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RESUMO 

 

Introdução: A Artrite Reumatoide acomete o sistema ósseo e cartilagem do corpo 
humano, causando principalmente dor e rigidez matinal, com isso, diminuindo a 
qualidade de vida dos indivíduos portadores desta doença. O tratamento 
fisioterapêutico consiste em várias técnicas disponíveis, entre elas: a hidroterapia, 
que é composta pelos efeitos físicos da água, fazendo com que melhore o quadro 
dos pacientes. Objetivo: o objetivo deste estudo foi analisar os efeitos 
hidrocinesioterapêuticos sobre a qualidade de vida dos portadores de Artrite 
Reumatoide. Metodologia: o estudo foi composto por duas mulheres, com 
diagnóstico de Artrite Reumatoide, que ao aceitar participar, foram submetidas a 
uma avaliação que consiste em questionários sobre dor e qualidade de vida. O 
tratamento foi composto por exercícios de aquecimento, alongamento, 
condicionamento e relaxamento, foram realizados cinco sessões, com duração de 
60 minutos. Conclusão: não houve adesão ao tratamento, considerando o número 
de pacientes e o número de sessões, mas houve melhora na qualidade de vida das 
pacientes tratadas. 

 

Palavras – chave: Artrite Reumatoide; Tratamento; Hidroterapia; Benefícios; 
 

ANALYSIS OF THE EFFECTS OF HYDROTHERAPY ON LIFE'S QUALITY IN 
RHEUMATOID ARTHRITIS PATIENTS 

 
ABSTRACT 
 
Introduction: The Rheumatoid Arthritis affects the skeletal structure and the 
cartilage system of the human body, provoking morning pain and stiffness, as result, 
it reduces the life's quality of the people who have got the illness. The 
physiotherapeutic treatment may take several available methods, among them, the 
hydrotherapy, which is composed by the water physical effects, what makes that the 
clinical condition of the patient improves. Objective: The purpose of this study was to 
analyze the Hydrokinectic therapeutic effects on patients' quality of life with 
Rheumatoid Arthritis. Methodology: The study was composed by two women that 
were diagnosed with Rheumatoid Arthritis, who accepted to take part of the study. 
They were undergone to an questionnaire about their physical pain and quality of life. 
The treatment was composed of warming up exercises, stretching, conditioning and 



relaxing exercises. It was done in five sessions, that lasted sixty minutes each. 
Conclusion: There were not adherence to the treatment, considering the number of 
patients and the sessions, however, there was life's quality improvement in the 
treated patients. 
 
Key word: Rheumatoid Arthritis, Treatment, Hydrotherapy, Benefits. 
 

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

A Artrite Reumatoide (AR) é uma doença crônica que danifica os ossos e 

cartilagens do corpo, 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 deformidades e destruições articulares causadas erosões ósseas e 

cartilaginosas. 

O Colégio Americano de Reumatologia, 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 AR, sendo os critérios, de um a quatro, obrigatórios 

durante pelo menos seis semanas (ARNETT, 1998). 

Tendo em vista a complexidade e a variedade dos sintomas várias propostas 

terapêuticas são aventadas como alternativas terapêuticas. A hidroterapia tem se 

mostrado eficaz como tratamento da AR devido às propriedades e especificidades 

da água. Carregaro e Toledo (2008) relata algumas propriedades físicas da água, 

sendo: densidade relativa (é uma relação de volume com a massa, tudo que for 

maior do que a densidade da água irá afundar e tudo o que for menor do que a água 

irá flutuar); flutuação (onde um corpo irá sofrer uma força de baixo para cima e 

permanece na superfície da água); fluxo (acontece a água em movimento, ou seja, o 

corpo nela inserido ou objeto se movimenta); temperatura (a temperatura se dá 

através das moléculas da água que se atritam e promovem a temperatura); pressão 

hidrostática (é a pressão exercida em qualquer que seja o ambiente líquido e quanto 

maior for submersão maior será a pressão imposta ao objeto); torque (torque é a 

força aplicada através de alavancas) e viscosidade (é a resistência imposta pelo 

líquido). 

Santoni (2007), cita que 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 AR.  

Portanto, este estudo teve como objetivo analisar os efeitos 

hidrocinesioterapêuticos sobre a qualidade de vida dos portadores de Artrite 

Reumatoide. 

