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Resumo 

O presente artigo tem por tema: Os benefícios da hidroterapia como recurso fisioterapêutico 

no tratamento de osteoartrose de joelho. Tendo com objetivo principal apresentar a 

hidroterapia como um recurso terapêutico para o tratamento de pacientes portadores de 

osteoartrose de joelho. As palavras chaves utilizadas são Osteoartrose; Fisioterapia e 

Hidroterapia. Para a elaboração deste foram selecionados capítulos de livros e artigos 

científicos relacionados ao tema, que pudesse descrever os efeitos positivos da hidroterapia 

sobre os sinais e sintomas da osteoartrose, além de livros  de anatomia e fisiologia para traze 

maior esclarecimento ao leitor sobre a patologia e o seguimento estudado apresentando de 

forma rápida e precisa sobre a região afetada pela patologia com conceitos básicos sobre 

Osteoartrose e hidroterapia.  A osteoartrose pode tirar a qualidade de vida de seus 

portadores por ser uma doença progressiva, e que dependendo do seu estagio pode limitar as 

atividades diárias desse paciente. Através da pesquisa realizada vê-se de maneira clara e 

concordante entre os autores que  a hidroterapia e um meio muito eficiente  no tratamento da 

osteoartrose, por trazer assim alivio dos seus principais sintomas com a dor a rigidez 

articular, entre outros benefícios, sendo capaz de devolver a alto estima do paciente.  

Palavras-chave: Osteoartrose;  Fisioterapia;  Hidroterapia.      

   

1.Introdução 

A osteoartrose que também é conhecida como doença articular degenerativa, (recebe esse 
nome por ser a articulação o local atingido por ela, e também por ser uma doença progressiva) 
é a doença que mais afeta a maior das articulações do corpo humano, que por sua vez, é 
projetada para garantir a mobilidade a estabilidade e sustentação do corpo; o joelho, 
justamente pela função que recebe torna-se alvo mais fácil de ser atingido por essa patologia. 
A osteoartrose  tem  variação entre seus fatores etiológicos e prevalência no sexo feminino 
embora atinja ambos os sexo, pessoas com idade maior que  40 anos estão mais sujeitas a essa 
patologia.  
Referindo-se a osteoartrose, Kisner,(2009), apresenta seus principais sintomas como sendo a  
dor a fraqueza  muscular, limitação articular, é limita também a capacidade funcional do 
paciente afetado.  
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Por ser uma doença degenerativa causa grande preocupação, sendo que o paciente já 
acometido tem a tendência de progressão, tirando assim a qualidade de vida do mesmo tanto 
no aspecto físico como social, ou seja, atinge o paciente como um todo .  O objetivo do 
presente trabalho é analisar por meio de uma revisão de literatura, como a hidroterapia  pode, 
trazer benefícios como recurso   de tratamento a esses pacientes e quais benefícios são 
apresentado pelos autores como sendo favorável ao tratamento. 
Pelas pesquisas entre livros e artigos relacionados ao tema podemos ver neste trabalho, alguns 
resultados que os exercícios na água podem proporcionar ao paciente, sobre os sinais e 
sintomas da osteoartrose. 
A articulação do joelho e considerada a maior articulação do corpo humano, e permite uma 
ampla extensão de movimentos, os ossos que compõe esta articulação são o fêmur a tíbia e a 
patela. Por não ser protegido nem por tecido adiposo nem por músculo, estar muito mais 
sujeito a lesões, sua proteção se dar apenas por cartilagem articular, tendões e ligamentos 
(HOPPENFELD, 2008). 
A hidroterapia tem se tornado mais popular entre terapeutas e pacientes por ser um método 
seguro na execução dos exercícios e não oferece resistência tanto quanto nos exercícios 
realizados em solo, o que transmite confiança ao paciente uma vez que possibilita a ele 
executar exercícios que de outro modo não lhe seria possível pelas limitações impostas pela 
patologia como a dor, uma das suas limitações mais prevalentes. Os exercícios na água têm 
influencia no copo e na mente. Portanto a fisioterapia busca fazer uso desse recurso como 
forma de proporcionar além do alivio da dor e melhorar o quadro clinico e emocional, fazer 
com que o paciente sinta-se confortável e confiante com o que de melhor a hidro pode lhe 
proporcionar, e de fundamental importância a adequada temperatura  e profundidade da água 
para a pratica da terapia com resultados positivo. 
Podemos ver pela afirmação de Ruoti (2000), que quando um copo  e emergido gradualmente, 
a água e deslocada, criando a força de flutuação , o que diminui significativamente a carga da 
articulação imersa, O níveis de diminuição da descarga de peso com relação a profundidade 
na altura dos joelhos,  pode chegar a 15%. 
Essa mesma ideia e confirmada e ampliada por Carregaro (2008), quando apresenta a 
hidroterapia como um considerado  e importante recurso fisioterapêutico, e  utiliza  piscinas  
aquecidas  para  o tratamento de varias disfunções, levando em consideração essas e as 
demais propriedades  físicas da água compõe  portanto uma  importante  ferramenta  para  a 
prática da Fisioterapia ajudando o paciente a ganhar confiança e avanço na pratica dos 
exercícios.    
      
