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Resumo 

O traumatismo raquemedular é definido como uma injúria à medula espinhal, 

danificando a rede neural responsável pela transmissão, modificação e coordenação 

motora e sensorial, e o controle autônomo dos órgãos. Compreendendo a marcha 

como uma das principais atividades que proporcionam a independência e a 

funcionalidade ao ser humano, e considerando que a diminuição da capacidade 

motora e do equilíbrio nos pacientes com traumatismo raquemedular, dependendo 

do nível da lesão, seja um fator limitador da marcha, verifica-se a necessidade da 

intervenção reabilitadora da fisioterapia principalmente na marcha. Este artigo é uma 

revisão bibliográfica e tem como objetivo geral descrever os benefícios da 

hidroterapia para a melhora da marcha em pacientes com sequela de traumatismo 

raquemedular. Conclui-se que há benefícios na vida dos lesados medulares, que 

realizam tratamento hidroterapêutico, observando melhora na parte motora, na 

capacidade funcional, no equilíbrio dependendo do nível da lesão, no fortalecimento 

de tronco devido à resistência fornecida pela água e nos aspectos psicossociais. 

Palavras – chaves: Traumatismo raquimedular, Marcha e Hidroterapia. 

 

1. Introdução 

A lesão medular é uma das formas mais graves entre as síndromes 

incapacitantes, constituindo-se em um verdadeiro desafio para a reabilitação. É 

definida como uma injúria à medula espinhal, danificando a rede neural responsável 

pela transmissão, modificação e coordenação motora e sensorial, e o controle 

autônomo dos órgãos, podendo ser classificada como lesão completa ou parcial 

devido ao trauma dos elementos neuronais dentro do canal vertebral. De acordo 
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com o nível medular lesado, o indivíduo pode se tornar tetraplégico por sofrer lesão 

que acomete a região cervical da coluna vertebral ou paraplégico quando a medula 

torácica, lombar ou raízes sacrais sofrerem agressão. Ou seja, a disfunção pós-

traumática da medula espinhal provoca a perda de mecanismos homeostáticos e de 

adaptação que mantém as pessoas naturalmente saudáveis. A gravidade do quadro 

depende do local acometido e do grau de destruição das vias medulares aferente e 

eferente; quanto mais alto o nível e maior a extensão da lesão, menor será a massa 

muscular disponível para a atividade física e, portanto, menores serão a aptidão 

física e a independência funcional1,2,3. 

Compreendendo a marcha como uma das principais atividades que 

proporcionam a independência e a funcionalidade ao ser humano, e considerando 

que a diminuição da capacidade motora e do equilíbrio nos pacientes com 

traumatismo raquemedular, dependendo do nível da lesão, seja um fator limitador da 

marcha, verifica-se a necessidade da intervenção reabilitadora da fisioterapia 

principalmente na marcha4. 

Dentre as técnicas fisioterapêuticas, é a hidroterapia a que possibilita a 

realização de atividades de maior grau de dificuldade, proporcionando aos pacientes 

benefícios psicológicos. Se comparada com técnicas realizadas no solo, a 

hidroterapia, devido aos princípios físicos da água facilita e melhoram as reações de 

equilíbrio, coordenação, postura, marcha e proporciona ao paciente a sensação de 

segurança. Os benefícios comumente descritos da HIDROTERAPIA para adultos 

com Traumatismo raquemedular incluem redução do tônus, prevenção de 

contraturas, assistência ao equilíbrio estático e dinâmico, fortalecimento mais 

precoce e mais eficaz, benefícios cardiovasculares, motivação, recreação e 

socialização 4,5. 

A partir do exposto, nos possibilitará entender a sequela do traumatismo 

raquemedular, conhecer a marcha normal, a hidroterapia e descrever os benefícios 

da hidroterapia com seus diversos métodos para melhoria da marcha do paciente 

com sequelas de traumatismo raquemedular, que como alternativa de tratamento 

nos permitira melhorar as condições de vida e a integração social dos pacientes com 

esta incapacidade funcional. 

