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Resumo 

 
A hidroterapia foi desenvolvendo-se até a atualidade e hoje apresenta um nível técnico de desenvolvimento 

comparado a grandes técnicas de cura e reabilitação. O poder curativo da água baseia-se, sobretudo na reação 

do corpo a estímulos térmicos exercidos pela água. Este trabalho visa fazer uma revisão bibliográfica sobre a 

técnica de hidroterapia e seus benefícios para pacientes com disfunção temporomandibular. Aborda conceitos 

específicos que visam descrever a articulação temporomandibular e seus aspectos sobre anatomia, fisiologia, 

tratamento e biomecânica; demonstrar a hidroterapia e seus objetivos terapêuticos. O contato com a piscina 

aquecida diminui a sensibilidade dolorosa. A ação da gravidade é reduzida pelo empuxo, há menos compressão 

nas articulações, o que é muito bom para o tratamento de lesões. A água quente também promove relaxamento 

muscular, o que melhora a movimentação e a flexibilidade, e ativa as circulações sanguínea e linfática. 

Hidroterapia ou fisioterapia aquática é uma atividade terapêutica que consiste em associar os benefícios dos 

exercícios e relaxamentos com os benéficos da imersão em água aquecida. Os benefícios terapêuticos da 

imersão em água aquecida são relaxamento muscular, alívio da dor, aumento da circulação sanguínea, redução 

do impacto e da agressão sobre as articulações pela diminuição do peso aparente. Eles são associados aos 

efeitos dos exercícios realizados na piscina explorando as diferentes propriedades físicas da água. 
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1 Introdução 

 

Desde a Antiguidade, quando os banhos nas termas romanas eram usados com fins 

medicinais, as propriedades curativas da água são conhecidas. Graças a essa sabedoria 

milenar, hoje, a fisioterapia aquática (ou hidroterapia) vem beneficiando mais e mais pessoas 

no tratamento de diversas doenças e limitações, de problemas neurológicos a 

cardiopulmonares, passando por lesões ortopédicas e paralisias, por exemplo. 

A Hidroterapia foi desenvolvendo-se até a atualidade e hoje apresenta um nível técnico de 

desenvolvimento comparado a grandes técnicas de cura e reabilitação. 

A Hidroterapia é a técnica que usa a água na prevenção e tratamento de doenças. A água é um 

excelente meio para realizar exercícios e oferece oportunidades estimulantes para os 

movimentos, recupera desde lesões simples até as mais complexas cirúrgicas. O poder 

curativo da água baseia-se, sobretudo na reação do corpo a estímulos térmicos exercidos pela 

água. No objetivo geral iremos analisar os benefícios da hidroterapia quando aplicada em 

pacientes com disfunção temporomandibular. Os objetivos específicos visam descrever a 

articulação temporomandibular e seus aspectos sobre anatomia, fisiologia, tratamento e 

biomecânica; demonstrar a hidroterapia e seus objetivos fisioterapêuticos; verificar os 

benefícios da hidroterapia em patologias de ATM.  

A hidroterapia faz parte da rotina de poucos fisioterapeutas, porém é utilizada como recurso 

terapêutico principalmente nas áreas de fisioterapia neurológicas, ortopédicas e 

traumatológicas, desportivas, geriátricas, obstétrica e cardiorrespiratória. Uma das 
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características principais da hidroterapia é a temperatura da água, na qual se fará os 

exercícios. Na maioria dos casos, o tratamento é realizado em piscinas aquecidas entre 32o e 

34o C, uma vez que os efeitos do calor são positivos em muitos processos patológicos. 

A sensibilidade dolorosa diminui, devido ao contato com a piscina aquecida. Além disso, 

como a ação da gravidade é reduzida pelo empuxo, há menos compressão nas articulações, o 

que é muito bom para o tratamento de lesões. A água quente também promove relaxamento 

muscular, o que melhora a movimentação e a flexibilidade, e ativa as circulações sanguínea e 

linfática, por dilatar vasos. 

 

2 Fundamentação teórica 

 

2.1 A articulação temporomandibular (ATM) 

 

A articulação temporomandibular (ATM) é uma das mais especializadas e diferenciadas do 

organismo, pois é capaz de realizar movimentos complexos, e está relacionada praticamente 

com todas as funções do aparelho mastigatório. Suas disfunções estão cada vez mais 

difundidas e são, em geral, a causa de vários sintomas na cabeça e pescoço, sendo 

reconhecida entre os profissionais da saúde (NEGREIROS et al., 2007). 

Estas disfunções podem manifestar variedade de sinais e sintomas em diferentes casos que por 

ventura representam, também, diferentes estágios da doença. Dentre os sintomas mais comuns 

encontram-se dores de cabeça e pescoço, dor e/ou sensibilidade na região pré-auricular e 

músculos mastigatórios, redução ou alterações na amplitude dos movimentos mandibulares, 

presença de sons articulares como estalido e crepitação, desvio durante abertura e fechamento 

da mandíbula (OLIVEIRA et al., 2002). 