2. Fundamentação teórica 

2.1- Anatomia 

Segundo Gould (1993), nas  estruturas ósseas da articulação do joelho estão o fêmur, a tíbia, e 
a patela. Essas estruturas forma duas articulações diferentes: a femoropatelar e a tibiofemoral, 
existe uma relação mecânica entre as duas, portanto não pode ser consideradas 
separadamente. O aspecto proximal do joelho é formado pelo fêmur distal. O aspecto distal e 
formado pela porção proximal da tíbia que é o platô tibial. 

Este é composto de duas conchas achatadas  que anteriormente estão niveladas com 
a diáfise da tíbia, mais posteriormente se sobrepõe á diáfise. Quando vista de cima, o 
platô tibial se assemelha a dois pratos circulares, que a primeira vista são côncavos 
em ambas as direções (GOULD 1993: 324).   
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A patela tem uma forma triangular é um osso sesamóide e está inserida no tendão do músculo 
quadríceps da coxa. Ela não tem grandes quantidades de acidentes anatômicos, porém 
destacam-se três deles: base da patela, ápice da patela e o mais importante acidente, sendo o 
ponto de principal contato com o fêmur, a face articular da patela.  

Patela (Rotula)- É classificada como um osso sesamóide, por estar inclusa no 
tendão de inserção do músculo quadríceps da coxa. O osso tem forma 
triangular, apresentado como base, superior e um ápice dirigido 
inferiormente. 
Observe que sua face anterior  subcutânea, e ligeiramente convexa, e 
marcada por sulcos verticais. A face articular é posterior e apresenta duas 
áreas separadas por uma ligeira elevação. (FATTINE, DANGELO, 
2005;208). 
 

Por fim  temos a fíbula, muitos autores não fazem referências a este osso como pertencente a 
esta articulação, portanto, sabe-se que a fíbula tem ligações musculares e ligamentares neste 
complexo(LIMA, 2011). 

2.2- Meniscos, Cápsula do joelho  e Bursas 

Referentes á algumas estrutura da articulação do joelho como meniscos cápsula e bursas, 
Gould (1993), menciona: dois  meniscos fibroelásticos intra-articular estão localizados na 
bordas periféricas da concha tibial, tanto o menisco medial com o lateral estão inseridos pelos 
fortes ligamentos coronários, os meniscos auxilia na descarga de peso e no rolagem dos 
côndilos femorais durante os novimentos. A cápsula do joelho é de suporte estático e 
dinâmico das estruturas musculotendinosas e ligamentos adjacentes. As bursas funcionam 
reduzindo a fricção entre músculos e tendão, entre tendões, ou tendões e ossos. Elas podem 
ser lesionadas por vários motivos, como traumas diretos, traumas mecânicos repetitivos. 

2.3 - Musculatura  

É de  suma importância a musculatura em torno do joelho, tanto na função normal como na  
proteção contra lesões. Portanto tem como função diminuir a susceptibilidade dos joelhos a 
lesões,  sejam elas diretas ou indiretas (GOULD, 1993).  

