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RODRIGUES, Silvana de Souza. A importância da hidroterapia na melhora da 
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RESUMO 

A fibromialgia é uma doença crônica reumática de origem desconhecida, 
caracterizada por dores musculoesquelética difusas nos quatro quadrantes do corpo, 
acomete preferencialmente mulheres acima de 35 anos. Seu diagnóstico é clínico 
feito através de sinais e sintomas, dentre eles podemos citar: dor a palpação em 
aproximadamente em 11 pontos anatômicos conhecidos como tender points, rigidez 
muscular, fadiga, distúrbio de sono, alterações psicológicas. O tratamento se 
encontra baseado na diminuição dos sintomas e melhora na qualidade de vida 
desses pacientes, que na maioria das vezes se encontra abalada. A hidroterapia 
através dos seus recursos vem sendo uma das principais áreas responsáveis para o 
tratamento desses indivíduos irá atuar na diminuição dos sintomas e 
consequentemente na melhora da qualidade de vida. A avaliação da mesma reflete 
uma análise subjetiva da satisfação do indivíduo em relação ao seu bem estar físico, 
funcional, emocional e social. Cabe ao fisioterapeuta através dos recursos aquáticos 
buscarem diminuir as disfunções físicas e permitir que o indivíduo realize suas 
atividades de vida diária com a maior eficiência possível, melhorando assim sua 
qualidade de vida, sendo este o principal foco de tratamento em pacientes com 
fibromialgia. A busca foi conduzida utilizando as palavras chaves; fibromialgia, 
hidroterapia e qualidade de vida. Para execução deste trabalho foi realizado um 
levantamento de dados em sites de busca, como, Scielo, Labesc, google acadêmico, 
além de livros e revistas relacionados ao assunto, relativos ao ano de 1985 a 2016. 
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RODRIGUES, Silvana de Souza. The importance of hydrotherapy in improving 
quality of life in patients with fibromyalgia. 2017. 31 folhas. Trabalho de 
Conclusão de Curso de fisioterapia – Únic, Primavera do Leste, 2017. 
 

ABSTRACT 

Fibromyalgia is a chronic rheumatic disease of unknown origin, characterized by 

diffuse musculoskeletal pain in the four quadrants of the body, most commonly 

affects women over 35 years. Its clinical diagnosis is made through signs and 

symptoms, among them we can mention: pain palpation in approximately 11 

anatomical points known as tender points, muscle rigidity, fatigue, sleep disorder, 

psychological changes. The treatment is based on the reduction of symptoms and 

improvement in the quality of life of these patients, who most of the time is shaken. 

Hydrotherapy through its resources has been one of the main areas responsible for 

the treatment of these individuals will act in the reduction of symptoms and 

consequently in the improvement of the quality of life. Their evaluation reflects a 

subjective analysis of the satisfaction of the individual in relation to their physical, 

functional, emotional and social well-being. It is up to the physiotherapist through the 

aquatic resources to seek to reduce physical dysfunctions and allow the individual to 

perform their daily life activities with the highest possible efficiency, thus improving 

their quality of life, being the main focus of treatment in patients with fibromyalgia. 

The search was conducted using the keywords; fibromyalgia, hydrotherapy and 

quality of life. For the execution of this work a survey of data was carried out in 

search sites such as Scielo, Labesc, google academic, as well as books and journals 

related to the subject, related to the year 1985 to 2016. 

 

 

Key words: Fibromyalgia; Quality of life; Hydrotherapy. 
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INTRODUÇÃO  

 

A fibromialgia é uma síndrome reumática crônica, caracterizada por dor 

musculoesquelética generalizada, além de sítios anatômicos específicos dolorosos à 

palpação, chamados de tender points. Possui etiologia desconhecida, acomete 

principalmente as mulheres acima dos 35 anos.  

Seu diagnóstico é clinico, feito através de sinais e sintomas onde se devem 

observar os critérios de dor espalhada nos quatro quadrantes do corpo, dor crônica 

há mais de três meses, dor á palpação em pelo menos 11 dos 18 tender points. 

Além das dores difusas, a fibromialgia está associada a outros sintomas, como 

fadiga, distúrbio de sono, rigidez matinal, limitação funcional, distúrbios psicológicos 

como ansiedade e depressão, que ajudam também no diagnóstico da doença.  

As dores musculoesqueléticas difusas levam o paciente a não se movimentar, 

pois a cada movimento a sensação do quadro álgico aumenta, esta imobilização 

pode acarretar diversos tipos de problemas como diminuição da amplitude de 

movimento, fraqueza muscular devido à falta de exercícios físicos, encurtamento 

muscular relacionada à postura incorreta que o paciente mantem em busca de um 

maior conforto, tensão muscular, perda do equilíbrio, entre vários outros tipos de 

disfunções.  

