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A FISIOTERAPIA AQUÁTICA NO TRATAMENTO DE FIBROMIALGIA 
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RESUMO 

A fibromialgia é uma síndrome crônica de etiopatogenia multifatorial complexa, que 
acarreta dores difusas musculoesqueléticas, pontos dolorosos específicos à 
palpação, chamados tender points. Uma proposta que tem como função reabilitar e 
vem se destacando na evolução dos pacientes é a hidroterapia ou fisioterapia 
aquática. Este trabalho teve como objetivo buscar a importância da fisioterapia 
aquática em pacientes com fibromialgia e constatar a eficácia em algias relacionadas. 
Trata-se de um estudo descritivo, de caráter bibliográfico, fundamentado em artigos 
científicos publicados nos últimos 15 anos, nas seguintes bases de dados: Google 
Acadêmico, PubMed e SCIELO (SCIENTIFIC ELECTRONIC LIBRARY ONLINE). Ao 
final do estudo foi comprovado que a hidroterapia promove efeitos benéficos na 
qualidade de vida dos portadores desta patologia. 

Palavras chave: Fibromialgia. Hidroterapia. Terapia Aquática. Hidrocinesioterapia na 
fibromialgia.  

 

ABSTRACT 

Fibromyalgia is a chronic syndrome of complex multifactorial etiopathogenesis, not 
fully known, that causes diffuse musculoskeletal pain, specific painful points on 
palpation, called tender points. A proposal that has the function to rehabilitate and has 
been standing out in the evolution of patients is hydrotherapy or aquatic physiotherapy. 
This work aims to investigate the importance of aquatic physiotherapy in patients with 
fibromyalgia and to verify the effectiveness in related pains. This is a descriptive, 
bibliographical study, based on scientific articles published in the last 15 years in the 
following databases: Google Scholar, PubMed and SCIELO (SCIENTIFIC 
ELECTRONIC LIBRARY ONLINE). At the end of the study, it was proven that 
hydrotherapy promotes beneficial effects on the life quality of patients with this 
pathology. 

Key words: Fibromyalgia. Hydrotherapy. Aquatic Therapy. Hydrokinesiotherapy in 
fibromyalgia. 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 



A fibromialgia é uma síndrome crônica de etiopatogenia multifatorial 

complexa, que afeta preferencialmente mulheres entre 30 e 60 anos de idade, e esta 

condição acarreta dores difusas musculoesqueléticas, pontos dolorosos específicos à 

palpação, chamados tender points, manifestando-se de forma isolada ou associada a 

outras síndromes e doenças reumatológicas (PINKALSKY, et. al. 2011; SILVA, et. al. 

2012). 

Dentre as características citadas, estes pacientes podem apresentar como 

sintomatologia, a fadiga muscular generalizada, sono não reparador, rigidez articular 

matinal, dispneia, incapacidade funcional significativa, mudanças de humor que 

podem evoluir para alterações psicológicas como ansiedade e depressão. Além disso, 

os indivíduos podem apresentar alguns sintomas não comumente específicos, como 

cefaleias, palpitações e distúrbios cognitivos, tais como problemas de memória e 

concentração (SANTOS, et al. 2017; OLIVEIRA, et al. 2015). 

Diversos fatores isolados ou combinados podem contribuir para o surgimento 

da doença. Acredita-se que esta é uma desordem funcional causada por respostas 

biológicas acentuadas em indivíduos que se tornam suscetíveis por estresse, 

desencadeados por algum trauma, como acidentes automobilísticos ou cirurgias, 

podendo surgir também após momentos de transição psicológica relevante, como o 

puerpério ou luto (WIBELINGER, 2009). 

Outro ponto relevante nesta patologia é o fato de não existirem exames 

complementares consistentes que auxiliem no diagnóstico, sendo ainda o exame 

físico e a anamnese as fontes mais viáveis para seu diagnóstico. Um dos instrumentos 

de avaliação da qualidade de vida específico para fibromialgia é o Questionário sobre 

o Impacto da Fibromialgia (FIQ), composto por 19 questões relacionadas à 

capacidade funcional, situação profissional, distúrbios psicológicos, como ansiedade 

e depressão, bem estar geral e sintomas físicos como, dor, sono, fadiga e rigidez, e 

quanto maior o escore, significa maior o impacto da síndrome na qualidade de vida do 

paciente (BERTI, et al. 2008; SILVA, et al. 2012). 

