mulheres 

que utilizam medicamento 3 vezes por semana ou mais, não houve diferenças 

após o tratamento. 

Em relação a dificuldade de manter-se acordada, houve melhora em 42,9% das 

participantes. Referente ao entusiasmo, houve melhora em 42,8% das 

participantes. 
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