Os pontos dolorosos da fibromialgia e seus demais sintomas tende a causar 

uma alteração na qualidade de vida afetando o bem estar físico social e mental 

causando prejuízos nas atividades de vida diárias desses indivíduos limitando esses 

pacientes a terem uma vida social normal afastando-os do seu emprego, dificultando 

o trabalho do dia a dia, alterando sua rotina diária, afetando seu estado emocional. 

O tratamento está voltado à diminuição dos sintomas, pois ainda não se sabe 

ao certo a cura. A hidroterapia é uma abordagem terapêutica que consiste no 

tratamento de indivíduos com diferentes tipos de disfunções, possui um importante 

papel no tratamento da fibromialgia no controle do quadro álgico, diminuição das 

limitações funcionais, e dos demais sintomas que provocam sofrimento a esses 

pacientes.  

A hidroterapia vem sendo uma das principais áreas responsáveis pela 

melhora da qualidade de vida desses pacientes, que na maioria das vezes encontra-

se abalada. A avaliação da mesma reflete uma análise subjetiva da satisfação do 

indivíduo em relação ao seu bem estar físico, funcional, emocional e social. Cabe ao 
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fisioterapeuta através dos recursos aquáticos, buscar diminuir as disfunções físicas e 

funcionais, permitir que o indivíduo realize suas atividades de vida diária com a 

maior eficiência possível, melhorando assim sua qualidade de vida, sendo este o 

principal foco de tratamento em pacientes com fibromialgia.   

Esta modalidade terapêutica objetiva diminuir os sintomas da fibromialgia, não 

apresenta nenhuma contraindicação para esta síndrome, exceto as comuns para 

todas as condições, como, alteração na pressão arterial, infecções cutâneas, alergia 

aos componentes químicos da água, insuficiência cardíaca e respiratória, alteração 

na pressão arterial, incontinência urinária e fecal e feridas abertas.  

A hidroterapia oferece ao paciente com fibromialgia diminuição do quadro 

álgico, rigidez e fadiga muscular, melhorias no sistema cardiovascular e respiratório,  

aumento da amplitude de movimento das articulações, relaxamento muscular, 

regulação do sono, capacidade para realizar as atividades de vida diária, maior 

integridade social, proporcionando a esses pacientes máxima independência 

funcional. 

O método adotado para este trabalho é de forma de revisão bibliográfica, no 

qual o ponto principal é pesquisar a importância da hidroterapia no tratamento da 

fibromialgia para garantir uma melhor qualidade de vida aos pacientes que sofre 

desta síndrome.  

A busca foi conduzida utilizando as palavras chaves; fibromialgia, qualidade 

de vida e hidroterapia. 

Para execução deste trabalho foi realizado um levantamento de dados em site 

de busca, como Scielo, Labesc, google acadêmico, além de livros e revistas 

relacionados ao assunto.  

Foram incluídos artigos, livros e revistas do ano de 1985 a 2016 que se 

tratavam do conceito da doença, característica, diagnósticos tratamento 

fisioterapêutico através da hidroterapia e qualidade de vida. Foram excluídos artigos 

com deficiência na descrição metodológica.  

Neste trabalho foi possível observar que sua principal problemática foi: A 

hidroterapia pode proporcionar melhoras na qualidade de vida em pacientes com 

fibromialgia? Apresentando como objetivo geral: Demonstrar a importância da 

hidroterapia na melhora da qualidade de vida em pacientes com fibromialgia, sendo 

que o mesmo foi subdividido em três objetivos específicos, sendo eles: Descrever a 

fibromialgia, suas causas e características, identificar as alterações na qualidade de 
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vida em pacientes que sofrem dessa síndrome e relatar a importância da 

hidroterapia em indivíduos com fibromialgia.   
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1. FIBROMIALGIA 

 

Os primeiros relatos que lembram a fibromialgia aconteceram em 1824 por 

Balfour (ASSUMPÇÃO e MATSUTANI, 2007, apud MARTINEZ), onde insinuavam 

que um processo inflamatório no tecido conjuntivo chamado de reumatismo 

muscular era o responsável pela dor.  

Foram então criadas várias denominações para a justificativa desses pontos 

dolorosos, miofascite, miofibrosite, neurofibrosite, onde autores descreviam que o 

quadro álgico que os pacientes relatavam era devido a processos inflamatórios. 