2.4- Estruturas articulares 

a)  Tibiofemoral;  

É uma articulação biaxial do tipo dobradiça modificada com dois meniscos interposto que é 
suportado por ligamentos e músculos, seus movimentos são de rotação, flexão e extensão       
( KISNER, 2009). 

b)  Patelofemoral; 

Kisner (2009), apresenta as características dessa articulação  falando da patela como um osso 
sesamóide dentro do tendão do quadríceps femoral, articula-se com a fossa intercondilar.  A 
patela  fica na porção anterior da cápsula articular, é ligada a tíbia pelo ligamento patelar. A 
principal função da patela é aumentar o braço de alavanca do momento de força do músculo 
do quadríceps  na função de estender o joelho alem de redirecionar as forças  exercidas pelo 
quadríceps femoral . 
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c) Tibiofibular; 

 A articulação tibiofibular e menos citada nas literaturas, a funções principais desta 
articulação,tem com desta: dissipar as sobrecargas de torção aplicadas pelos movimentos de 
tornozelo e controlar as cargas tensivas aplicadas pelo membro inferior.  As superfícies entre 
o fêmur e a tíbia estão protegidas por cartilagem articular uma vez que esta reveste as 
extremidades dos ossos, existem os meniscos, uma cartilagens especializadas  que formam 
coxins entre os ossos (LIMA, 2011). 

3.Osteoartrose   

Camanho (2011) apresenta a osteoartrose sendo considerada uma das mais importantes 
doenças reumática, uma vez que é a mais comum, causando incapacidade. É um desgaste de a 
cartilagem articular causado por diversos fatores que podem ser: mecânica, genética, ósseos 
hormonais ou metabolismo. Manifesta-se por alterações morfológicas, que podem ser, 
bioquímicas, moleculares e biomecânicas das células e da matriz extracelular levando ao 
amolecimento, fibrilação, ulceração e até mesmo perda da cartilagem articular, esclerose do 
osso subcondral, formação de osteófitos entre outros.  
Pela pesquisa apresentada em seu trabalho, Sachetti (2010), baseado na analise de 
prontuários, chega a concluir que,  entre a população estudada, a osteoartrose apresentou-se 
de forma acentuada nos indivíduos do sexo feminino, sendo que o joelho é a articulação mais 
acometida por ser uma articulação que recebe uma grande descarga de peso, e a dor tem sido 
a queixa mais comum entre esse paciente. 
Sacchelli (2007) apresenta como principais fatores de risco da osteoartrose a idade avançada, 
a hereditariedade, as atividades esportivas de  alto  impacto, as alterações  congênitas  das  
articulações, a obesidade e o tabagismo.  Pessoas com osteoartrose acabam se tornando menos 
ativas por causa da dor e da limitação dos movimentos, que associados à  progressão  da  
doença,  acarretam  a  inatividade, o que pode  levar  à  atrofia muscular  e, consequentemente 
à diminuição da função.  Ocasionando também aumento do peso, o que pode ser agravado ao 
longo do tempo. Sabe-se, portanto, que o prejuízo funcional é progressivo. 

3.1- Fisiopatologia 

Podemos dizer que ainda pouco se conhecia sobre a gênese da dor nesses doentes, apesar do 
conhecimento  profundo da fisiopatologia da artrose, ao nível molecular. Sabe-se que as 
prováveis causas de dor na artrose relacionavam-se ao aumento da pressão intraóssea devido a 
congestão vascular do osso subcondral, além de  crescimento dos osteófitos, sivonite e 
inflamação, fibrose capsular, contratura e fraqueza muscular (CAMANHO, 2011).  
Em uma estatística referida por Lima apresenta a osteoartrose com o seguinte percentual: 
responsável por cerca de 30% a 40% das consultas ambulatoriais,   por quase 7,5% dos 
afastamentos do trabalho, sendo também a terceira doença a determinar as aposentadorias no 
Brasil, é uma patologia muito frequente em que  o joelho é a articulação mais afetada, é pouco 
comum abaixo dos 40 anos, porém com uma  frequente maior a partir dos 60 anos, sendo  
mais predominante no sexo feminino.  
Existe evidenciam radiológicas apontando que a dor persistente leva a certa atrofia do córtex 
cerebral, que melhora com o tratamento adequado desta dor. Portanto ignorar a participação 
do sistema nervoso central na gênese da dor crônica, como a que é provocada pela artrose do 
joelho pó exemplo, é o mesmo que desconhecer um mecanismo que pode justificar a dor 
persistente em aproximadamente 60% dos pacientes. Ao analisar a dor em pacientes com 
artrose do joelho, com dor de evolução crônica e refratária ao tratamento ortopédico habitual, 
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devemos considerar a ocorrência de alterações que pode ser significantes em áreas corticais 
associadas ao processamento afetivo e emocional (CAMANHO, 2011).   
  