O American College of Rheumatology (ACR) estabelece alguns critérios 

diagnósticos a serem levados em consideração para a confirmação clínica da 

síndrome de fibromialgia, sendo eles: dores difusas e/ou generalizadas de caráter 

constante em todo o corpo, por pelo menos três meses de duração; dor em 11 dos 18 



tender points específicos (SANTOS, et al. 2017), identificados à palpação, referente a 

uma pressão executada de aproximadamente 4 kgf (MARQUES, et al. 2015), 

apontados na imagem abaixo: 

Figura 1 – Tender Points da fibromialgia 

 

Fonte: http://ombroecotovelo.net/fibromialgia.html 

Uma proposta que tem como função reabilitar e vem se destacando na 

evolução dos pacientes é a hidroterapia, também conhecida como fisioterapia 

aquática. Este recurso terapêutico possui benefícios tanto físicos quanto fisiológicos 

para a funcionalidade corporal dentro da normalidade (ORSINI et al.,2011). 

Dentre as técnicas de reabilitação aquática, destacam-se o Watsu, Bad Ragaz 

e Halliwick. O método Watsu consiste em um método de alternância de 

posicionamentos do paciente, em um fluxo constante de movimentos simples e 

complexos. A transição de um movimento para o outro acontece sem interrupções, 

portanto, o papel do terapeuta durante as manobras é de extrema importância, pois 

uma mecânica corporal adequada proporciona movimentos suaves e harmoniosos, 

promovendo sensação de relaxamento profundo. O método Bad Ragaz utiliza das 

propriedades da água como a turbulência, flutuação, temperatura, a favor da inibição 

do tônus muscular, promovendo então, o relaxamento muscular, há melhora no 

movimento articular como um todo, facilitando os exercícios cinesioterapêuticos. O 

método Halliwick é um método proposto na natação, que transferindo para a 



hidroterapia, faz com que o paciente sinta confiança ao entrar em contato com o meio 

aquático, utilizando a liberdade de movimentos corporais como aliada nos exercícios, 

desenvolvendo uma melhor socialização com meio aquático sensação de bem estar 

e autoconfiança (FORNAZARI, 2012; PINKALSKY, et al. 2011). 

Este trabalho tem como objetivo buscar a importância da fisioterapia aquática 

em pacientes com fibromialgia e constatar a eficácia na diminuição de algias 

relacionadas à patologia. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo descritivo, de caráter bibliográfico, fundamentado 

em artigos científicos publicados nas bases de dados e pesquisa: Google Acadêmico, 

PubMed e SCIELO (SCIENTIFIC ELECTRONIC LIBRARY ONLINE), no período de 

2006 a 2021, nos idiomas português e inglês, com estudos publicados nos últimos 15 

anos. Também foram utilizados livros específicos da área, disponíveis na biblioteca 

física e virtual da Faculdade de Apucarana- Paraná (FAP).  

Para o levantamento dos dados desta pesquisa foram selecionados artigos 

com as seguintes palavras-chave: “fibromialgia”, “hidroterapia”, “terapia aquática”, 

“hidrocinesioterapia na fibromialgia”; Key Words: “fibromyalgia”, “hydrotherapy”, 

“physiotherapy”.  

Os critérios de inclusão foram baseados em artigos de revisões 

bibliográficas e estudos de caso publicados dentro do período determinado, e os quais 

apresentavam informações pertinentes ao tema. Os critérios de exclusão foram 

aqueles cujo as datas de publicação excedem ao prazo estipulado, artigos 

incompletos sem opção de visualização integral e os que não se enquadram na 

temática do estudo.  

Após selecionar os materiais, foram realizadas a leitura, descrição na tabela 

e discussão do assunto, a fim de alinhar as informações coletadas, para melhor 

compreensão do tema. 

RESULTADOS  



Foram selecionados 6 artigos pertinentes ao tema, descritos no quadro 1 a 

seguir:  

Quadro 1 – Apresentação de Artigos 

Autor/ Ano Materiais e 
Métodos 

Intervenções Resultados Conclusão 

FERREIRA, 
MATSUNAMI (2006). 

Trata-se de estudo 
de intervenção 
clínica sem 
cegamento e sem 
grupo-controle. 
Participaram desse 
estudo 8 mulheres 
com diagnóstico de 
fibromialgia, sendo 
que apenas 6 
finalizaram o 
programa de 
tratamento, com 
idade entre 45 e 53 
anos. Foram 
realizadas 10 
sessões, com 
atendimentos 
individualizados.  
  