A etiologia das desordens temporomandibulares (DTM) é ainda bastante controversa e 

discutida entre os profissionais da área da saúde (dentistas, médicos e fisioterapeutas). Existe 

uma associação de fatores predisponentes que podem aumentar o risco da presença das 

DTMs, são eles, segundo Franco:  

 
Fatores predisponentes (incluem uma mistura de variáveis morfológicas, 

fisiológicas, psicológicas e ambientais que aumentam a suscetibilidade para o 

desenvolvimento do problema); fatores precipitantes (incluem várias combinações 

de trauma, tensão, hiperfunção e falhas dos fatores inibidores naturais, que levam ao 

surgimento dos sintomas); e fatores perpetuadores (inclui baixa capacidade curativa, 

incapacidade de controlar os fatores etiológicos, ganhos secundários com a doença e 

efeitos negativos de tratamento inadequado) (FRANCO, 2008, p. 90). 

 

Para Santos (2011) a identificação precoce dos sinais e sintoma das DTMs se faz necessário 

para evitar complicações futuras, dessa maneira tratamentos mais complexos e muitas vezes 

desnecessários. A disfunção da articulação temporomandibular (DTM) é definida como um 

conjunto de condições clínicas que comprometem a integridade morfológica e funcional do 

sistema estomatognático, e a fisioterapia, nestes casos de DTM, constitui uma abordagem 

terapêutica de extrema importância, onde atua-se de forma direta na resolução do problema ou 

juntamente com a equipe multidisciplinar. 
 

2.2 Disfunções Temporomandibular - DTM 

 

A Disfunção da ATM refere-se ao funcionamento anormal da articulação temporomandibular, 

ligamentos, músculos da mastigação, ossos maxilar-mandíbula, dentes e estruturas de suporte 

dentário (SILVA e SANTOS, 2011). 
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As Desordens Temporomandibulares se referem a um conjunto de condições médicas e 

odontológicas, que afetam a articulação temporomandibular (localizadas na frente dos 

ouvidos e que conectam a mandíbula ao crânio) e/ou os músculos da mastigação, como 

também estruturas da face, relacionadas ao complexo Maxila-mandibular (PIOZZI E LOPES, 

2010). Podem manifestar-se através de um simples estalo articular e desconforto moderado na 

frente dos ouvidos a um completo bloqueio da mandíbula e dor severa. 

Conforme Oliveira e Carvalho (2002), o disco é um tecido similar ao menisco do joelho, 

posicionado junto à cabeça da mandíbula (côndilo mandibular) e age como um amortecedor, 

entre o crânio e o côndilo. Quando intactas, são as únicas articulações no corpo humano que 

trabalham juntas (bilateralmente) como uma unidade. Estas articulações nos permitem 

executar funções como abrir e fechar a boca, mastigar, deglutir, respirar, falar e etc. 

(NEGREIROS, et. al., 2007). 

Os problemas que podem ocorrer na articulação temporomandibular são artrites, traumas, 

tumores, deslocamentos do disco, perfurações, travamento mandibular e queixo caído. Outro 

componente frequente destas Disfunções/Desordens articulares são os músculos da 

mastigação, diagnosticado como Disfunção (PIOZZI e LOPES, 2010). 

Denominada de Disfunção de ATM ou Desordens Temporomandibulares (DTM), reflete a 

dificuldade de tratamento nestas articulações, fator que contribui para a padronização do 

atendimento. Os sintomas comumente citados são: Dor facial; Dor mandibular; Dor no 

pescoço, ombro e/ou costas; Dor nas articulações ou face, ao abrir ou fechar a boca (bocejar 

ou mastigar); Enxaquecas (tipo tensão); Inchaço ao lado da boca e/ou da face; Mordida que 

sente incômoda, "fora de lugar" ou como se estivesse mudando continuamente; Abertura 

limitada ou inabilidade para abrir a boca confortavelmente; Desvio da mandíbula para um 

lado; Travamento ao abrir ou fechar a boca; Ruídos articulares e dor de ouvido; Surdez 

momentânea; Vertigem ou zumbido, etc.(MENEZES, 2008). 

As causas exatas e sintomas da DTM não são claros, cuja identificação pode ser difícil e 

confusa, portanto o diagnóstico de DTM, ou relacionados com condições de dor orofacial, 

deve ser baseado principalmente em informações obtidas a partir do histórico do paciente e 

um exame clínico da cabeça e pescoço (BARBOSA et. al., 2010). 

Além de um histórico detalhado e um exame clínico, exames de imagem dos dentes e dos 

ossos maxilares podem, às vezes, ser útil como uma ferramenta de diagnóstico.  O processo 

de diagnóstico para a disfunção temporomandibular tem de ser baseado, principalmente, em 

uma avaliação clínica realizada por profissionais qualificados (ZANINI, 2009). 

A ATM faz parte do sistema estomatognático, os estudos mostra sua característica complexa, 

e fica claro que qualquer alteração podem desencadear dores, anormalidades, diminuição na 

mobilidade, fadiga muscular, cefaleias entre outros sintomas (SOUZA, et al., 2014). 