3.2 - Características clínicas da patologia  

A osteoartrose pode afetar a articulação do joelho na  tíbiofemoral, que é a articulação onde 
ocorre grande parte da descarga de peso corpórea, portanto essa articulação torna-se um alvo 
muito mais fácil ou mais propicia da patoligia,  causando aderências  nas articulações e 
tecidos adjacentes, afetando assim as funções e pode levar à incapacidade do paciente,    
(KISNER, 2009). 
No quadro clínico e notável: dor intensa, diminuição da mobilidade articular, edema, inibição 
das atividades diárias, rigidez articular, redução do espaço articular, obliteração do espaço 
articular, desgaste do platô tibial,  grave subluxação da tíbia e subluxação anterior da tíbia 
(ALBUQUERQUE, 2008). 
 
 
4. Possibilidades terapêuticas (tratamento) 

Entre as possibilidades de tratamento estar, o medicamentoso onde visando tirar a dor e 
edema, o tratamento cirúrgico, que é indicado somente em casos onde o paciente já tenha um  
desgaste articular muito avançado, que pode ou não ser acompanhado  com uso de prótese, 
dependendo do estado do paciente e o estagio da patologia, e o tratamento convencional com 
fisioterapia, esta forma tem diversas ramificações visando um único objetivo; o controle dos 
sintomas e busca uma melhora funcional do paciente, neste caso será analisado o paciente e o 
estagio da patologia já instalada para escolher a maneira de intervenção. Sendo que a 
prevenção a inda e a melhor maneira de se tratar, o que também e oferecido pela fisioterapia 
Lima(2011) é um dos  muitos autores que indica a  hidroterapia como recurso da fisioterapia, 
que torna entre outros, uma das formas não farmacológicas de tratamento para a osteoartrose 
oferecendo boas respostas ao paciente, o que pode perfeitamente ser associados a outros 
métodos dependendo do estagio da patologia e o estado geral do paciente. O objetivo da 
Fisioterapia é atuar para diminuir a dor, a inflamação, além de aumentar a amplitude  de  
movimento  o  máximo  possível,  evitar  a  atrofia  muscular  e  instabilidade articular 
realizando assim exercícios de fortalecimento da musculatura. Com base nesses objetivos 
traçados, observa-se que a hidroterapia tem referências que se encaixa perfeitamente como 
método e ferramenta eficiente no tratamento  dos pacientes com osteoartrose. 
 

5. Hidroterapia 

A hidroterapia é um recurso utilizado a centenas de ano como meios terapêutico, onde se 
utiliza as propriedades da água com meio capaz de trazer resultados positivos para e 
reabilitação de pacientes em diversos casos clinico. Essa técnica tem se tornado mais comum 
em dias atuais. 
Apresentando a hidroterapia, Gray (2000), define como a técnica que tem como finalidade 
terapêutica principal fazer o uso da água em seus diferentes estados e temperaturas, usando 
seus  princípios  físicos  de  flutuação,  turbulência, viscosidade, densidade, empuxo e pressão 
hidrostática. Por suas peculiaridades consegue aumentar as frequências respiratória e  
cardíaca,  alem de melhorar a  circulação  periférica e o retorno venoso. Promovendo assim o 
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relaxamento muscular, facilitação do movimento articular, aumentando a força e a resistência 
muscular, entre outros benefícios que serão mencionados no decorrer deste trabalho. 
  
6. Peculiaridades terapêuticas da água  

 a) Impacto; 

Ruoti(2000) afirma que quando um copo  é emergido gradualmente, a água é deslocada, 
criando a força de flutuação , com isso a carga da articulação imersa é  retirada 
progressivamente, se essa imersão vem ate o pescoço será exercida somente 7,5kg de força 
compressiva  sobre a coluna, quadris e joelhos. Para um corpo que esteja suspenso ou mesmo 
flutuando na água, os efeitos da gravidade para baixo, é contrabalançado pela força da 
flutuação, esse efeito é de grande utilidade terapêutica permitindo uma intervenção de 
reabilitação capaz de executar exercícios que de outra forma não seriam possíveis devido à 
descarga de peso na articulação não ser recomendada. 

b) Flutuação;  