 

 

2 MATERIAIS E METODOLOGIA 

 

A proposta inicial deste estudo era ser de caráter qualitativo e quantitativo. Foi 

submetido ao CEP - Comitê Ético de Pesquisa da Unicesumar sob o protocolo nº 

64518516.0.0000.5539. 

As mulheres participantes do estudo deveriam ser portadoras de AR e com 

idade entre 40 a 70 anos, com diagnóstico clínico confirmado. As mesmas seriam 

encaminhadas por um médico especialista em Reumatologia da cidade de Maringá – 

Pr que, após contato prévio, se dispôs a enviar as portadoras e participar do estudo. 

Após o encaminhamento as mesmas seriam esclarecidas sobre os objetivos e 

métodos do estudo e também sobre o protocolo de tratamento na água. Todas as 

pacientes deveriam manter o acompanhamento médico durante a realização do 

estudo e, ao confirmarem a participação na pesquisa, assinariam o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO A). As participantes seriam divididas em 

dois grupos de dez mulheres cada um, totalizando 20 mulheres, sendo o Grupo A o 

grupo que receberia o atendimento e o Grupo B o grupo controle.  

A próxima etapa foi a realização da avaliação fisioterapêutica (APÊNDICE A), 

que consistiu em uma anamnese, avaliação da qualidade de vida através do 

questionário WHOQOL – Bref (ALVES et al, 2010), avaliação da dor que consiste 

em uma escala analógica visual (EVAs) que apresenta uma linha reta, com 

pontuação de 0 a 10, onde o indivíduo faz uma marcação considerando 0 (nenhuma 

dor) e 10 – pontuação máxima (dor máxima possível). 

O questionário WHOQOL – Bref (APÊNDICE B) 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 o indivíduo vive. 



 

As pacientes foram submetidas a um protocolo hidrocinesioterapêutico na 

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 foram compostas por exercícios de alongamento, aquecimento, 

condicionamento aeróbico e relaxamento. O aquecimento teve duração de dez 

minutos (caminhada de frente, de costas e de lado), o condicionamento durou cerca 

de vinte e cinco minutos (atividades com movimentos do punho e mão, pé e 

tornozelo, exercícios com flutuadores onde elas realizaram 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 tiveram a duração de quinze minutos, para os membros 

superiores e inferiores. E para encerrar foram realizados exercícios de relaxamento 

muscular associados à respiração diafragmática, por dez minutos, utilizando-se 

flutuadores. 

Porém, não houve total adesão ao estudo, transformando-se então, este 

estudo em um estudo de casos, onde houve relato de somente dois casos de 

pacientes que aceitaram a participar do estudo. As duas participantes receberam 

cinco sessões de tratamento e, após estes atendimentos, o tratamento teve que ser 

interrompido por motivos de força maior. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Caso 1 

Paciente F.A., 51 anos de idade, sexo feminino, trabalha como encarregada 

de controladoria, residente em Maringá/Paraná, não pratica atividade física 

regularmente, faz tratamento reumatológico há dez anos. Iniciou os sintomas de dor 

nos dedos dos pés, procurou um ortopedista, em seguida começou a ter edema nas 

mãos, logo foi encaminhada ao Reumatologista onde iniciou o tratamento. Relata 

dores em todo o corpo especialmente nas articulações como coluna e punho, 



 

principalmente no período da noite. Na escala Analógica Visual apresentou nota 8, 

referindo-se a muitas dores. 

Doenças associadas: hipertensão arterial, colesterol (LDL). Faz uso dos 

medicamentos: losartana, lefrolomide, actemiria. 

 

Figura 1: classificação da dor (paciente 1) na avaliação inicial. 

 

 

Figura 2: classificação da dor (paciente 1) após a 5ª sessão. 

 

 

Caso 2 

Paciente T.L., 70 anos de idade, sexo feminino, aposentada, não pratica 

nenhum tipo de atividade física, faz tratamento reumatológico há mais de dez anos. 

Há vinte anos iniciaram-se as dores nas mãos sendo os primeiros sintomas, após 

evoluiu para o cotovelo e ombro na região dorsal. Paciente relata que a dor é pior 

nas mãos e no período da manhã. Na escala Analógica Visual apresentou nota 7. 

Doenças associadas: hipertensão arterial. Medicamentos em uso: losartana. 

 

Figura 3: classificação da dor (paciente 2) na avaliação inicial. 

 

 

Figura 4: classificação da dor (paciente 2) após a 5ª sessão. 