Segundo Assumpção e Matsutani, (2007, apud Graham, 1956), relatam que:   

Em 1940 o termo fibrosite foi definido por Collins, como um estado doloroso 
agudo, subagudo ou crônico de músculos, tecido subcutâneo, ligamentos ou 
tendões e aponeuroses. Smythe restringiu o uso da palavra fibrosite á 
sintomatologia de pacientes que apresentam dores musculoesqueléticas 
difusas acompanhadas de pontos dolorosos á digito-pressão, fadiga e 
distúrbio de sono.  
 

O termo fibrosite foi restringido, pois a mesma foi classificada como dor 

muscular regional, enquanto os sintomas relatados pelos pacientes eram de dores 

musculares difusas. Então propuseram o termo fibromialgia, uma síndrome 

reumática crônica, dolorosa de origem desconhecida, que afeta preferencialmente 

mulheres acima dos 35 anos. Caracterizada por dores musculoesqueléticas difusas 

em locais específicos dolorosos a palpação conhecidos como tender points, 

associados a outros tipos de sintomas, como, rigidez importante, envolvendo três ou 

mais áreas anatômicas, distúrbios de sono, fadiga, cefaleia crônica, distúrbios 

psíquicos e emocionais.  

A rigidez muscular ocorre na maioria das vezes pela manhã, acompanhada 

de fadiga, que pode estar relacionada à alteração do sono durante a noite, relativo 

ao quadro doloroso que dificulta o mesmo. Outros sintomas bastante frequentes não 

relacionados ao aparelho locomotor são; tontura, zumbido, dor torácica atípica, 

palpitação, dor abdominal, constipação, diarreia, dispepsia, tensão pré-menstrual, 

urgência miccional, dificuldade de concentração e falta de memória.   

Os indivíduos com FM apresentam uma diminuição da eficácia 

cardiovascular, da capacidade aeróbia, da circulação periférica e, 

consequentemente, uma redução do desempenho físico geral. Esta situação pode 

ser ainda agravada por alterações posturais que provoquem o encurtamento dos 

músculos respiratórios, reduzindo a expansão pulmonar. (BATISTA, et al., 2011, 
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apud KLUG, MCAULEY, CLARK, 1989). Com isso os pacientes com fibromialgia 

possuem uma maior dificuldade em realizar atividades de maior intensidade e de 

longa duração. 

Por ser uma doença de origem não definida e cura incerta, os pacientes tem 

sentimento de insegurança, fragilidade, até mesmo desamparo, que pode levá-los à 

depressão, agravando os sintomas. (BERBER, et al, 2004). Ansiedade e depressão 

estão presentes entre 30 a 50% dos pacientes, alteração de humor, comportamento, 

irritabilidade e outros distúrbios psicológicos. Embora o modelo psicopatológico não 

justifique a presença da fibromialgia, (JUNIOR, 2004).  

Os critérios baseados param se diagnosticar a fibromialgia foram de:  

Dor difusa; dor no lado esquerdo do corpo, dor no lado direito do corpo, dor 
acima da linha da cintura. Em adição, uma dor no esqueleto axial (segmento 
cervical, torácico ou lombar da coluna vertebral) deve estar presente. A dor 
difusa deve permanecer por pelo menos três meses. Dor a palpação com 
uma pressão de aproximadamente 4 kg, em pelo menos 11 dos 18 tender 
points. (ASSUMPÇÃO e MATSUTANI, 2007). 
 

O diagnóstico para fibromialgia é clinico, feito através de sinais e sintomas, 

pois não existem exames laboratoriais e nem de imagem que confirmem esta 

patologia. Dor muscular generalizada, acima e abaixo da cintura, nos quatro 

quadrantes do corpo conhecido como dor axial esquelética, são uns dos principais 

critérios a serem analisados. As áreas mais frequentemente envolvidas são as 

regiões proximais, como ombros, quadril, coxa e pescoço, sendo que mãos e pés 

também podem estar envolvidos. A presença de 11 dos 18 pontos padronizados tem 

valor para fins de classificação. 

Apontados abaixo os 18 pontos dolorosos conhecidos como tender points;  

Figura 1. Pontos dolorosos pesquisados 

 

Fonte: Junior (2004).  
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1 e 2 - Região anterior entre o processo transverso de C5 e C7;  

3 e 4 – Região entre a segunda costela; 

5 e 6 – região de epicôndilo lateral; 

7 e 8 – Côndilo medial do joelho, próximo a linha articular; 

9 e 10 – occipital; inserção dos músculos suboccipitais; 

11 e 12 – Ponto médio das fibras superiores do músculo trapézio;  

13 e 14 – Inserção do músculo supraespinhal, ângulo medial da escápula;  

15 e 16 – Glúteo máximo;   

17 e 18 – Região de trocânter maior.   