A flutuação pode ser definida como sendo uma força (empuxo), que age contrária à força da 
gravidade, e está relacionada com o volume de água deslocado pelo corpo que estar submerso.  
Portanto, atribui-se à flutuação o fato de que, dentro da água, a gravidade pode ser anulada 
relativamente  e ocasionar uma menor descarga de peso corporal que será variável conforme a 
profundidade na qual se encontra o indivíduo. Os níveis de diminuição da descarga de peso 
com relação à profundidade na altura dos joelhos,  é de 15%, a do quadril é de 50%,  e do 
pescoço pode diminuir até  90% (CARREGARO, 2008). 

c) Fluxo; 

 Carregaro(2008), afirma que quando um  objeto se movimenta na água, este estará exposto à 
peculiaridades de fluxo do líquido, que é determinada pela velocidade, oscilação e formato do 
mesmo. Quando o movimento desse objeto ou corpo é suave e lento, o fluxo da água ao redor 
é chamado de fluxo laminar, na qual as moléculas da água movimentam-se de forma paralelas 
e não se cruzam. Quando este movimento torna-se mais rápido e o fluxo apresenta-se 
desigual, formam-se o que  pode ser chamado de fluxo turbulento,  que são os cruzamentos e 
oscilações.  
Além disso, o movimento de um corpo pode também criar uma diferença de pressão com a 
água, e formar um ponto de arrasto (coeficiente de arrasto). Ao se caminhar dentro da água 
pode se perceber que atrás da pessoa há formação de redemoinhos (fluxo turbulento) e a força 
de arrasto.  Utilizando-se dessa propriedade, um paciente com dificuldades na marcha pode 
sentir mais facilidade em andar seguindo o terapeuta, pois logo será “puxado” pela força de 
arrasto criado atrás do corpo do terapeuta facilitando assim o seu exercício.  
   
d) Temperatura; 

A água tem capacidade de reter ou transferir calor, pelos mecanismos de condução que se dá 
pelas colisões entre as moléculas e é determinada pela diferença de temperatura, e também a 
convecção, que é a transferência que ocorre durante o movimento de muitas moléculas, ao 
longo de grandes distâncias. Esse conceito é visto de forma  importante, pois caracteriza uma 
transferência constante de calor na interação do corpo com a água, o que pode determinar 
efeitos fisiológicos e a percepção térmica durante a terapia (CARREGARO, 2008). 
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7. Metodologia  

O artigo aqui apresentado trata-se de uma revisão bibliográfica, que para a formação do 
mesmo foram selecionados uma série de outros artigos científicos dos quais foram publicados 
entre o anos 2007 e 2014 com  referencias a hidroterapia, osteoartrose e osteoartrose  de 
joelho, em sua maioria no idioma  português e publicados em revistas cientificas de boa 
credibilidade, além de livros de anatomia e fisiologia onde descreve do segmento apresentado, 
alguns com data de edição inferior as do artigos descrito anteriormente. Os artigos  citados 
foram selecionados com base em sues aparentes resultados na utilização da hidroterapia como 
um recurso terapêutico em pacientes portadores de osteoartrose. Foram excluídos  trabalhos 
que discutem a reabilitação da osteoartrose com outro método que não fosse exercício físicos 
e a hidroterapia.  