 

2. Fundamentação teórica 

2.1 Anatomia do sistema nervos periférico 
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Segundo Defino6 A coluna vertebral é formada por trinta e três (33) a trinta e 

quatro (34) vértebras (07 cervicais, 12 torácicas, 05 lombares, 05 sacrais e 04 ou 05 

coccígeas). A medula espinhal, nos adultos, possui cerca de 45 cm e estende-se 

desde a altura do atlas (C1) até a primeira ou segunda vértebra lombar. Ela afila-se 

para formar o cone medular, do qual se estende um filamento delicado, denominado 

de “filumterminale”, que se insere próximo ao primeiro segmento coccígeo.  

Na parte baixa do canal vertebral, descendem as raízes dos nervos espinhais 

caudais, que, juntamente com o “filumterminale”, formam a cauda equina, que tem o 

seu início no nível de T11 e termina caudalmente, no nível do terceiro segmento 

sacral, ocupando sozinha o canal vertebral abaixo de L2.  

A medula espinhal é um grande condutor de impulsos nervosos sensitivos e motores 

entre o cérebro e as demais regiões do corpo6. 

 

2.2 Fisiopatologia do Traumatismo raquimedular 

As lesões do tecido nervoso são divididas em 2 grupos distintos. As lesões 

primárias correspondem ao dano que ocorre diretamente ao tecido nervoso e a 

lesão secundaria, ocorrem devido a respostas biológicas iniciadas pela lesão 

tissular.  Também podemos classificar as lesões em agudas, subagudas e crônicas 

com relação ao tempo. As lesões agudas têm algumas horas, as subagudas têm 

varias horas ou dias e as crônicas tem semanas ou meses. As consequências 

funcionais são comumente descritas como lesões completas, incompletas e 

disfunção transitória7. 

Após a lesão mecânica primária, uma cascata de eventos é observada, o que 

leva à degeneração e morte do tecido neuronal. Dentre os componentes da lesão 

secundária, a isquemia/hipóxia é considerada um dos fatores mais importantes 

implicados na lesão do tecido neuronal. Na maioria dos casos de TRM, o 

mecanismo da lesão primária é a compressão aguda ou a laceração da medula 

espinal devido ao deslocamento ósseo ou hérnia de disco, após o deslocamento ou 

explosão da fratura8.  

Segundo Bunge apud Defino6 a transferência de energia cinética para a 

medula espinhal, o rompimento dos axônios, a lesão das células nervosas e a rotura 

dos vasos sanguíneos causam a lesão primária da medula espinhal, e, no estágio 

agudo da lesão (até 08 horas após o trauma), ocorre hemorragia e necrose da 

substância cinzenta, seguida de edema e hemorragia. Formam-se petéquias 
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hemorrágicas na substância cinzenta, logo no primeiro minuto da LME, que se 

aglutinam dentro da primeira hora, resultando na necrose central hemorrágica, que 

pode estender-se para a substância branca nas 04 a 08 horas seguintes, como 

consequência de uma redução geral do fluxo sanguíneo no local da lesão. A seguir, 

células inflamatórias migram para o local da lesão, acompanhadas de proliferação 

de células da glia, e, no período de 01 a 04 semanas, ocorre a formação de tecido 

cicatricial e cistos no interior da medula espinhal. A redução do fluxo sanguíneo para 

o segmento lesado da medula espinhal pode ainda ser ocasionado por alteração do 

canal vertebral, hemorragia, edema ou redução da pressão sistêmica, que 

conduzem à lesão adicional, denominada de lesão secundária. Essa redução do 

fluxo sanguíneo pode provocar a morte das células e axônios que não foram 

inicialmente lesados. A separação física dos tratos da medula espinhal, geralmente, 

não ocorre nos traumatismos não penetrantes da medula espinhal, tendo sido 

observada separação física dos axônios somente em alguns casos de ferimento por 

arma de fogo. 

A falha das estruturas da coluna vertebral faz com que estruturas como osso 

e ligamentos aplique forças no tecido neural. Isto produz lesão tanto funcional 

quanto anatômica.  A contusão do tecido nervoso é o padrão de lesão mais 

frequente e lacerações e transecções são mais raras.  A gravidade da lesão 

neurológica é proporcional à quantidade de energia absorvida pelo tecido neural no 

momento do trauma7. 