Depois de muitos estudos a fibromialgia vem sendo considerada como um 

problema de dor centralizada. Entende-se que a fibromialgia possui mecanismos 

fisiopatológicos semelhantes a outras patologias, sendo considerado um fenótipo 

particular de um grupo mais largo de doenças que estão agrupadas no chamado 

Síndrome de Sensibilidade Central. (FERREIRA, 2015) 

A causa da fibromialgia ainda vem sendo estudada, embora muitos autores 

relatem que o quadro álgico é devido a uma alteração que ocorre no sistema 

nervoso central e na produção de neurotransmissores relacionados a sensibilidade 

dolorosa anormal dos pacientes. Assumpção e Matsutani, (2007) descrevem que;  

Os recentes estudos a respeito dos neurotransmissores voltam a atenção a 
serotonina. A serotonina tem papel na modulação da dor, agindo como um 
neurotransmissor inibitório da liberação de substancia P pelos neurônios 
aferentes após um estímulo nociceptivo periférico. Os estudos tem 
demonstrado diminuição do nível de serotonina e de seus precursores 
(triptofano) e metabólicos (ácidos 5-hidroxiindolacético) no soro sanguíneo 
dos pacientes com fibromialgia, se comparados aos indivíduos-controle. 
Essa alteração poderia explicar à amplificação da dor nesses pacientes. 
Além disso, sugere-se que o nível sanguíneo do ácido 5-hidroxiindolacético 
esteja diretamente relacionado com a qualidade de sono dos pacientes e 

inversamente relacionado com o nível da substancia P.  
 

A etiologia da fibromialgia é desconhecida, mas muitos autores ligam uma 

deficiência da serotonina como fator responsável para explicar os principais 

sintomas dessa síndrome. A serotonina é um neurotransmissor produzido pelo 

tronco encefálico, e desempenha funções importantes no corpo humano. Possui 

papel na modulação da dor, regulação do sono e está relacionada a problemas 

como ansiedade e depressão. 

São teorias que ainda vem sendo estudadas. De qualquer forma, há um 

consenso de que a fibromialgia é uma condição clínica, onde apresenta sintomas 
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que afetam tanto o emocional quanto o funcional dos pacientes, limitando-os e os 

retirando da sociedade, afetando de forma gravíssima em sua qualidade de vida.    
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3. QUALIDADE DE VIDA   

 

O conceito de qualidade de vida varia de pessoa para pessoa, e pode mudar 

ao longo da vida. São múltiplos os fatores que determinam a qualidade de vida. A 

combinação desses fatores diferencia o cotidiano do ser humano, resulta numa rede 

de fenômenos e situações que abstratamente, pode ser chamado de qualidade de 

vida. (NAHAS, 2010, p. 15). 

Teixeira (2013) define qualidade de vida da seguinte forma: 

O conceito de qualidade de vida pode ser perspectivado sob duas 
dimensões: uma macro, social e objetiva; outra micro, individual e subjetiva. 
Os autores consideram a dimensão macro a partir da análise de condições 
de emprego, habitação, educação e circunstâncias ambientais, enquanto a 
análise da dimensão micro leva em consideração às experiências de vida, 
os valores, a sensação de bem-estar, felicidade e satisfação de vida de 
cada indivíduo. 

 

O conceito de qualidade de vida é muito abrangente e está agregada à saúde, 

na maioria das vezes está associada a sentir-se bem. Segundo a OMS, saúde é o 

completo bem estar físico social e mental, e não a ausência de enfermidade ou 

doença. Compreende não só saúde física, como psicológica, o nível de 

independência, capacidade funcional, as relações sociais em casa como no 

trabalho, e até mesmo com o meio ambiente. É a percepção que um indivíduo tem 

sobre sua posição na vida. (ZANNON, 2004).  

Barros, et al (2012) descrevem da seguinte maneira:   

A expressão qualidade de vida é ligada à saúde como o valor atribuído à 
vida, ponderada pelas deteriorações funcionais, as percepções e condições 
sociais que são induzidas pela doença, agravos, tratamentos e a 

organização política e econômica do sistema assistencial.  
  

