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RESUMO
Objetivo do estudo será analisar os efeitos da terapia aquática em pacientes com osteoartrite.  Será realizada uma
avaliação no inicio e outra após 10 sessões de tratamento na terapia aquática, utilizando os questionário SF36 e EVA.
Serão coletados os dados de 20 pacientes do setor de terapia aquática do Centro Universitário de Maringá, do sexo
feminino, idade entre 40 a 60 anos. Espera-se por meio da aplicação dos questionários, verificar o grau de melhora de
pacientes com osteoartrite que estão sendo atendidos no setor de terapia aquática.
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1 INTRODUÇÃO

As mudanças dos hábitos e o desenvolvimento do capitalismo moderno fizeram com que o
homem  adotasse  hábitos  pouco  saudáveis,  gerando  novos  problemas  físicos  e  principalmente
algumas doenças,  incluindo as  reumáticas.  Nesse sentido Carvalho  et  al.  (2006)  postula  que é
necessário conciliar a rotina a hábitos saudáveis, ainda mais quando se recebe o diagnóstico de
uma doença reumática,  através da educação e  manutenção de sua qualidade de vida  afim de
melhorar os aspectos psicofísicos relacionados à doença e um melhor enfrentamento da mesma. 

A osteoartrite  ou artrose é considerada uma das doenças reumática mais comum, sendo
caracterizada pela dor, rigidez articular, deformidade e progressiva perda da função. É uma doença
que progride lentamente afetando indivíduos a partir da meia-idade, em ambos os sexos, embora na
mulher a incidência é maior após o período da menopausa, devido à redução dos níveis hormonais
(FACCI; MARQUETTI; COELHO, 2007).

É um processo induzido nas articulações por influências mecânicas, metabólicas e genéticas,
causando perda de cartilagem e hipertrofia óssea. A perda progressiva da cartilagem articular e a
recuperação inadequada levam a formação de osteófitos durante a remodelação óssea subcondral.
Com a instalação lenta e progressiva da doença os sintomas de dor articular, rigidez, limitação de
movimento,  crepitação,  edema  e  graus  variáveis  de  inflamação,  surgem  de  maneira  insidiosa
(MACHADO; BIASOLI, 2006).

Nessa  mesma  linha  de  raciocínio,  alguns  autores  como  Candeloro  e  Caromano  (2007)
dissertam que a hidroterapia vem sendo indicada e utilizada por fisioterapeutas em programas de
reabilitação multidisciplinares, principalmente na área reumatológica. Hidroterapia é definida como o
uso  externo  da  água  com  propósitos  terapêuticos,  utilizando  os  efeitos  físicos,  fisiológicos  e
cinesiológicos, advindos da imersão do corpo em piscina, como recurso auxiliar da reabilitação, ou
na prevenção de alterações funcionais.
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Concordando  com  isso,  Campion  (2000)  narra  que  a  hidroterapia  é  um  recurso
fisioterapêutico  que  proporciona  melhoras  osteomioarticulares  utilizando  como  princípios  os
elementos físicos da água, como: empuxo, viscosidade, pressão hidrostática, tensão superficial e
temperatura.

A Hidroterapia fornece um aumento na força muscular, melhora a habilidade para exercer as
atividades,  o  equilíbrio  postural,  a  flexibilidade,  proporcionando  uma  melhor  mobilidade  dos
membros  e  o  condicionamento  cardiorrespiratório,  tendo  menor  impacto  sobre  os  membros
inferiores  e  uma  menor  perda  de  calor  comparado  ao  exercício  executado  no  solo.  Durante  a
imersão há uma redução da frequência cardíaca devido à pressão hidrostática e condições térmicas
oferecidas pelo meio aquático, assim como também uma vasodilatação periférica, onde o sangue se
desloca da região central para a periferia (PARREIRA; BARATELLA, 2011)

Tendo em vista,  os benefícios relatados sobre a hidroterapia,  o  presente estudo tem por
objetivo, verificar se a terapia aquática auxilia na melhora do quadro doloroso e qualidade de vida de
indivíduos diagnosticados com osteoartrite,  bem como,  a respectiva  influência  exercida  sobre  a
qualidade de vida.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O presente  estudo  caracteriza-se  como quantitativo,  será  realizado  na  Clínica  Escola  de
Fisioterapia do Centro Universitário de Maringá (UNICESUMAR), onde serão realizadas as sessões
de  hidrocinesioterapia  no  setor  de  hidroterapia.  Após  a  aprovação  do  Comitê  de  Ética  da
Unicesumar e a aceitação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, participarão do estudo
07 pacientes da Clínica Escola de Fisioterapia (UNICESUMAR) do sexo feminino, idade entre 50 e
80  anos,  que  apresentarem  quadro  de  osteoartrite.  A  avaliação  será  realizada  por  meio  de
questionários que serão aplicados no início e após as sessões de tratamento na hidroterapia. Serão
realizadas 10 sessões, com duração de 45 minutos, duas vezes por semana.

Os indivíduos que apresentarem doenças cardíacas, neurológicas, usuários de cadeira de
rodas, diabetes mellitus do tipo I e II, lesões de pele, participantes de atividades físicas e indivíduos
com seqüelas de AVE grave, serão excluídos do estudo. Os pacientes a serem inclusos, terão que
ter o diagnóstico de osteoartrite.

O tratamento será realizado em uma piscina com doze metros de largura por dez metros de
comprimento,  com  três  níveis  de  profundidade,  quarenta,  oitenta,  e  cento  e  vinte  centímetros,
aquecida  a  aproximadamente  trinta  e  quatro  graus  Celsius,  com  pH  igual  á  2,8.  Os  recursos
utilizados serão bastões, thera-band, espaguete, cama elástica, estepe, colar cervical e haltere.

No início das sessões as pacientes farão aquecimento, através de caminhadas, corrida em
volta da piscina, alongamento ativo assistido e ativo por aproximadamente cinco minutos, utilizando
bastão e thera-band. Logo após, será realizado exercícios de fortalecimento por aproximadamente
trinta minutos, utilizando caneleiras, halteres, flutuadores, cama elástica, estepe e para finalizar, será
realizado dez minutos de relaxamento onde os pacientes ficarão na posição de flutuação, com colar
cervical,  flutuadores  na  lombar  e  joelhos,  o  terapeuta  realizará  movimentos  de  vai  e  volta  do
paciente na água. 

Para  a  quantificação  da  dor  será  utilizada  a  escala  visual  analógica  de  dor  (EVA),  que
consiste em auxiliar na aferição da intensidade da dor do paciente, para verificarmos a evolução
antes e depois do tratamento (MARTINEZ; GRASSI; MARQUES, 2011).

Para avaliar a qualidade de vida utilizaremos o questionário SF-36, composto por 11 questões
e 36 itens que englobam oito componentes (domínios ou dimensões), representados por capacidade
funcional (dez itens), aspectos físicos (quatro itens), dor (dois itens), estado geral da saúde (cinco
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itens), vitalidade (quatro itens), aspectos sociais (dois itens), aspectos emocionais (três itens), saúde
mental (cinco itens) e uma questão comparativa sobre a percepção atual da saúde e há um ano. O
indivíduo recebe um escore em cada domínio, que varia de 0 a 100, sendo 0 o pior escore e 100 o
melhor (CICONELLI et al.,1999). 

Os dados coletados antes das sessões da terapia aquática e depois, serão analisados por
meio da estatística descritiva e representados através de gráficos e tabelas. 

3 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se por meio da aplicação dos questionários, verificar o grau de melhora de pacientes
com osteoartrite que estão sendo atendidos no setor de terapia aquática.
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