Grill apud Lavor9 caracteriza o Traumatismo medular como resultado de um 

processo contínuo de destruição tecidual, reparação e cicatrização da lesão ao redor 

do sítio da injúria. O impacto inicial no momento do trauma acarreta dano mecânico 

imediato da medula espinal e tecido adjacente, com ruptura de vasos sanguíneos, 

corpos neuronais, axônios e células da glia, resultando na interrupção fisiológica 

e/ou morfológica dos impulsos nervosos e na cascata de eventos destrutivos. 

As lesões secundárias iniciam-se minutos após o trauma mecânico. Há a 

quebra da barreira hematoespinal, o que gera aumento da permeabilidade celular 

com formação de edema, início da resposta inflamatória, perda de cargas aniônicas 

e extravasamento de proteínas plasmáticas. Concomitantemente, a ruptura da 

microvasculatura gera hemorragia que, associada ao edema, leva a isquemia 

medular, estendendo-a rostral e caudalmente. No processo isquêmico há grande 

influxo de cálcio para a célula, ativando proteases, fosfolipases e da adenosina-
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trifosfatase, culminando em perda de energia e degeneração das membranas 

celulares. Além disso, como vai faltar ATP, a respiração não vai se completar, 

restando maiores quantidades de elementos reativos do O2, o que acelera o colapso 

das membranas celulares 9, 10. 

Com a falta de suprimento sanguíneo decorrente das rupturas traumáticas de 

vênulas ou arteríolas no trauma agudo de medula resulta em hipóxia tecidual e 

hipoglicemia local, as quais reduzem o aporte de adenosina trifosfato (ATP), e 

geram disfunção dos processos dependentes de energia, como bomba de sódio e 

potássio, responsáveis pela preservação da homeostasia celular. Nesse processo, 

ocorrem alterações nas concentrações de eletrólitos como sódio, cálcio e potássio, 

no meio intracitoplasmático, interferindo na excitabilidade e transmissão simpática, 

podendo induzir ativação excessiva do sistema glutamatérgico, cuja consequência 

pode causar degeneração ou até mesmo morte neuronal9. 

Imediatamente após uma lesão traumática da medula espinhal, ocorre o 

choque espinhal (perda das funções abaixo do nível da lesão) ocasionando as 

seguintes alterações: perda dos reflexos somáticos, alteração dos reflexos 

autônomos (tônus da musculatura lisa e reflexo de esvaziamento da bexiga e do 

intestino), alteração da pressão arterial (levando à hipotensão), perda do controle 

sobre a sudorese. Porém, aos poucos o organismo vai reagindo tornando possível à 

identificação do quadro real do comprometimento medular do paciente, assim as 

ocorrências clínicas de um paciente TRM vão variar de acordo com a extensão e 

localização da lesão medular11. 

Ao que se refere à localização da lesão, o paciente poderá apresentar como 

sequela uma tetraplegia, quando o dano medular ocorrer em nível cervical, que 

consiste na perda da função motora e/ou sensorial abaixo do nível da lesão, ou uma 

paraplegia, quando o dano ocorrer em nível torácico ou lombar, comprometendo as 

funções motoras e/ou sensoriais abaixo do nível da lesão. Uma lesão pode ser 

classificada ainda quanto à sua extensão como completa quando há “ausência de 

função sensorial e motora no segmento sacro mais inferior” ou incompleta, que é 

definida como “a preservação da função sensorial e/ou motora no segmento sacro 

mais inferior”11. 

Sendo assim, a lesão medular leva o paciente a uma incapacidade motora 

e/ou sensorial dos seguimentos do corpo localizados abaixo do nível da lesão, 

comprometendo muitas vezes a sua independência e levando-o a algumas 
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complicações, como: bexiga e intestino neurogênicos, síndromes dolorosas, 

espasticidade, modificação no tônus muscular, úlceras de pressão11. 

 

A Marcha 

De acordo com Heitor12 a marcha humana é caracterizada por uma sequencia 

de múltiplos eventos rápidos e complexos, há um padrão caracterizado pelo 

deslocamento rítmicos das partes do corpo que mantém o individuo em constante 

progresso para adiante. 