 



 

Na escala analógica visual, a paciente A relatou em relação ao quadro de dor 

nota oito, e a paciente B relatou nota sete. Após a 5ª sessão a paciente A relatou 

nota cinco e a paciente B relatou nota quatro. Em consideração ao número de 

sessões realizadas, houve melhora no quadro de dor referida das pacientes, e em 

uma conversa após a 5ª sessão as pacientes relataram que houve melhora na 

qualidade do sono e na predisposição em realizar suas atividades diárias. 

 

Tabela 1: média das pacientes na avaliação inicial. 

 Caso 1 Caso 2 

Domínio Físico 9,71 12 

Domínio Psicológico 12 16 

Relações Sociais 13,33 13,33 

Meio Ambiente 15 12 

Auto Avaliação da QV 10 12 

Geral 12,31 13,08 

QV: Qualidade de Vida. 

 

Análise dos aspectos presentes no questionário: na avaliação obtiveram as 

médias (descritas na tabela 1), conforme os itens presentes no questionário e o 

quadro de dor relatado na escala analógica visual (EVAs).  

Segundo Aoyama e Marques (2012) em um estudo com 27 indivíduos onde 

foi aplicado o mesmo questionário para avaliar a qualidade de vida, na avaliação 

global dos domínios, verificou-se que o domínio de melhor desempenho é o 

“Psicológico” (média= 16,05) e o de pior desempenho o domínio “Físico” 

(média=13,35). O domínio de “Relações Sociais” apresentou média de (15,46) e o 

“Meio ambiente” média de (14,07). A Auto-avaliação da QV apresentou média de 

(15,85) demonstrando que os participantes do estudo têm QV que varia de “boa” a 

“ótima”.  

No caso deste estudo mostraram-se valores abaixo do que este citado, por 

não ter valores de comparação com resultados ao final do tratamento, pelo mesmo 

não ter sido possível. 

Em outro estudo, onde foram avaliados oito pacientes, com média de idade 

de 56,4±5,2 anos, foi utilizado outro instrumento de avaliação (Questionário SF-36), 

realizou dez sessões com duração de 45 minutos, e como resultado houve 



 

significância na melhora de todos os aspectos, principalmente o aspecto emocional 

(FERREIRA et al, 2008). 

Portanto, neste presente estudo, foi utilizado outro meio de avaliação, e não 

houve dados comparativos para avaliar se houve ou não melhora significância no 

tratamento proposto. 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

No presente estudo não houve possibilidades de comparação dos resultados 

conforme proposto inicialmente, porém mesmo com poucas sessões de tratamento 

as pacientes relataram melhora no sono, no quadro de dor e na qualidade de vida 

em realizar suas atividades diárias. 
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ANEXO A: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

ANÁLISE DOS EFEITOS DA HIDROTERAPIA SOBRE A QUALIDADE DE VIDA 

EM PORTADORES DE ARTRITE REUMATOIDE 

Declaro que fui satisfatoriamente esclarecido pelo(s) pesquisador (es) 

Kathiany Vicentin, Renata Aparecida Matuoka Correia e Márcia Regina Benedeti, em 

relação a minha participação no projeto de pesquisa intitulado (Análise dos efeitos 

da hidroterapia sobre a Qualidade de Vida em portadores de Artrite Reumatoide), 

cujo objetivo é (analisar os efeitos hidroterapeuticos sobre a qualidade de vida dos 

portadores de Artrite Reumatoide). Os dados serão coletados através de um 

questionário que verifica a qualidade de vida dos portadores de Artrite Reumatoide 

(WHOQOL - Bref) para mensurar a qualidade de vida e a Escala Analógica Visual 

(EVA’s) para verificar a dor, o tratamento é composto por exercícios de 

alongamento, aquecimento, condicionamento e relaxamento, após as sessões será 

aplicado novamente o questionário de WHOQOL – Bref e a Escala Analógica Visual 

(EVA’s) para quantificar se houve ou não melhora no quadro de dor e na qualidade 

de vida das pacientes portadoras de Artrite Reumatoide. Após concordar com este 

termo, a mesma assinará duas cópias, onde uma cópia ficará com a paciente e outra 

cópia com a(s) pesquisador (as). Estou ciente e autorizo a realização dos 

procedimentos acima citados e a utilização dos dados originados destes 

procedimentos para fins didáticos e de divulgação em revistas científicas brasileiras 

ou estrangeiras contanto que seja mantido em sigilo informações relacionadas à 

minha privacidade bem como garantido meu direito de receber resposta a qualquer 

pergunta ou esclarecimento de dúvidas acerca dos procedimentos, riscos e 

benefícios relacionados à pesquisa, além de que se cumpra a legislação em caso de 

dano. Caso haja algum efeito inesperado que possa prejudicar meu estado de saúde 

físico e/ou mental, poderei entrar em contato com o pesquisador responsável e/ou 

com demais pesquisadores. É possível retirar o meu consentimento a qualquer hora 

e deixar de participar do estudo sem que isso traga qualquer prejuízo à minha 

pessoa. Desta forma, concordo voluntariamente e dou meu consentimento, sem ter 

sido submetido a qualquer tipo de pressão ou coação. 