Na 1º, 6º e 10º 
sessões foram 
realizadas 
anamnese, registro 
da intensidade da 
dor, avaliação dos 
tender points, 
avaliação da 
qualidade de vida e 
avaliação da 
flexibilidade com o 
teste do terceiro dedo 
no solo. Na 2º sessão 
iniciou a hidroterapia. 

Na avaliação as 
pacientes obtiveram 
diminuição na 
intensidade da dor; 
diminuição da insônia, 
ansiedade e estado 
de cansaço; aumento 
da sensação de bem 
estar, melhora na 
realização das 
tarefas, melhora na 
rigidez matinal e 
melhora na 
flexibilidade.  

A hidroterapia 
proporcionou melhora 
significativa na vida 
das pacientes, 
promovendo melhora 
do quadro álgico, da 
qualidade de vida e 
bem estar, e 
diminuindo a fadiga, 
ansiedade e 
depressão.  

BERTI, 
SCHALLENBERGER, 
HAAS, TAVARES 
(2008). 

Estudo de caso. 
Selecionados 40 
pacientes 
diagnosticados com 
FM. O critério 
diagnóstico foi 
estabelecido com 
base nas 
características da 
síndrome, segundo 
os critérios definidos 
pelo Colégio 
Americano de 
Reumatologia 
(1990). A totalidade 
de indivíduos 
participantes deste 
estudo era do sexo 
feminino, com 
idades entre 20 e 60 
anos. 
 

O protocolo de 
hidroterapia foi 
aplicado de maneira 
coletiva, porém 
respeitando-se os 
limites individuais e o 
quadro sintomático 
de cada paciente. 

Em relação à 
hidroterapia, 
observaram a redução 
do quadro álgico e 
melhora da qualidade 
de vida, com redução 
da sintomatologia 
dolorosa, redução da 
fadiga e dos distúrbios 
do sono.  

Pode-se concluir que o 
tratamento 
fisioterapêutico no 
meio aquático favorece 
a redução da 
intensidade de dor, dos 
desconfortos 
musculoesqueléticos, 
melhorando assim, a 
realização de 
atividades da vida 
diária. 

PINKALSKY, et al, 
(2011). 

Uma pesquisa 
experimental 
longitudinal. Cinco 
pacientes do sexo 
feminino, com idade 
entre 50 e 68 anos 
com diagnóstico de 
fibromialgia 
provenientes da lista 
de espera da Clínica 
de Fisioterapia da 
Universidade 
Ibirapuera. 

O tratamento foi 
realizado na piscina, 
aquecida a 34 graus 
Celsius, com 
profundidade de 115 
cm. As sessões 
foram individuais, 
aplicadas pelo 
mesmo terapeuta. O 
ambiente na área da 
piscina estava 
silencioso, sendo 
essa característica 
ideal para o 
relaxamento dos 
pacientes. Foram 
realizadas cinco 
sessões de Watsu 
em cada paciente, 
sendo uma por 
semana, com 
duração de sessenta 
minutos cada. 

Antes do tratamento 
com o Watsu, foi 
observado, por meio 
da escala visual 
analógica de dor 
(EVA), que as 
pacientes 
apresentavam um 
quadro álgico 
elevado. Após as 
cinco sessões, todas 
as pacientes 
relataram significativa 
diminuição da dor. A 
avaliação da 
qualidade de vida, 
indicou melhora nos 
quatro domínios do 
questionário 
WHOQOL-bref. 
 

A técnica de 
reabilitação aquática 
Watsu mostrou-se 
eficaz na redução da 
sintomatologia e na 
melhora das atividades 
de vida diária, 
melhorando assim a 
qualidade de vida 
destas pacientes 
fibromiálgicas. 



 
SILVA, et al, (2012) É um estudo 

prospectivo de 
autocontrole. Foram 
incluídas no estudo 
30 mulheres na faixa 
etária entre 35-65 
anos, com 
diagnóstico clínico 
de SFM, seguindo os 
critérios do ACR. 

O protocolo de 
tratamento foi 
aplicado duas vezes 
por semana, 
composto de 15 
sessões de 60 
minutos cada, 
inteiramente em meio 
aquático, de maneira 
coletiva, respeitando 
os limites individuais 
e a evolução de cada 
paciente. 