Marcha é uma sequencia repetitiva de movimentos dos membros inferiores 

que move o corpo para frente enquanto simultaneamente mantém a estabilidade no 

apoio. Na marcha um membro atua como um suporte móvel, em contato com o solo 

enquanto o membro contralateral avança no ar, os conjuntos de movimentos 

corporais se repetem de forma cíclica e os membros invertem os seus papeis a cada 

passo13. 

O ciclo da marcha é dividido em duas fases: acomodação de posição e 

oscilação. A fase de posição é subdividida em cinco períodos discretos: Apoio do 

calcanhar, aplainamento do pé, acomodação intermediária, impulsão do calcanhar, e 

impulsão dos dedos. Esta fase ocupa sessenta por cento do tempo durante um ciclo 

de marcha normal. Entretanto a marcha normal se divide em fase de apoio, fase de 

balanço14, 15. 

A fase de apoio permite a progressão enquanto mantém estabilidade de 

sustentação do peso do corpo. Fase de balanço tem por característica o 

levantamento do pé do solo, o avanço de membro no espaço e a preparação para o 

próximo apoio. O período de oscilação intermediária começa quando o membro em 

balanço ultrapassa o membro oposto em apoio, ocorrendo a desaceleração do 

membro inferior, que se prepara para tocar o solo, iniciando um novo ciclo12, 15. 

 

2.3 A Hidroterapia 

A hidroterapia é a um recurso fisioterapêutico que utiliza os efeitos físicos e 

fisiológicos advindos da imersão do corpo em piscina aquecida, como recurso para a 

reabilitação ou na prevenção de alterações funcionais. É uma modalidade 

terapêutica que tem suas bases científicas fundamentadas nas áreas da física como 

hidrostática, hidrodinâmica e termodinâmica 16.  
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De acordo com Castro17 a hidroterapia se define como a aplicação da 

cinesiterapia no meio aquático, aproveitando as propriedades térmicas e mecânicas 

da água, são exercícios na água que se aproveitam das vantagens intrínsecas e 

extrínsecas da água. 

Consiste também no uso da água sob forma sólida, líquida ou gasosa, 

utilizando suas propriedades com fins terapêuticos. As propriedades mecânicas da 

água levam em consideração a densidade do corpo imerso, relação entre sua massa 

e volume. Comparando a densidade do corpo imerso com a da água, é possível 

determinar ele flutua ou submerge. No caso do organismo humano, a densidade 

relativa varia com a composição corporal, de maneira que pessoas com maior 

quantidade de gordura flutuam com maior facilidade18. 

A flutuação, força de empuxo no sentido oposto à gravidade, confere aos 

corpos imersos um efeito de sustentação, permitindo que os mesmos sejam 

submetidos a diferentes sensações e movimentos, além de marcha e ortostatismo 

precoces. Ao anular a força da gravidade, a flutuação ainda contrapõe-se ao 

acúmulo venoso de sangue nos membros inferiores, auxiliando na redução de 

edemas e aprimorando o tráfego venolinfático. Os efeitos fisiológicos da hidroterapia 

advêm de uma combinação dos efeitos físicos da água (térmicos/mecânicos) e 

efeitos do exercício. Os efeitos variam com a duração do tratamento e exercício, 

tipo, progressão e intensidade do exercício, temperatura da água, postura, 

movimentos associados dos membros superiores e também com a patologia do 

paciente. O aumento na temperatura leva a diversas alterações, dentre elas o 

aumento no metabolismo. O aquecimento também aumenta o suprimento de sangue 

aos músculos, facilitando a contração muscular e um trabalho equilibrado e global18. 