O relacionamento entre os termos qualidade de vida e saúde seguidas vezes 

vem sendo utilizado para resumir sua conceituação de forma ampla. Dentre as 

várias definições para a qualidade de vida associada à saúde, há vários indicadores 

que apontam a influência da patologia sobre o bem estar. A literatura traz 

abordagens diferentes quanto às ações relacionadas à saúde e a qualidade de vida, 

para alguns autores o enfoque do tratamento é restrito aos sintomas e as 

disfunções, já para outros as abordagens devem ser em pontos específicos da 

qualidade de vida para contribuir para um melhor bem estar. (SEIDL, 2004).  

Marques (2004, apud FERRAZ 1999): 
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Ao analisar o conceito de saúde e doença, vê-se que estes estão 
intrinsecamente relacionados com as condições de vida ou, mais 
precisamente, com a qualidade de vida do indivíduo. A saúde representaria 
então uma boa qualidade de vida ou um ritmo de vida sem distúrbio, ritmo 
este em que cada pessoa vive determinada pela natureza, cultura e hábito. 
A qualidade de vida por outro lado é diretamente influenciada por fatores 
sociais, econômicos, educacionais, ocupacionais e ambientais assim pelo 
estado de saúde.  

   

A alteração da qualidade de vida em pacientes com fibromialgia está 

associada ao sintoma primário, à dor musculoesquelética difusa nos quatro 

quadrantes do corpo, por vezes está se apresenta tão intensa que limita esses 

pacientes a realizar suas atividades diárias, retirando-os do seu emprego, alterando 

seu meio social. Outros sintomas como fadiga e distúrbio de sono também podem 

ser citados como fatores que predispõem a diminuição da qualidade de vida desses 

indivíduos.  

A avaliação da dor relacionada à fibromialgia é puramente subjetiva, cada 

paciente relata de formas diferentes. De acordo com Marques, (2004): 

A avaliação da real incapacidade funcional é difícil de realizar em estados 
de dor crônica como a fibromialgia, por que está baseada somente na auto 
percepção do paciente em ser capaz de realizar as atividades usuais. 
Geralmente, pareci não haver uma concordância entre os achados do 
exame clinico e aquilo que os pacientes alegam. Isso se deveria ao fato de 
que a dor é uma sensação puramente subjetiva e a dor crônica não pode 
ser compreendida em termos do modelo de doença relacionada com uma 
patologia com lesão tecidual.  

 

Diversos fatores podem contribuir para uma má qualidade de vida, dentre eles 

podemos citar, distúrbio do sono, ou seja, dormir mal, sono não restaurador e 

cansaço. Estudos mostram que os distúrbios do sono por si só produzem um 

aumento na rigidez e na dor, acentuado em condições musculoesqueléticas 

dolorosas. O sono não restaurador ocorre em 76% a 90% dos pacientes com 

fibromialgia, enquanto dos demais indivíduos são apenas 10% a 30%. (MARQUES, 

2007, p. 36)  

Em portadores da síndrome da fibromialgia, há um aumento na prevalência 

de diagnóstico de depressão. Depressão é um transtorno mental, causado por uma 

complexa interação entre fatores orgânicos, psicológicos, ambientais e espirituais, 

caracterizado por angústia, alterações de humor e pela perda de interesse e prazer 

diante da vida. (TEODORO, 2010, p.20)  

 A depressão, ao apresentar um curso crônico e recorrente, provoca prejuízos 

em diversas áreas da vida dos pacientes. No entanto, a melhora dos sintomas pode 
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não significar diretamente uma recuperação do funcionamento prévio do indivíduo. 

Portanto, para que se possa estabelecer o real impacto da depressão é fundamental 

a avaliação de desfechos multidimensionais e mais amplos que aquele centrado 

apenas na diminuição de sintomas. (LIMA E FLECK, 2010) 

 A fibromialgia por ser uma doença de origem não definida e cura incerta, os 

pacientes tem sentimento de insegurança, fragilidade, até mesmo desamparo, que 

pode levá-los à depressão, agravando os sintomas desta patologia, afetando a 

funcionalidade física, provocando limitações funcionais, causando um impacto 

negativo em sua qualidade de vida. (SANTOS, et al, 2004).   

A qualidade de vida de pacientes com fibromialgia é significativamente 

inferior, pois apresentam maior limitação funcional nas suas atividades de vida 

diárias, maior limitação física relacionadas com o trabalho, maior intensidade de dor 

maior impacto de aspectos psicológicos, e menor integração na sociedade. Em 

estudos relacionados a incapacidade para o trabalho, foi verificado que 87% dos 

pacientes relataram que a dor era a maior causa da incapacidade para o trabalho, 

seguida da fadiga, 80%, e da fraqueza 73%. Além disso, 74% dos pacientes 

relataram ter reduzido o nível de suas atividades usuais em virtude dos problemas 

de saúde. (MARQUES, 2004). 