O achado original 
deste estudo foi que a 
hidrocinesioterapia 
mostra-se eficaz na 
melhora do sono e da 
capacidade funcional 
de pacientes com 
SFM após 15 sessões 
de tratamento. 

A hidrocinesioterapia 
está bem indicada para 
pacientes com SFM, 
sendo importante para 
a melhoria de 
qualidade do sono, 
capacidade funcional, 
situação profissional, 
distúrbios psicológicos 
e sintomas físicos da 
síndrome. A avaliação 
da qualidade de vida 
antes e após a terapia 
indicou melhora na 
percepção subjetiva 
das condições físicas e 
psicológicas.  
 

WILHELM, SANTOS 
(2013) 

Delineado pelo 
método 
qualiquantitativo em 
saúde, do tipo 
estudo de caso. A 
amostra constou de 
uma paciente do 
sexo feminino, 53 
anos de idade, 
apresentando ao 
exame físico todas 
as características 
condizentes com 
síndrome de 
fibromialgia. 

Foram realizados 
sete atendimentos 
fisioterapêuticos em 
hidrocinesioterapia, 
com duração, em 
média, de 50 minutos 
cada, duas vezes 
semanais. 

Após as 7 sessões de 
tratamento foi 
possível observar 
uma diminuição da 
presença de dor à 
palpação nos tender 
points; dos 18 pontos 
positivos na primeira 
sessão, 12 
permaneceram 
sensíveis, melhora da 
qualidade do sono, da 
flexibilidade muscular, 
da postura e do bem-
estar geral da 
paciente submetida a 
10 sessões de 
alongamentos gerais, 
pompage e 
hidroterapia. 
 

Verificou-se que o 
protocolo de 
tratamento 
hidrocinesioterapêutico 
do presente estudo foi 
eficaz no tratamento de 
fibromialgia, 
proporcionando 
diminuição da dor, 
diminuição do número 
de tender points, 
aumento da amplitude 
de movimento de 
membros superiores, 
inferiores e coluna 
lombar e manutenção 
da força muscular. 

SILVA, SPÓSITO, 
SILVA (2018) 

Um estudo tipo 
ensaio clínico, 
descritivo e 
exploratório, com 
delineamento 
transversal e 
abordagem 
quantitativa. Treze 
sujeitos participaram 
da pesquisa, todos 
sexo feminino, com 
idade média de 53 
anos. 

O protocolo de 
tratamento foi 
aplicado duas vezes 
por semana, durante 
dois meses, sendo 
composto por 10 
sessões de 45 
minutos em meio 
aquático e de forma 
coletiva, respeitando 
os limites e a 
evolução de cada 
indivíduo. Antes de 
cada sessão de 
hidrocinesioterapia 
foi aferida a pressão 
arterial de cada 
paciente. 

Os dados deste 
estudo, no entanto, 
apresentam a 
hidroterapia enquanto 
um importante 
mecanismo que pode 
ser eficaz no 
tratamento de sujeitos 
com FM. Ao passo 
que a qualidade do 
sono do sujeito 
melhora, os efeitos 
dos sintomas se 
tornam menos 
agressivos. Se 
constante, a 
hidroterapia pode 
melhorar a qualidade 
de vida dos sujeitos e 
ser um potente aliado 
para o tratamento da 
FM. 
 

Pode-se concluir após 
a análise comparativa 
dos dados que a 
hidroterapia é um 
recurso funcional para 
a melhoria da 
qualidade do sono dos 
sujeitos com 
Fibromialgia, além de 
ser um potente recurso 
de melhoria da dor e, 
nesse sentido, que o 
mesmo contribui 
enquanto apresenta a 
hidroterapia como 
possibilidade 
terapêutica para os 
sujeitos com FM. 

Fonte: Autora da Pesquisa, 2021. 

Siglas: Fibromialgia (FM), Síndrome de Fibromialgia (SFM), American College of 

Rheumatology (ACR). 

 

DISCUSSÃO 



Depois de analisar todos os estudos e resultados expostos acima, pode-se 

perceber que pacientes com fibromialgia apresentam uma diminuição significativa da 

capacidade física e aumento da limitação funcional, pois acredita-se que a dor tem um 

efeito profundo na qualidade de vida de um indivíduo. (PINKALSKY, et al. 2011) 

Ferreira e Matsunani (2006), realizaram um estudo com 6 mulheres 

diagnosticadas com fibromialgia segundo os critérios do Colégio Americano de 

Reumatologia de 1990, com faixa etária de 45 a 53 anos, sem patologias associadas. 