 

Método Halliwick 

De acordo com Machado e Biasoli19 o método Halliwick foi desenvolvido em 

1949, na Halliwick School for Girls, em Southgate, Londres. McMillian, o criador da 

técnica estabeleceu a os seguintes princípios: 

• Adaptação ambiental: envolve o reconhecimento de duas forças, gravidade e 

empuxo que, combinados, levam ao movimento rotacional; 

• Restauração do equilíbrio: enfatiza a utilização de grandes padrões de 

movimento, principalmente com os braços, para mover o corpo em diferentes 

posturas e ao mesmo tempo manter o equilíbrio; 
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• Inibição: é a capacidade de criar e manter uma posição ou postura desejada, 

através da inibição de padrões posturais patológicos; 

• Facilitação: é a capacidade de criar um movimento que desejamos mentalmente e 

controlá-lo fisicamente, por outros meios, sem utilizar a flutuação.  

O método Halliwick é baseado nos princípios da hidrodinâmica e no 

desenvolvimento humano. Neste método são utilizadas atividades para facilitar 

padrões de movimento com variação no nível de dificuldade. Além disto, através 

deste método o paciente melhora sua capacidade nas atividades funcionais, pois há 

uma melhora no equilíbrio e estabilidade postural20.  

O método Halliwick estimula através de seus exercícios o sistema vestibular, 

estrutura fundamental para o controle do equilíbrio. Também consiste basicamente 

em conseguir um balanço e controle postural através de desestabilizações 

progressivas que o fisioterapeuta proporciona ao paciente, progredindo para uma 

serie de movimentos que requerem um controle rotatório maior para ensinar o 

controle sobre o movimento 21, 22. 

 

Método Bad Raggaz 

O Bad Raggaz é um método realizado na água, associando a flutuação do 

paciente com auxílio de flutuadores abrangendo várias técnicas terapêuticas, com 

base na Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (FNP) Kabat. Este método ainda 

vem passando por algumas evoluções sendo usado internacionalmente para 

reeducação muscular, fortalecimento, tração, alongamento espinhal, relaxamento e 

inibição de tônus na água, é uma coleção de técnicas terapêuticas efetuada na água 

que foram desenvolvidas através dos anos nas águas termais de Bad Ragaz na 

Suíça 23, 24. 

O método promove a estabilização do tronco e das extremidades através de 

padrões de movimentos básicos e, se resistidos, realizados segundo os planos 

anatômicos. Atualmente, o método Bad Raggaz é constituído de técnicas de 

movimentos com padrões em planos anatômicos e diagonais, com resistência e 

estabilização fornecidos pelo terapeuta. O posicionamento do paciente em decúbito 

dorsal é mantido através de flutuadores nos seguimentos anatômicos já 

mencionados anteriormente. A técnica pode ser utilizada passiva ou ativamente em 

pacientes neurológicos. Os objetivos terapêuticos incluem redução de tônus 
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muscular, pré-treinamento de marcha, estabilização de tronco, fortalecimento 

muscular e melhora da amplitude articular 19. 

 

O método Watsu 

O Watsu utiliza técnicas de flutuação, em piscina com água aquecida, 

aplicando alongamentos e movimentos do Zen Shiatsu. No Watsu, o paciente per-

manece flutuando e a partir dessa postura são realizados alongamentos e rotações 

do tronco, que auxiliam para o relaxamento profundo, vindo por meio do suporte da 

água e dos movimentos rítmicos. O Watsu pode ser útil especialmente no início de 

uma sessão de tratamento por promover o alongamento. Outro de seus principais 

efeitos é melhorar a percepção do esquema corporal, a coordenação motriz e o 

equilíbrio 16, 22. 

Watsu é a melhor forma de trabalho corporal aquático, sendo um 

alongamento eficaz para o tratamento, e outras atividades de alongamento podem 

comprovar-se eficazes porque preparam o paciente para mover-se mais livremente 

durante partes mais ativas da sessão de tratamento. Tem como objetivos principais 

promover o relaxamento muscular e o ganho de ADM. O alongamento passivo, as 

rotações de tronco, a mobilização articular e o deslocamento do Watsu, associados 

à respiração, promovem um relaxamento profundo do paciente. Durante a realização 

da técnica de Watsu, é visível a redução do tônus muscular, possibilitando ao 

terapeuta realizar a mobilização passiva com maior facilidade e com maior amplitude 

de movimento 24,25. 