 

Eu,   

após ter lido e entendido as informações e esclarecido todas as minhas  

dúvidas referentes a este estudo com o Professor Márcia Regina Benedeti 

CONCORDO VOLUNTARIAMENTE, 

 Participe do mesmo. 

 

 



 

Continuação do Termo de Compromisso Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

Eu, Márcia Regina Benedeti declaro que forneci todas as 

informações referentes ao estudo ao sujeito da pesquisa. 

 

 

Para maiores esclarecimentos, entrar em contato com os pesquisadores nos 

endereços abaixo relacionados: 

 

 

Nome: Márcia Regina Benedeti 

Endereço: Avenida Gueder 

Bairro: Jardim Aclimação 

Cidade: Maringá UF: Paraná 

Fones: (44) 3027-6115 e-mail: mrbenedeti2011@gmail.com 

 

Nome: Kathiany Vicentin 

Endereço: Avenida Gueder 

Bairro: Jardim Aclimação 

Cidade: Maringá UF: Paraná 

Fones: (44) 3027-6115 e-mail:  

 

Nome: Renata Aparecida Matuoka Correia 

Endereço: Avenida Gueder 

Bairro: Jardim Aclimação 

Cidade: Maringá UF: Paraná 

Fones: (44) 3027-6115 e-mail: renatacorreia15@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 



 

APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO 

Nome:___________________________________________________________________ 

Data de Nascimento:____________________    Sexo: (  ) F     (  ) M 

Profissão:_____________________________        Data:______________________ 

Estado Civil:___________________________ 

Prática Atividade Física:   (  ) Sim      (  ) Não 

Se sim Qual: ______________________________________________________________ 

Faz tratamento regular:    (  ) Sim       (  ) Não 

Se sim, há quanto tempo:_____________________________________________________ 

Queixa Principal:____________________________________________________________ 

HMA/HMP:_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Doenças Associadas:________________________________________________________ 

Medicamentos:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

PA:______________________  FC:__________________  FR:_______________________ 

 

 

 

EVA’s: Escala Analógica Visual (Dor) 

Mensura a intensidade da dor, onde 0 (nenhuma dor) e 10 (dor intensa); 

  

 

 

 



 

APÊNDICE B: QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA 

The World Health Organization Quality of Life – WHOQOL-bref 

Instruções 

Este questionário é sobre como você se sente a respeito de sua qualidade de vida, saúde e 
outras áreas de sua vida. Por favor, responda a todas as questões. Se você não tem certeza 
sobre que resposta dar em uma questão, por favor, escolha entre as alternativas a que lhe 
parece mais apropriada.  

Esta, muitas vezes, poderá ser sua primeira escolha. Por favor, tenham em mente seus 
valores, aspirações, prazeres e preocupações. Nós estamos perguntando o que você acha 
de sua vida, tomando como referência as duas últimas semanas. Por exemplo, pensando 
nas últimas duas semanas, uma questão poderia ser: 

 Nada 
Muito 
pouco 

Médio Muito Completamente 

Você recebe dos outros o apoio de 
que necessita? 

1 2 3 4 5 

Você deve circular o número que melhor corresponde ao quanto você recebe dos outros o 
apoio de que necessita nestas últimas duas semanas. Portanto, você deve circular o 
número 4 se você recebeu "muito" apoio como abaixo.  

 Nada 
Muito 
pouco 

Médio Muito Completamente 

Você recebe dos outros o apoio de 
que necessita? 

1 2 3 4 5 

Você deve circular o número 1 se você não recebeu "nada" de apoio. Por favor, leia cada 
questão, veja o que você acha e circule no número e lhe parece a melhor resposta.  