As pacientes foram submetidas à uma avaliação detalhada. O tratamento consistiu 

em 10 sessões, com atendimentos individuais realizados duas vezes por semana, 

com duração de 45 minutos.  

Neste estudo, as condutas foram divididas da seguinte forma: na 1ª, 6ª e 10ª 

sessões foram feitas anamnese, registro da intensidade da dor segundo a escala 

visual da dor (EVA), avaliação dos tender points, avaliação da qualidade de vida do 

indivíduo de acordo com o questionário FIQ, e avaliação da flexibilidade através do 

teste da distância do terceiro dedo-solo. Nas primeiras sessões (2ª e 3ª), a 

hidroterapia foi iniciada com o objetivo principal de realizar a adaptação do paciente 

no meio aquático, consistindo em exercícios de imersão, controle de respiração, 

flutuação, caminhada e flutuadores. Entre a 4ª até a 9ª sessão, foram utilizados alguns 

recursos de adaptação citados anteriormente, e aplicado os métodos Bad Ragaz e 

Watsu, que de acordo com eles, associado ao arrasto da água, é possível melhorar a 

flexibilidade por meio do alongamento muscular.  

Resultante ao estudo de Ferreira e Matsunani (2006), as pacientes obtiveram 

ao longo das sessões resultados de melhoras significativas à sensibilidade à dor; em 

relação à palpação dos tender points, na qualidade de vida das pacientes, observou-

se diminuição da insônia, ansiedade e estado de cansaço; Houve um aumento 

importante dos dias em que se sentiram bem; Em relação às atividades funcionais, as 

pacientes relataram melhoras durante realização de tais tarefas sem dor, ou até 

mesmo que a dor aparecesse tardiamente; Quanto à rigidez matinal obteve importante 

melhora, embora ainda estivesse presente ao final do tratamento.  

No estudo de Berti et al. (2008), foi levado em consideração que os 

fibromiálgicos possuem uma condição aeróbia menor que a média da população e, 

como consequência, tendem a ter sua eficiência cardiovascular e metabólica global 



reduzidas. Para o estudo, que teve como objetivo verificar a eficácia da hidroterapia 

como recurso terapêutico na redução da sintomatologia, foram selecionados 40 

pacientes confirmados com a FM, sendo do sexo feminino, com idade entre 20 e 60 

anos, com critério de diagnóstico estabelecido embasado nas características da 

síndrome e segundo os critérios do ACR.  

O protocolo de fisioterapia aquática foi aplicado de maneira coletiva, 

respeitando os limites e o quadro sintomático de cada paciente, compondo quatro 

fases. A primeira fase, conta com aquecimento global por meio da caminhada em toda 

a extensão da piscina; a segunda, consiste em alongamento muscular ativo de 

membros superiores (MMSS), membros inferiores (MMII) e musculatura dorsal, 

mantendo as posições por 20 segundos e realizadas duas vezes consecutivas; Na 

terceira, pacientes realizaram exercícios ativos-livres para MMSS e MMII; e na quarta 

e última fase, exercícios de relaxamento, através de movimentos oscilatórios 

conduzidos pela terapeuta, realizadas 02 vezes por semana, por 45 minutos, 

totalizando 20 sessões.  

Para Berti et al. (2008), os resultados obtidos provenientes da aplicação da 

EVA e escala de Hamilton, para avaliar os níveis de quadros depressivos, constataram 

que há uma alta incidência de dor e depressão nas síndromes fibromiálgicas.  

Em relação à hidroterapia, observaram a redução do quadro álgico e melhora 

da qualidade de vida, com redução da sintomatologia, fadiga e dos distúrbios do sono. 

Dessa forma, pode-se concluir que o tratamento fisioterapêutico no meio aquático 

favorece a redução da intensidade da dor e dos desconfortos musculoesqueléticos, 

consequentemente melhorando a qualidade da realização das atividades de vida 

diária (AVD’s). 

Pinkalsky et al. (2011), realizaram uma pesquisa experimental com cinco 

pacientes do sexo feminino, com faixa etária entre 50 e 68 anos, diagnosticados com 

FM, utilizando como instrumentos de avaliação o questionário FIQ, e outro genérico, 

o WHOQOL-bref pré e pós tratamento, e para avaliar a dor, utilizada a EVA antes e 

depois de cada sessão.  