A fisioterapia aquática através dos recursos vai atuar na diminuição dos 

sintomas, inibindo a progressão da doença, melhorando a qualidade de vida desses 

indivíduos, tendo como principal objetivo a diminuição da dor, fadigas musculares, 

recuperar ou manter as limitações funcionais, diminuição de rigidez articular, 

redução da ansiedade e tensão, diminuição dos distúrbios do sono, mantendo esses 

pacientes na sociedade de forma funcional ativa. 

O tratamento fisioterapêutico para um paciente com fibromialgia é baseado na 

diminuição dos sintomas melhorando a qualidade de vida desses indivíduos, 

sabendo que para o completo bem estar é necessário ser tratado por uma equipe 

multidisciplinar. Segundo Oliveira (2003), a base do tratamento consiste em:  

O tratamento desta síndrome, que afeta os mais variados aspectos do 
indivíduo, necessita de uma visão holística e um atendimento 
multidisciplinar. O paciente tem que ser pensado como um ser que possui 
uma debilitada condição física desencadeada pela perda de energia e pela 
dor, afetado psicologicamente o que o torna num ser emocionalmente 
vulnerável, e socialmente descriminado, tendo a constantemente a sua 
credibilidade e a prova, impotente diante dos limites que a doença impõe, 
além de outros aspectos complexos que se apresentam na dinâmica da sua 
relação com a doença.  
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 Vários fatores predispõem a um impacto negativo a vida desses pacientes, a 

avaliação deve ser criteriosa para traçar o melhor tratamento e que se torne eficaz, 

gerando a melhora no quadro doloroso e funcional de cada indivíduo.   
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4. HIDROTERAPIA NO TRATAMENTO DA FIBROMIALGIA  

  

Hidroterapia é a utilização da água com finalidade terapêutica, que vem sendo 

bastante utilizado em diversos tipos de patologias, principalmente em pacientes com 

fibromialgia. Isso ocorre porque a água aquecida da piscina terapêutica leva ao 

surgimento de vários benefícios, tais como: aumento da circulação periférica, 

diminuição dos espasmos musculares, relaxamento muscular, aumento da amplitude 

de movimento, redução do impacto sobre as articulações, melhora do equilíbrio, 

coordenação e postura interrompendo progressivamente o ciclo da dor, que tanto 

afasta essas pessoas do seu convívio social. (SOARES, SILVA e CARVALHO, 

2011).   

A temperatura na qual a piscina é mantida é influenciada pelas condições 

atmosféricas gerais e pela ventilação do departamento como um todo. As 

temperaturas da piscina variam de 34 a 37°C, conforme a necessidade especifica. 

Em casos de lesões ortopédicas a piscina esta entre 34 e 36 °C, enquanto que nas 

condições reumáticas são tratadas mais satisfatoriamente a uma temperatura de 36 

a 37°C. (SKINNER e THOMSON, 1985).  

A hidroterapia é indicada no tratamento de pacientes com fibromialgia no que 

diz respeito à evolução da qualidade de vida, melhorando o quadro de dor e do 

estado de depressão, bem como a melhora da mobilidade e qualidade de 

movimento corporal e da capacidade física. (MOSMANN, et al, 2006). 

Segundo Hecker et al., (2011) descreve que; 

A hidroterapia consiste em um recurso terapêutico abrangente que utiliza os 
exercícios aquáticos para ajudar na reabilitação de várias patologias. Esse 
recurso proporciona grande alívio dos sintomas da fibromialgia, pois os 
movimentos na água são lentos e dão suporte às estruturas corporais 
permitindo maior mobilidade e, consequentemente, alongamentos mais 

eficientes..  
 

O calor da água na qual o paciente está imerso ajuda a aliviar a dor, reduzir a 

rigidez muscular, induzindo ao relaxamento. À medida que a dor é aliviada, o 

paciente é capaz de mover-se com maior conforto e as amplitudes das articulações 

aumentam. (SKINER e THOMSON, 1985).   

Batista, et al, (2011) relata que:  

O calor e a pressão hidrostática da água permitem reduzir o estimulo 
nociceptivo, por meio da estimulação dos mecanorreceptores e dos 
receptores térmicos. Para, além disso, o calor também aumenta p fluxo 
sanguíneo, o que reverte à isquemia nos tecidos e promove a remoção dos 
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mediadores químicos da inflamação, facilitando o relaxamento muscular por 
sua vez, a pressão hidrostática ao facilitar o retorno venoso pode aliviar a 
dor pela redução do edema periférico e pela inibição do sistema nervoso 
simpático. Também a facilidade de movimento na água pode ativar as vias 

supra-espinhais, o que resulta na redução da intensidade da dor.  
 