8. Resultados e Discussão 

Uma vez que já exposto o assunto em questão, onde já foi decorrido sobre osteoartrose e seus 
sinais e sintomas, bem como as propriedades físicas da água e suas e seus efeitos sobre o 
corpo imerso, torna-se interessante  trazer as ideias dos autores pesquisados referindo-se  aos 
exercícios hidroterápicos, e ver suas relações entre se. 
A prática regular de exercícios físicos é aconselhada por Azevêdo,  à comunidade  científica, 
com o objetivo de preservar o bem estar físico, social e psíquico do paciente, sendo que essas 
atividades físicas agem de forma benéfica no organismo com um todo, trazendo benefícios  
como: fortalecimento muscular, equilíbrio, correção postural, coordenação motora, controle 
de pressão arterial,   oxigenação dos tecidos, alívio do estresse, etc.    
Já  de acordo com Brum (2000),  o  exercício aquático é a modalidade terapêutica mais 
poderosa disponível ao terapeuta e o meio mais seguro........... Por intermédio do qual as 
pessoas podem se exercitar com segurança para manter e melhorar suas aptidões.  
Ruoti(2000), afirma que quando um copo  é emergido gradualmente, a água é deslocada, 
criando a força de flutuação, com isso a carga da articulação imersa é retirada 
progressivamente, se essa imersão vem até o pescoço será exercida somente 7,5kg de força 
compressiva  sobre a coluna, quadris e joelhos. Para um corpo que esteja suspenso ou mesmo 
flutuando na água, os efeitos da gravidade para baixo são contrabalançados pela força da 
flutuação, esse efeito é de grande utilidade terapêutica permitindo uma intervenção de 
reabilitação capaz de executar exercícios que de outra forma não seria possível devido à 
descarga de peso na articulação não ser recomendada.   
A evolução gradativa de descarga de peso na água é um fato  importante para a reabilitação, 
na medida em que pode ser utilizado como progressão na realização dos exercícios tendo por 
base o níveis de profundidade na altura dos joelhos, quadril e pescoço podem diminuir o peso 
em 15%, 50% e 90%, respectivamente (CARREGARO 2008). 
A viscosidade característica física da água, com todas suas propriedades físicas agregadas, é 
uma qualidade que torna  a água um meio útil para treino de fortalecimento, sendo que sua 
resistência aumenta a medida que mais força e exercida contra ela, embora essa  que essa 
resistência fique a zero instantaneamente    quando se  cessa a força,  assim o praticante na 
realização do exercício  tem grande controle na atividade de fortalecimento muscular 
respeitando sempre a sua tolerância (RUOTI,  2000). 
Campion,  afirma alguns dos efeitos terapêuticos dos  exercícios na água tais como: alívio da 
dor e espasmos musculares, manutenção ou  o aumento da amplitude de movimento nas 
articulações, fortalecimento  muscular  e maior tolerância aos exercícios. Há significativa 
melhora na circulação, melhora no equilíbrio e coordenação postural, além de  proporcionar 
encorajamento nas atividades funcionais do paciente entre outros benefícios.  
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Soares (2014), mostra que pelo efeito  de flutuação tem-se o auxílio no movimento das 
articulações rígidas, ganhando uma amplitude maior com um aumento mínimo de dor. Já os 
exercícios de fortalecimento com paciente submerso estão fundamentados nos princípios 
físicos da hidrostática, o que permite gerar resistência em várias direções constantes aos 
movimentos. A resistência aumenta proporcionalmente à medida que a força é exercida contra 
ela, o que gera uma sobrecarga mínima nas articulações, permitindo que esse paciente tenha 
melhor desempenho.   
Azevêdo apresenta a necessidade de exercícios físicos, como qualitativo na vida do paciente 
portador de osteoartrose, uma vez que os exercícios trabalha de forma sistêmica o corpo 
humano, proporcionando um bem estar que de outra forma não o teria, portanto, o objetivo 
dessa pratica é minimizar os efeitos da doença e prevenir quanto à sua evolução clínica. 
Porém, deve ser constantemente readaptados de acordo com o estágio da doença e o estado 
geral do paciente, em especial se tratando de uma pessoa em idade já avançada por apresentar 
alterações próprias de idade que requer mais cuidados e precauções.  
Exercer alguma atividade física diária é muito importante. Deve-se sempre,  respeitar a idade 
do paciente, o condicionamento físico além da gravidade do dano articular, sendo 
recomendado exercícios moderados e de baixo impacto. A hidroterapia e a hidroginástica são 
úteis além do tratamento da osteoartrose, como também para a prevenção da osteoartrose. 
De acordo com Masselli (2012), a redução da dor é um dos maiores   benefícios trazidos pela 