 

3. Metodologia 

Esta pesquisa teve como característica realizar uma revisão bibliográfica, e 

por isso foram selecionados trabalhos científicos nos idiomas originados de artigos 

em português, inglês e espanhol no período entre 1999 a 2016.  Trabalhos 

publicados antes dessa data referendada foram excluídos pois suas obras não eram 

coesas com a temática.  Os artigos foram selecionados em sites específicos como: 

PubMed, Scielo e Bireme. Os termos de busca utilizados para a realização da 

pesquisa foram: traumatismo raquimedular, lesão medular, hidroterapia no 

tratamento de patologias neurológicas e marcha patológica do traumatismo 

raquimedular. Destes artigos, foram revisados apenas os que se relacionavam com 

a temática deste estudo para a elaboração da discussão, que abordam: hidroterapia, 
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marcha e reabilitação. Depois da realização dos fichamentos dos artigos os 

resultados encontrados foram organizados e discutidos com base no objetivo 

proposto. 

 

4. Resultados e discussão 

Gottardo26 relata que o método Bad Ragaz aplicado no paciente lesado 

medular com exercícios isocinéticos em que a resistência é graduada pelo paciente 

e o fisioterapeuta será o fixador e isométricos onde o paciente é movido na água 

pelo fisioterapeuta enquanto o paciente sustenta a contração, foi eficaz promovendo 

melhora no fortalecimento de tronco devido à resistência fornecida na medida em 

que o corpo se movimenta através da água, atingindo assim o objetivo proposto. 

Dez mulheres adultas e ativas realizaram 2 vezes por semana durante 12 

semanas exercícios aquáticos baseados no método Halliwick. Foram avaliadas 

quanto ao equilíbrio antes e após a intervenção, utilizando-se a Escala de Equilíbrio 

de Berg. Houve diferença significativa entre o pré e o pós-teste do equilíbrio (p 

=0,005), sendo que houve melhora do equilíbrio de 45,77 por cento e houve redução 

em todas as voluntárias do risco de queda. Os exercícios aquáticos baseados no 

método Halliwick foram capazes de melhorar o equilíbrio e reduzir o risco de queda 

destas mulheres21. 

Pereira e Rosa20 realizaram um estudo com o método Halliwick e mensurou 

através da Escala de Equilíbrio de Berg, foi observado que a paciente obteve uma 

evolução positiva, tendo uma melhora de 15% no equilíbrio em relação à primeira 

sessão. O método Halliwick que se consiste em um método de natação e terapia, e 

de outras atividades aquáticas de alongamento/fortalecimento pode ter uma 

influencia mecânica positiva sobre os fatores biomecânicos associados ao 

equilíbrio24.  

Durante a realização da técnica de Watsu, é visível a redução do tônus 

muscular, possibilitando ao terapeuta realizar a mobilização passiva com maior 

facilidade e com maior amplitude de movimento. Verificou-se que por meio do 

emprego da técnica de relaxamento aquático e das propriedades físicas do líquido 

tais como a temperatura aquecida da água e a flutuabilidade, realmente pode-se 

diminuir a espasticidade e ganhar maior mobilidade articular em pacientes com TRM, 

propiciando uma melhor qualidade na realização de suas atividades de vida diária 

tais como vestir-se, banhar-se, nas transferências e no posicionamento no leito. 
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Considera-se que a técnica de Watsu pode proporcionar uma redução significativa 

da espasticidade levando a uma maior liberdade de movimentos, facilitando a 

realização de alongamentos, proporcionando a obtenção de maiores graus de 

amplitude de movimento e, consequentemente, melhora nas atividades de vida 

diária25. 

Tamburella27 analisou parâmetros da marcha cinemáticos e amplitude de 

movimento de ângulos articulares de 15 indivíduos SCI e 15 controles. Em 

comparação com a marcha em terra, na água marcha dos pacientes com LM foi 

caracterizado pela velocidade e redução fase de apoio, ciclo da marcha incremento 

de tempo, e invariância de comprimento do passo e faixa de valores de 

movimento. A comparação com dados CTRL observou que andar na água reduz as 

diferenças de marcha entre os grupos. Além disso, na água, os sujeitos com LM 

apresentaram uma redução na variabilidade dos quadris e joelho ângulos articulares, 

enquanto que no controles, uma maior variabilidade foi observada. Na água os 

indivíduos com LME estão associada a parâmetros cinemáticos mais semelhantes 

às do ctrls, particularmente com respeito à velocidade, comprimento do passo e fase 

de apoio, apoiando a ideia de que a caminhada em um ambiente de água pode ser 

do significado de reabilitação para indivíduos com LME. 