O relaxamento também é possível devido à flutuação que se contrapõe a 

gravidade aliviando o peso corporal juntamente com a capacidade de se realizar 

com maior facilidade os movimentos dentro da água. (SALVADOR, SILVA e 

ZIRBES, 2004).  

As propriedades físicas da água promovem efeitos importantes no tratamento 

de pacientes com fibromialgia, a densidade relativa estabelece a capacidade de um 

corpo, diminuído assim os impactos dos exercícios sobre as articulações que de 

modo geral se mantém dolorosas em indivíduos que possuem a fibromialgia. A 

pressão hidrostática juntamente com a densidade relativa, cria uma compressão 

sobre todos os sistemas do corpo em especial no cardiovascular, gerando aumento 

da circulação e consequentemente a oxigenação muscular e o fluxo sanguíneo. O 

empuxo oferece sustentação ao peso corporal, diminuindo a sobrecarga dos 

membros inferiores, oferece relaxamento, facilita a realização dos exercícios com 

maior facilidade. A viscosidade oferece resistência aos exercícios, contribuindo para 

o fortalecimento muscular. A temperatura da água melhora a circulação periférica 

provoca diminuição da rigidez muscular induzindo a diminuição do quadro álgico. 

(OLIVEIRA, et al, 2014).  

Relativamente ao sono, verifica-se que o tempo total de sono profundo 

aumenta e o superficial diminui quando o tratamento é realizado no meio aquático. 

(BATISTA et al 2011, apud VITORINO, CARVALHO e PRADO, 2006). 

De acordo com Bussolo, (2009):   

A ativação do sistema nervoso parassimpático, por meio do alívio do peso 
corporal, da água aquecida e dos movimentos ritmados e repetitivos das 
técnicas de relaxamento aquático, pode contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida como consequência de uma noite bem dormida. Pois, 
uma noite adequada de sono pode desenvolver um dia mais produtivo, com 
um maior rendimento profissional melhor concentração e memória dentre 

outros benefícios. 
 

 Alguns autores relatam que a alteração do sono, stress e alterações 

emocionais, estão interligadas as dores intensas que esses indivíduos possuem. 

Verificam-se efeitos positivos referentes aos mesmos quando são realizados 

exercícios de baixa e moderada intensidade. 



 

 

 

26 

A qualidade de vida dos pacientes com fibromialgia é bastante abalada. A 

hidroterapia em algumas pessoas provoca um maior bem estar físico e psicológico, 

diminuindo assim o impacto negativo que esta síndrome vem a causar na vida 

desses indivíduos. 

De acordo com Batista, et al, (2011) citado por Faull (2005), a capacidade 

física, a dor, a vitalidade, e a função social melhoram significativamente após o 

tratamento com o Watsu. O Watsu é uma técnica que pode ser utilizada de forma 

complementar no tratamento para fibromialgia, ela associa flutuação em água 

aquecida, com alongamentos, movimentos passivos, mobilizações articulares, e 

acupressão para o bem estar do paciente. O fisioterapeuta induz movimentos lentos 

e rítmicos diminuindo assim a dor durante o exercício.  

O Watsu consiste em um trabalho passivo, onde o paciente experimenta um 

relaxamento profundo, a partir da flutuação do indivíduo pela água e o contínuo 

movimento rítmico de vários fluxos.  

Os exercícios realizados em água aquecida se tornam mais fáceis e menos 

dolorosos, dentre o protocolo de atendimento para pacientes com fibromialgia 

podemos citar; mobilizações, alongamentos, fortalecimentos, exercícios 

proprioceptivos, respiratórios, treinos aeróbicos e relaxamento. Ressaltando que é 

necessário adequar a intensidade de cada exercício de acordo com cada paciente, 

tendo em conta a manifestação dos sintomas. Os treinos aeróbicos estão sendo 

bastante utilizados como tratamento desta síndrome, pois têm benefícios na 

capacidade física, na depressão e nos parâmetros emocionais, melhora o 

funcionamento cardiovascular, o transporte à utilização de oxigênio pelos tecidos e 

ajuda na regulação do sono. (BATISTA, et al, 2011)   

A hidroterapia também oferece as atividades recreativas, realizadas em 

grupos, proporcionando a esses pacientes uma maior integração social, relação 

interpessoal, proporcionando maior confiança para máxima independência funcional 

diminuindo as alterações emocionais, sociais e o quadro depressivo que apresenta 

na maioria dos fibromiálgicos.   