O tratamento foi realizado em piscina terapêutica aquecida a 34ºC, com 

profundidade de 115 cm. As sessões foram aplicadas individualmente, todos os 

pacientes foram atendidos pelo mesmo terapeuta. O ambiente onde foram realizadas 



as sessões, estava silencioso e não havia outras pessoas no local, sendo considerado 

as características ideais para um tratamento, pelo fato de proporcionar o relaxamento 

total do paciente. Foram realizadas cinco sessões de Watsu por paciente, sendo a 

frequência de uma vez por semana, com duração de sessenta minutos.  

Após as cinco sessões de Watsu, todas as avaliadas relataram diminuição 

significativa da dor, a pesquisa de qualidade de vida pré e pós as terapias indicaram 

melhora nos quatros domínios do WHOQOL-bref, que são: aspecto físico, psicológico, 

relações pessoais e meio ambiente. O questionário sobre o impacto da fibromialgia 

(FIQ) também houve uma diminuição do seu escore. 

Segundo Pinkalsky, et al. (2011), a hidroterapia pode promover benefícios 

através dos efeitos fisiológicos positivos sob uma imersão do corpo todo ou parte dele 

em meio aquático, não só como o alivio da dor, mas como também, a oportunidade 

de promover a restauração da função e estilos de vida funcionais, junto com o bem 

estar e a qualidade de vida destes pacientes, já que neste ambiente há possibilidade 

de realizar atividades sem exacerbar a dor, promovendo um bem estar físico e 

psíquico. A liberdade dentro do meio aquático, possibilita a realização de movimentos 

complexos ao serem realizados no solo, com isso, melhora a autoconfiança e uma 

adesão incondicional à terapia. 

Dessa forma, a técnica de reabilitação aquática Watsu para Pinkalsky, et al. 

(2011), mostrou-se eficaz na redução da sintomatologia e na melhora das AVD’s, 

melhorando assim, a qualidade de vida destas pacientes fibromiálgicas.  

No desenvolvimento do estudo de Silva et al. (2012), foram incluídas 30 

mulheres na faixa etária entre 35 e 65 anos, diagnosticadas com SFM seguindo os 

critérios do ACR. Todas as pacientes antes de dar início ao tratamento, responderam 

os seguintes questionários: Questionário sobre o Impacto da Fibromialgia (FIQ), Índice 

da Qualidade do Sono de Pittsburgh (IQSP) e Escala de sonolência de Epworth (ESE). 

As sessões foram realizadas duas vezes por semana, com duração de 60 minutos 

cada, por um período de dois meses. 

O protocolo de hidrocinesioterapia foi realizado em piscina aquecida a 32ºC, 

de maneira coletiva, porém respeitando os limites de cada paciente. O programa 

terapêutico iniciava com a conferência da pressão arterial e subdividia-se em quatro 

fases, sendo: Fase 1, o aquecimento global por meio de caminhada pela piscina de 



forma multidirecional; Fase 2, alongamento de MMSS, MMII e musculatura dorsal; 

Fase 3, exercícios ativos livres, inicialmente sem carga externa e evoluindo para 

exercícios resistidos utilizando espaguetes e pesos aquáticos variando entre 0,5-1kg; 

Fase 4, fase de relaxamento, com alongamentos ativos de MMSS, MMII e cadeias 

posteriores e anteriores de tronco, associados a exercícios respiratórios, promovendo 

um relaxamento progressivo. Também chegaram a um questionamento em que a 

melhora do grau de sonolência e da qualidade do sono poderiam estar relacionadas 

ao aumento da serotonina, decorrente dos efeitos de exercícios aeróbios realizados 

em água aquecida. 

Silva et al. (2012), consideraram o estudo como um achado e uma modalidade 

bem indicada, em que a hidrocinesioterapia se mostrou eficaz na melhora do sono, 

situação profissional, distúrbios psicológicos, apontado pela reavaliação sobre a 

qualidade de vida depois do tratamento, indicando percepções subjetivas das 

condições físicas e psicológicas, sintomas físicos da síndrome e da capacidade 

funcional de pacientes com SFM após as sessões de tratamento.  

Wilhelm e Santos (2013), delinearam um método qualiquantitativo em saúde 

para seu estudo de caso, em que a amostra constou de apenas uma paciente 

atendida, do sexo feminino, 53 anos de idade, apresentando dor em 100% dos tender 

points, ou seja, nos 18 pontos, condizendo com todas as características da síndrome 

de fibromialgia. 