Um estudo realizado por Schmitz e Stigger28 em crianças com PC num 

programa de reabilitação aquática mostrou ganhos de equilíbrio, coordenação, 

lateralidade e orientação (espacial e temporal), proporcionando a normalização do 

tônus e permite o aumento da amplitude de movimentos, promovendo a melhora das 

atividades motoras e, consequentemente, funcionalidade. Neste estudo, foram 

encontradas evidências científicas que demonstram a eficácia da hidroterapia na 

dor; no aumento da mobilidade articular e na força muscular; na melhora da 

funcionalidade e do equilíbrio na marcha e no aumento do condicionamento físico. 

O estudo de Ritomy et al18 descreve que os benefícios resultantes da 

hidroterapia justificam-se pelas influências físicas da água no corpo imerso, que 

desencadeiam alterações fisiológicas relevantes. A flutuação e a força de empuxo 

propiciaram o desenvolvimento de marcha e ortostatismo precoces, além de 

permitirem diferentes sensações e movimentos. A flutuação ainda contrapõe-se ao 

acúmulo venoso de sangue nos membros inferiores, auxiliando na redução de 

edema. A terapia aquática conferiu também uma melhora no sistema respiratório, 

dada principalmente pela pressão hidrostática, que aumenta o trabalho inspiratório 
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do sujeito imerso. Observou-se nos pacientes atendidos um aumento ou 

manutenção da amplitude de movimento, através da diminuição de tônus, dor e 

fatores estressantes. Também houve uma melhora na condição física do músculo, 

desenvolvimento de força e resistência em caso de fraqueza muscular e facilitação 

da marcha e ortostatismo, permitindo deambulação precoce em certos pacientes. 

Portanto a combinação dos efeitos físicos da água e do exercício conduz a melhora 

holística no paciente com disfunção do aparelho locomotor, melhorando diretamente 

a capacidade funcional e qualidade de vida dos mesmos. 

No estudo de Cardoso4 a reabilitação hidroterapêutica da marcha em paciente 

com paralisia cerebral diplégica espástica leve, foi considerado eficiente devido aos 

bons resultados obtidos e comprovados na reavaliação como o aumento do controle 

do equilíbrio e da marcha. 

Os benefícios comumente descritos da reabilitação aquática para adultos com 

lesão cerebral incluem redução do tônus, prevenção de contraturas, assistência ao 

equilíbrio estático e dinâmico, fortalecimento mais precoce e mais eficaz, benefícios 

cardiovasculares, motivação, recreação e socialização24. 

 

5. CONCLUSÃO 

 O individuo com lesão medular devido a sua gravidade que em muitas 

ocasiões é irreversível, buscam uma melhora na qualidade de vida na hidroterapia, 

que às vezes não leva a cura, mas ajuda na adaptação de uma nova vida.  

A hidroterapia tem uma importante função para o tratamento do traumatismo 

raquemedular, devido às propriedades da água proporcionarem benefícios para o 

organismo como os efeitos fisiológicos vascular, efeitos sobre as articulações, 

sistema renal, cardiorrespiratório, musculoesquelético, entre outros, trazendo 

melhoras na qualidade de vida. 

Com base no estudo, podemos evidenciar que há benefícios na vida dos 

lesados medulares, que realizam tratamento hidroterapêutico, observando melhora 

na parte motora, na capacidade funcional, no equilíbrio dependendo do nível da 

lesão, no fortalecimento de tronco devido à resistência fornecida pela água e pelo 

corpo que se movimenta através da mesma e nos aspectos psicossociais. 

Devido à escassez de estudos sobre a Hidroterapia, sugere-se que sejam 

realizados novos estudos sobre os benefícios da reabilitação no ambiente aquático 

para Traumatismo raquimedular.  
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