  Muito ruim Ruim 
Nem ruim 
nem boa 

Boa 
Muito 
boa 

1 
Como você 
avaliaria sua 
qualidade de vida? 

1 2 3 4 5 

  
muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

nem 
satisfeito 

nem 
insatisfeito 

satisfeito 
muito 

satisfeito 

2 
Quão satisfeito(a) 
você está com a 
sua saúde? 

1 2 3 4 5 

As questões seguintes são sobre o quanto você tem sentido algumas coisas nas últimas 
duas semanas. 



 

 

  Nada 
Muito 
pouco 

Mais ou 
menos 

Bastante Extremamente 

3 

Em que medida você acha 
que sua dor (física) impede 
você de fazer o que você 
precisa? 

1 2 3 4 5 

4 
O quanto você precisa de 
algum tratamento médico 
para levar sua vida diária? 

1 2 3 4 5 

5 
O quanto você aproveita a 
vida? 

1 2 3 4 5 

6 
Em que medida você acha 
que a sua vida tem sentido? 

1 2 3 4 5 

7 
O quanto você consegue se 
concentrar? 

1 2 3 4 5 

8 
Quão seguro(a) você se sente 
em sua vida diária? 

1 2 3 4 5 

9 
Quão saudável é o seu 
ambiente físico (clima, 
barulho, poluição, atrativos)? 

1 2 3 4 5 

As questões seguintes perguntam sobre quão completamente você tem sentido ou é capaz 
de fazer certas coisas nestas últimas duas semanas. 

  Nada 
Muito 
pouco 

Médio Muito Completamente 

10 
Você tem energia suficiente 
para seu dia-a- dia? 

1 2 3 4 5 

11 
Você é capaz de aceitar sua 
aparência física? 

1 2 3 4 5 

12 
Você tem dinheiro suficiente 
para satisfazer suas 
necessidades? 

1 2 3 4 5 

13 
Quão disponíveis para você 
estão as informações que 
precisa no seu dia-a-dia? 

1 2 3 4 5 

14 
Em que medida você tem 
oportunidades de atividade de 
lazer? 

1 2 3 4 5 



 

As questões seguintes perguntam sobre quão bem ou satisfeito você se sentiu a respeito 
de vários aspectos de sua vida nas últimas duas semanas. 

  Muito ruim Ruim 
Nem ruim 
nem bom 

Bom 
Muito 
bom 

15 
Quão bem você 
é capaz de se 
locomover? 

1 2 3 4 5 

  
Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 
satisfeito 

nem 
insatisfeito 

Satisfeito 
Muito 

satisfeito 

16 

Quão 
satisfeito(a) 
você está com o 
seu sono? 

1 2 3 4 5 

17 

Quão 
satisfeito(a) 
você está com 
sua capacidade 
de 
desempenhar as 
atividades do 
seu dia-a-dia? 

1 2 3 4 5 

18 

Quão 
satisfeito(a) 
você está com 
sua capacidade 
para o trabalho? 

1 2 3 4 5 

19 

Quão 
satisfeito(a) 
você está 
consigo mesmo? 

1 2 3 4 5 

20 

Quão 
satisfeito(a) 
você está com 
suas relações 
pessoais 
(amigos, 
parentes, 
conhecidos, 
colegas)? 

1 2 3 4 5 

21 

Quão 
satisfeito(a) 
você está com 
sua vida sexual? 

1 2 3 4 5 



 

22 

Quão 
satisfeito(a) 
você está com  
o apoio que 
você recebe de 
seus amigos? 

1 2 3 4 5 

23 

Quão 
satisfeito(a) 
você está com  
as condições do 
local onde 
mora? 

1 2 3 4 5 

24 

Quão 
satisfeito(a) 
você está com o  
seu acesso aos 
serviços de 
saúde? 

1 2 3 4 5 

25 

Quão 
satisfeito(a) 
você está com 
o seu meio de 
transporte? 

1 2 3 4 5 

 

As questões seguintes referem-se a com que freqüência você sentiu ou experimentou 
certas coisas nas últimas duas semanas. 

  Nunca 
Algumas 

vezes 
Frequentemente 

Muito 
frequentemente 

Sempre 

26 

Com que 
freqüência você 
tem 
sentimentos 
negativos tais 
como mau 
humor, 
desespero, 
ansiedade, 
depressão? 

1 2 3 4 5 

 

Alguém lhe ajudou a preencher este questionário? _____________________ 

Quanto tempo você levou para preencher este questionário? ____________ 

Você tem algum comentário sobre o questionário? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

OBRIGADA PELA SUA COLABORAÇÃO! 