Foram realizados sete atendimentos, com duração de 50 minutos, com 

frequência de duas vezes semanais. Ao início de cada atendimento era realizado o 

aquecimento na água, por caminhadas em várias direções, no mesmo lugar e corrida. 

Em seguida, objetivando o aumento da amplitude de movimento (ADM) e melhora da 

flexibilidade global, eram realizados alongamentos musculares ativos e ativo-

assistidos para membros superiores, inferiores e tronco. Como forma de promover 

aumento de força muscular, eram realizados exercícios de intensidade moderada, 

evitando assim a exacerbação da dor, utilizando a resistência a própria água, ou com 

flutuadores para membros superiores e inferiores; e para o tronco, eram realizadas 

rotações. Para finalização, eram submetidos à técnicas em prol da promoção de 

relaxamento, como Ai Chi, distensionamento miofascial, flutuação ou turbilhão.  



Concluíram então que o tratamento proposto constituía-se, basicamente, de 

exercícios de alongamentos, aeróbicos e relaxamento. Em relação à dor relatada pela 

paciente no início, após a finalização das sete sessões, puderam observar a 

diminuição desta, bem como diminuição da sensibilidade à palpação dos 18 pontos, 

permanecendo sensíveis apenas 12 (uma queda de 33%), e perceberam também que 

à medida em que havia um alívio da dor, a paciente movimentava-se com mais 

conforto, como consequência, também houve um aumento da ADM, tanto de 

membros superiores, inferiores, quanto a coluna lombar. 

Wilhelm e Santos (2013) verificaram que o protocolo de tratamento 

hidrocinesioterapêutico foi eficaz no tratamento da fibromialgia. 

Em um estudo Silva, Spósito e Silva (2018), realizaram um ensaio clínico, 

descritivo e exploratório com abordagem quantitativa, foram selecionadas 13 

pacientes, sendo todos do sexo feminino com idade média de 53 anos. Inicialmente 

foi aplicado um questionário sociográfico, acrescido da avaliação da qualidade do 

sono, através do questionário IQSP e para mensurar a intensidade das dores, a EVA. 

O protocolo de tratamento foi aplicado duas vezes por semana, durante dois 

meses, compondo 10 sessões, de 45 minutos de duração cada, em forma coletiva, 

mas respeitando os limites e evoluções particulares de cada indivíduo. O programa 

terapêutico foi composto por quatro fases, realizadas em todos os atendimentos, 

sendo: Primeira fase, aquecimento global com caminhada multidirecional por toda a 

extensão da piscina; Segunda, alongamentos musculares de membros superiores e 

inferiores; Terceira, exercícios ativos livres para membros superiores e inferiores, 

inicialmente sem resistência externa, evoluindo para exercícios resistidos com 

recursos aquáticos variando seu peso de 0,5 a 1 kg; Quarta, realização de 

alongamentos ativos de membros superiores, inferiores e cadeia posterior e anterior 

ao tronco, também sendo associados a exercícios respiratório visando a promoção de 

relaxamento.  

Então ao final do estudo, Silva, Spósito e Silva (2018), concretizaram após as 

análises comparativas dos dados avaliados, que a hidroterapia se mostrou um recurso 

funcional para a melhoria da qualidade do sono, tornando menos agressivos os 

sintomas, sendo uma potente aliada para o tratamento da FM. 

 



CONCLUSÃO 

Pode-se afirmar que a fibromialgia é uma síndrome que afeta diretamente o 

dia-a-dia de seus portadores, de forma negativa. Em concordância com objetivo do 

presente estudo, a fisioterapia em meio aquático destacou-se sendo benéfica para a 

saúde geral dos pacientes submetidos aos protocolos, revelando melhorias na 

qualidade do sono, capacidades funcionais, sintomatologia dolorosa, na realização 

das AVD’s, redução da fadiga, e bem-estar psicossocial. 

Estudos selecionados para o desenvolvimento deste, puderam comprovar que 

a hidroterapia é um forte aliado no tratamento da fibromialgia, promovendo resultados 

significativos de forma positiva, em comparação as atividades realizadas em solo, em 

que as propriedades da água, atuando a favor terapêutico, se tornam essenciais para 

uma melhora na qualidade de vida destes indivíduos.  
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