hidroterapia ao portador de osteoartrose, além de  ter boa aceitação dos exercícios pelo 
paciente, de poder reduzir a gordura corporal, melhora a função física e a capacidade 
aeróbica. Estes benefícios são visíveis mesmo em diferentes graus da patologia.  
Rosa (2013), apresenta a hidroterapia com indicação eficiente para a melhora do equilíbrio 
postural, durante a realização de alguns movimentos que pode simular atividades funcionais e 
também durante a marcha. Assim, esses resultados  mostram a importância da hidroterapia na 
manutenção e melhora do equilíbrio postural em indivíduos com determinadas limitações. 
Miotto(2013), menciona a fisioterapia  aquática  como uma das  principais  intervenções 
terapêuticas no tratamento da Osteoartrose, uma vez que as propriedades físicas e fisiológicas 
da água nos permite a realização de exercícios dificilmente executados em solo, essa 
vantagem  associados  à  maior  amplitude  de  movimento  também permitido pela água e  à  
temperatura  elevada  da  mesma, aumentam  a  mobilidade  articular,    a  resistência 
muscular, trazendo alívio  de dores  acelerando assim  o processo de recuperação funcional. 
Quando comparado o impacto da  fisioterapia realizada na água e  a fisioterapia terrestre, 
Barduzzi (2013), deixa claro a diferença de evolução entre dois grupos de experiência, que 
leva em conta a capacidade funcional de pacientes idosos diagnosticados  de  Osteoartrose. 
Dos componentes desse grupo composto por  quinze  voluntários, divididos em três grupos de  
cinco que receberam  atendimento  diferenciado: terapia aquática, terapia em solo; e  cinco  
não  receberam intervenção. A avaliação foi baseada na velocidade da marcha desses 
participantes.  Observou-se  que  os  participantes  da fisioterapia  aquática apresentaram 
melhora no desempenho em comparação aos outros dois grupos  no tempo da marcha,  e no 
tempo de subir e descer escadas. 
Wibelinger (2012 ), também apresenta a hidroterapia como uma modalidade muito eficiente 
no tratamento de osteoartrose, aonde seus benefícios vão  além de físicos, traz benefícios  
também emocionais e sociais, confirma ainda que o uso da piscina aquecida mais a associação 
das propriedades físicas da água traz ganhos significativos ao paciente.  
Com base nos resultados apresentados por Mariano, ele chega a concluir que a hidroterapia é 
capaz de promover resultados mais significativos quanto a melhora  do equilíbrio quando 
comparada ao tratamento realizado em solo. No entanto ele deixa clara a necessidade da 
realização de mais pesquisas capazes de confirmar tais resultados. 
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Candeloro (2007), apresenta um programa proposto em que houve uma experiência entre dois 
grupos tratados com terapias diferentes, sendo um em solo e outro na  água, a terapia na água 
mostrou-se  mais eficiente para produzir uma  melhora na flexibilidade e  também na força 
muscular de mulheres jovens, idosas, com hábitos sedentárias, confirmando assim os achados 
clínicos que estão relatados nos  livros didáticos de hidroterapia.  
Facci (2007 ), em seu estudo de caso confirma: que pacientes tratados com hidroterapia, pode-
se observar que  alcançou bons resultados em  ganho de amplitude de movimento, além da 
melhora do quadro álgico e da qualidade de vida. Portanto segue a afirmação que estes 
achados foram satisfatórios, já que o objetivo principal do estudo foi melhorara capacidade 
funcional e, por consequência, a qualidade de vida destes pacientes. 
Aguiar, também apresenta diante dos estudos avaliados em seu trabalho, que a fisioterapia 
aquática é um método benéfico e muito eficaz no tratamento de pacientes com de osteoartrose 
de joelho. Entre seus efeitos terapêuticos ele resalta a redução da dor como sua principal 
vantagem, seguido do ganho de flexibilidade sendo esta observada através do aumento da 
amplitude de movimento, em geral trás uma melhor qualidade de vida ao paciente acometido 
pela osteoartrose. No entanto ele observa também que nos estudos comparativos quando  
relacionado com a terapêutica realizada em solo  e  a realizada em  meio  aquático  não  houve  
distinção  quanto  aos  melhores  resultados.  As duas apresentaram benefícios semelhantes. 
Os exercícios realizado em piscina aquecida é um ambiente ideal para a reabilitação  de 
pacientes com osteoartrose,  uma vez que a flutuação reduz  a força da gravidade, diminuído 
assim a sobrecarga na cartilagem lesada, o que minimiza o risco de novas lesões e torna o 
exercício menos doloroso deixando o paciente mais confiante na pratica dos mesmos. 

