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RESUMO
O objetivo deste estudo é analisar os efeitos hidroterapêuticos sobre a qualidade de vida dos portadores de Artrite
Reumatoide.  O estudo será composto por  20 mulheres com idade entre  40 a 75 anos,  com diagnóstico de Artrite
Reumatoide, que ao aceitar participar, irão se submeter ao tratamento hidroterapêutico, que consiste em questionários
sobre  dor,  rigidez  matinal,  qualidade  de  vida  e  exercícios  de  aquecimento,  alongamento,  condicionamento  e
relaxamento,  sendo 20 sessões,  com duração de 60 minutos,  2 vezes na semana. Espera-se deste estudo, que o
tratamento de hidroterapia estabeleça critérios significativos de melhora no quadro clínico das pacientes portadoras de
Artrite Reumatoide.
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1 INTRODUÇÃO

A Artrite Reumatoide (AR) é uma doença crônica que danifica os ossos do corpo e cartilagem,
gerando altos custos ao indivíduo (MOTA, 2010). Para Laurindo et. al., (2004), a AR se caracteriza
por uma doença autoimune tendo ainda sua causa desconhecida, sendo uma poli artrite periférica,
simétrica, levando o indivíduo a uma deformidade e destruições articulares causada por uma erosão
óssea e cartilaginosa.

O Colégio Americano de Reumatologia (1998), estabelece critérios para o diagnóstico da AR,
sendo eles: 1. Rigidez matinal (presença de rigidez nas articulações tendo a duração de no mínimo 1
hora); 2. Artrite em três ou mais locais (tendo presença de edema); 3. Artrite em mãos; 4. Artrite nos
dois lados do corpo na mesma região; 5. Presença de nódulos reumatoides; 6. Fator reumatoide
sérico; 7. E uma comprovação por exames de imagens (presença de erosão óssea nas mãos e
punhos).  Sendo  necessário  ter  a  presença  de  quatro  desses  critérios  para  se  estabelecer  o
diagnóstico  de Artrite  Reumatoide,  sendo os  critérios  de  um a quatro  obrigatórios  durante  pelo
menos seis semanas.

Becker e Cole (2000) cita algumas propriedades físicas da água, sendo: densidade relativa;
flutuação; fluxo; temperatura; pressão hidrostática; torque e viscosidade. E Santoni(2007), cita os
benefícios da água são: diminuição no quadro de dor, da rigidez articular, dos espasmos musculares
e aumento da extensibilidade das fibras de colágeno.Os movimentos realizados no meio aquático
promovem grande eficácia no tratamento, pois há um aumento de força muscular e resistência por
causa das propriedades físicas que a água oferece (CAMPION, 2000).  Mota (2010),  diz que há
também grandes avanços hoje no tratamento da Artrite Reumatoide. Portanto, este estudo tem como
objetivo analisar os efeitos hidroterapêuticos sobre a qualidade de vida dos portadores de Artrite
Reumatoide. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo é de caráter qualitativo e quantitativo. E será submetido ao CEP Comitê Ético de
Pesquisa da Unicesumar.As mulheres participantes do estudo serão portadoras de AR com idade
entre  40  a  70  anos  e  diagnóstico  clínico  confirmado,  e  serão  encaminhadas  por  um  médico
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Reumatologista  da  cidade  de  Maringá  –  Pr  que,  após  contato  prévio,  se  dispôs  a  enviar  as
portadoras e participar do estudo.Após o encaminhamento as mesmas serão esclarecidas sobre os
objetivos  e  métodos  do  estudo  e  também sobre  o  protocolo  de  tratamento  na  água.Todas  as
pacientes manterão o acompanhamento médico durante a realização do estudo e, caso confirmem a
participação na pesquisa, assinarão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

As participantes serão divididas em dois grupos de dez mulheres cada um, totalizando 20
mulheres, sendo o Grupo A o grupo que receberá o atendimento e o Grupo B será o grupo controle. 

A próxima etapa será a avaliação fisioterapêutica, que consistirá em anamnese, avaliação da
qualidade de vida através do questionário WHOQOL – Bref (ALVES et al, 2010), avaliação dador
que consiste em uma escala analógica visual (EVAs) que apresenta uma linha reta, com pontuação
de 0 a 10, onde o paciente faz uma marcação considerando 0 (nenhuma dor) e 10 – pontuação
máxima (dor máxima possível).

O questionário WHOQOL – Bref consiste em 26 questões,  sendo duas questões sobre a
qualidade de vida de forma global, sete questões sobre capacidade física, seis questões sobre bem-
estar psicológico, três questões sobre relações sociais e oito questões sobre o meio ambiente que
oindivíduo vive.

As pacientes serão submetidas a um protocolo hidroterapêutico em uma piscina terapêutica
na Clínica Escola da Unicesumar, com doze metros de largura, dez metros de comprimento, com
três níveis de profundidade sendo: quarenta centímetros (mais rasa), oitenta centímetros (média) e
cento e vinte centímetros (mais funda), aquecida aproximadamente a trinta e quatro graus Celsius
(34ºC) e com o PH igual a 2,8. 

As sessões serão compostas por exercícios de alongamento, aquecimento, condicionamento
aeróbico e relaxamento. O aquecimento terá duração de 10 minutos (caminhada de frente, de costas
e de lado), o condicionamento durará 25 minutos (atividades com movimentos do punho e mão, pé e
tornozelo, exercícios com flutuadores onde elas deverão realizar movimentos embaixo d’água com
as mãos, exercícios de propriocepção para os membros inferiores, realizando oscilações de peso
em apoio  uni  e  bilateral).  Os alongamentos ativos  e/ou ativo  assistidos  terão a  duração de 15
minutos, para os membros superiores e os membros inferiores. E para encerrar a sessão serão
realizados  exercícios  de  relaxamento  muscular  associados  à  respiração  diafragmática,  por  10
minutos, utilizando-se flutuadores. O estudo será composto por 20 sessões, acontecendo 2 vezes na
semana e com duração de 60 minutos cada sessão.

Após o término da pesquisa, ou seja, do número de sessões inicialmente propostas como
tratamento,  os  instrumentos  serão  novamente  aplicados  objetivando  a  avaliação  dos  possíveis
benefícios obtidos através da abordagem hidroterapêutica.

3 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se com este estudo, que as pacientes que receberão atendimento de hidroterapia
tenham melhora significativa no quadro clínico de dor e consequentemente da sua qualidade de
vida, para que então, esta pesquisa possa comprovar os benefícios da hidroterapia em pacientes
com diagnóstico de Artrite Reumatoide.
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