Segundo Mosmann, et al (2016) com base em seus estudos foi observado 

que o uso da hidroterapia teve resultado mais eficaz com relação ao distúrbio do 

sono, que afeta 100% dos pacientes fibromiálgicos e com isso melhorou a qualidade 

de vida desses pacientes.  
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Para Salvador, Silva e Zirbes, (2004) foi observado redução em todos os 

pacientes da sintomatologia dolorosa, pela redução do índice do ponto sensível, 

verificou-se também significativo aumento das atividades de vida diária e 

profissional. O tratamento aquático permitiu que os pacientes passassem a realizar 

atividades antes dificultadas pela sintomatologia dolorosa, com uma diminuição 

considerável da rigidez e fadiga muscular, indicando assim melhorias nas condições 

físicas e psicológicas, melhorando a qualidade de vida desses pacientes.  

Oliveira, et al, (2015), apud Biezus, (2004), realizou um estudo e chegaram a 

seguintes conclusões;  

Estudo realizado com 29 pacientes, com diagnóstico clínico de fibromialgia, 
sendo 28 do sexo feminino e um do sexo masculino, com idade média de 49 
anos, durante oito semanas, duas vezes por semana, com duração de uma 
hora cada sessão. Os pacientes foram divididos por grupos, o grupo 1 foi 
submetido a um programa de exercícios aquáticos gerais. O grupo 2 
submetidos a um programa de relaxamento aquáticos passivo. Os 
exercícios eram realizados de maneira lenta e suave, todos passivos. O 
grupo 3 atuou como controle, não recebendo intervenção fisioterapêutica 
durante o período da pesquisa. No grupo 1 (exercícios aquáticos gerais), a 
média de redução da dor foi de 34,66%. No grupo 2, teve em média 26,39 
na redução da dor, que apresentava na avaliação inicial. No grupo 3 foi de 
2,5%. Concluíram, portanto que pacientes com fibromialgia submetidos a 
um programa de exercícios aquáticos gerais obtêm maior redução da dor 

após um programa de dois meses de tratamento.  
 

Batista, et al, (2011), apud Jentoft, Kvalvik e Mengshoel, (2001), realizaram 

um estudo onde referem que tanto os exercícios aquáticos como os terrestres 

apresentam benefícios na capacidade física. Porém, somente na piscina houve 

melhorias na dor, depressão, ansiedade e aumento de número de dias em que os 

doentes relataram sentir-se bem, que se mantiveram em seis meses.   

Soares, Silva e Carvalho (2011), apud,  Silva, et al, (2008) observaram pelo 

questionário de qualidade de vida, que o grupo de hidroterapia apresentou uma 

melhora mais acentuada em relação ao grupo de TEENS. Segundo esses autores, 

isso ocorreu devido ao fato da hidroterapia trabalhar o condicionamento físico, que 

interfere positivamente no estado mental, melhorando, sobretudo, a autoestima e a 

depressão.   

 Os estudos realizados através de diferentes autores demonstraram a 

comprovação da importância da hidroterapia na melhora da qualidade de vida em 

pacientes com fibromialgia, por ser eficaz na diminuição dos sintomas desta 

patologia, ressaltando que a mesma pode trazer grandes danos à saúde do 

indivíduo, quando uma vez não tratada de maneira adequada.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Estudos demonstraram que a fibromialgia é uma doença reumática de origem 

desconhecida e cura incerta, com o diagnóstico feito através de sinais e sintomas, 

por este motivo o melhor tratamento para este tipo de patologia ainda vem sendo 

discutidos.  

A pesquisa realizada mostrou que a maioria desses pacientes possuem 

alterações em sua qualidade de vida, quanto ao seu bem estar físico, social e 

mental. Com base nos artigos encontrados a prática da hidroterapia influência de 

forma positiva na melhora da qualidade de vida desses indivíduos.  

Portanto foi possível certificar entre os estudos analisados que a hidroterapia 

com suas diferentes modalidades se mostram eficaz na diminuição do quadro álgico, 

redução de fadiga e rigidez muscular, regulação do sono, melhora no quadro 

depressivo, maior integridade social, dentre outros sintomas.  

Sugere-se a produção de novos estudos com maior abordagem ao tema 

referido, para que possamos enriquecer o conhecimento sobre a hidroterapia no 

tratamento da fibromialgia, para a construção de uma prática fundamentada em 

evidências, de forma verídica, adequada e eficiente.  
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