O simples conhecimento dos benefícios da atividade física para  a  
osteoartrose  por  parte  de  médicos  e  pacientes  não  é  o suficiente 
para se garantir o sucesso da intervenção. Transformar esse saber em 
prática envolve ciência e arte. As evidências apresentadas neste 
artigo indicam que iniciar um programa de atividade física é uma 
grande vitória, mas resultados só surgem e se mantêm por práticas 
que permaneçam por longo prazo. (MATSUDO, 2009: 149) 

A hidroterapia pode ser um recurso importante  ao pacientes, uma vez que trabalha a 
flexibilidade muscular e articular, alem de trabalhar a resistência muscular e aeróbica,  
reduzindo a dor, proporcionando assim melhora na qualidade de vida e capacidade funcional 
dos pacientes, a hidroterapia  pode ser  usada de forma lúdica e recreacional no paciente 
(SOARES, 2014). 
Lima (2011), afirma que a hidroterapia  não só dope como  deve  ter  seu  inicio   o mais 
rápido possível para assim  evitar  a  instalação  do  ciclo vicioso da osteoartrose como dor, 
incapacidade, rigidez, desuso, atrofia e perda da função,  um tratamento completo e eficaz 
deve ser traçando . A exemplo do efeito de uma das peculiaridades da água ao corpo imerso 
observe o da imersão na musculatura; é dado, principalmente, ao fato  de que a  força  
hidrostática  da  água  na altura   do  pescoço,  exercer  uma  pressão  maior  que á  pressão 
diastólica, favorecendo a eliminação de edemas e de produtos como o lactato, considerado   
também à flutuação,  que   por sua vez diminui  consideravelmente  a  compressão  nas  
articulações,  possibilitando assim  o trabalho muscular mesmo em pacientes com lesões 
articulares.  
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9. Conclusão 
 
Mediante a pesquisa aqui proposta,  podemos claramente observar os benefícios dos 
exercícios realizados na água   como sendo um tratamento eficaz para pacientes portadores de 
osteoartrose.  Pelos dados expostos é notória a conclusão de que as propriedades físicas da 
água têm uma influência muito grande no resultado esperado pelo terapeuta e paciente, 
trazendo mais segurança e autoconfiança aos mesmos, aonde em contrapartida com a 
osteoartrose vem aliviando, recuperando e retardando sintomas típicos da patologia.  
Fica esclarecido, o porquê a hidroterapia tem se tornando uma pratica cada vez mais comum 
entre os métodos utilizados pelos fisioterapeutas na reabilitação e prevenção, uma vez que o 
paciente melhora a qualidade de vida, fato comprovado nesta pesquisa, reintegrado esse 
paciente a  sua vida social. Pois como já vimos, pessoas  com osteoartrose  acabam se 
tornando menos ativas por causa da dor e da limitação dos movimentos, que associados  à  
progressão  da  doença,  acarretam  a  inatividade, o que pode  levar  à  atrofia muscular  e, 
consequentemente à diminuição da função e um afastamento natural do meio social 
ocasionado por essas disfunções, e outro complicações secundarias com aumento do peso, 
devido a inatividade,  e tudo mais que o sedentarismo pode acarretar. Evidência-se, portanto,  
que o prejuízo é funcional e social tornando-se progressivo. 
No entanto, esse recurso bem como qualquer outro deve ser aplicado com diligência e 
responsabilidade para adquirir os resultados desejados e muito mais ainda, a confiança do 
paciente em seu terapeuta, pois é de fundamental importância no tratamento. Sendo assim, é 
indispensável considerar cada estágio da doença para fazer suas devidas evoluções. Portanto, 
pela confirmação dos autores aqui apresentados, a hidroterapia tem  grandes vantagens como 
um dos recursos terapêuticos para trazer alívio e progressão de melhora da osteoartrose e 
assim propiciar uma melhor qualidade de vida do paciente. 
Devendo a  mesma ser sempre  bem aplicada  sem deixar de considerar cada caso em questão 
e seu estágio atual e individual, observar esse paciente como um todo. A osteoartrose é uma 
doença progressiva, portanto, os cuidados com o paciente acometido requer um constante 
acompanhamento.  É importante que o  tratamento seja  readaptado de acordo com condição 
da articulação afetada , levando em consideração a inflamação e o desgaste articular da 
mesma 
Observa-se que não há divergência de ideias  entre os autores aqui estudados, quanto a 
utilização da hidroterapia como sendo um recurso eficaz no tratamento da osteoartrose de 
joelho, pela simetria de concordâncias,  os autores  chegam a repetir entre si, resultados já 
coprovados pela pratica, e aconselha a utilização da mesma como um meio seguro e de 
resultados positivos.   
Embora a concordância entre autores seja relevante neste resultado é notório também a 
necessidade de mais estudos de caso relacionado ao tema, para ampliar cada vez mais o 
conhecimento,  uma vez que seus benefícios são tão amplos e de suma importância dedicar 
mais atenção em pesquisa nessa pratica tão eficiente com tanto mais a ser explorado é uma 
ótima maneira de levar adiante esse recuro a tantos mais beneficiário.  
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