Deve-se lembrar que a articulação Temporomandibular não é um elemento anatômico isolado, 

sendo parte essencial de um mecanismo complexo integrado pelos seguintes elementos: 

ATM, músculos mastigadores, músculos do assoalho bucal, ligamento, língua, lábios, 

glândulas salivares, dentes, nervos motores e sensitivos, ossos maxilares, etc. (OLIVEIRA E 

CARVALHO, 2002). 

A DTM muscular é uma condição frequente e envolve os músculos mastigatórios. Como o 

temporal também pode estar envolvido, o paciente deve relatar dor de cabeça devido a 

localização anatômica destes músculos (FRANCO et al., 2008).  

 

2.3 Tratamentos da Disfunção Temporomandibular 

 

O Tratamento da DTM é quase sempre igual para todos os casos e atinge proximamente 60-

70% da população mundial, em geral tem ao menos um sinal de disfunção, contudo somente 
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um quarto das pessoas está realmente ciente ou relatam alguns sintomas e somente 5% das 

pessoas procuram tratamento (PEREIRA, 2008). 

A Fisioterapia representa um grupo de ações importante para o sucesso do tratamento, 

observando o fato de como serão abordadas as condições clínicas do paciente. Para isso, 

menciona Campion (2000) deve-se contar com varias técnicas de tratamento, dentre elas a 

massoterapia, cinesioterapia, termoterapia, eletroterapia e também com tratamentos 

multiprofissionais entre eles o dentista, psicólogos entre outros, proporcionando não só o 

alivio das condições sintomáticas do paciente, mas também o restabelecimento da função 

normal do aparelho mastigatório e da postura do mesmo (WEISS e LEHMKUHL, 2008). 

Na opinião de Cunha et. al. (2001) o tratamento, inicialmente, baseava-se nas pompage 

cervicais que, de acordo com as técnicas de pompage, podem ter diferentes objetivos, dentre 

eles o aumento da circulação dos fluidos, liberando os bloqueios e as estases, o relaxamento 

muscular, que pode ser eficaz no tratamento das contraturas, encurtamento e das retrações dos 

tecidos moles, podendo também ser utilizados nas articulações para combater as 

degenerações. 

Após isso eram realizadas manipulações intraorais fazendo-se massoterapia na região dos 

músculos. Essas manipulações, de acordo com Pereira (2008), possuem efeitos fisiológicos 

que atuam nas articulações sanguíneas, no sistema nervoso, no metabolismo e nos tecidos 

moles. 

A necessidade de compreensão leva a um estudo mais completo de seus componentes 

anatômicos, fisiológicos e biomecânicos. A articulação temporomandibular (ATM) é 

responsável por inúmeros movimentos, sendo assim pode-se imaginar que a disfunção dessa 

articulação gera grandes problemas que prejudicam a qualidade de vida do paciente (WEISS e 

LEHMKUHL, 2008). 

Os movimentos mandibulares têm trajetórias muito curtas, necessitam de alta velocidade e de 

maior precisão. Os mecanismos posturais crânio-oro-cervicais estão altamente entrelaçados 

por uma interinfluência neuromuscular decisiva. (PEREIRA, 2008). 

 

2.4 Anatomia temporomandibular: anatomia óssea da atm 

 

Na opinião de Oliveira e Carvalho (2002), a ATM é uma articulação formada pelo osso 

temporal do crânio com a mandíbula, composta pelo disco articular, tecido retrodiscal (zona 

bilaminar), membrana sinovial, cartilagem articular, cápsula articular e superfície articular, 

que é formada pelo côndilo da mandíbula e a fossa mandibular do osso temporal. Nela 

consiste dois tipos de articulação sinoviais: dobradiça e deslizamento.  

Em conformidade com Bankoff (2007), a articulação temporomandibular é uma combinação 

de gínglimo e articulação plana. As partes que entram na sua formação de cada lado são: a 

parte anterior da fossa mandibular do osso temporal, o tubérculo articular e o côndilo da 

mandíbula. 

A ATM é formada pelos côndilos convexos da mandíbula e pela fossa mandibular (fossa 

glenóide), ou seja, possui uma superfície articular levemente côncava e outra ligeiramente 

convexa que permite que as duas articulações temporomandibulares entrem em um plano 

perpendicular entre si, formando uma única unidade (SILVA E SANTOS, 2011). 

Espence (1991) afirma ainda que o esqueleto axial é completado pela mandíbula. A 

mandíbula consiste de um corpo horizontal, com forma de ferradura e dois ramos 

perpendiculares a ele. Os processos condilares, localizados na margem superior dos ramos 

formam uma articulação móvel com a fossa mandibular dos ossos temporais. 
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2.4.1 Anatomia ligamentar da ATM 

 

A ATM é composta por três ligamentos: Ligamento lateral (ligamento temporomandibular), 

ligamento esfenomandibular e ligamento estilomandibular (ligamento estilomaxilar) 

(BANKOFF 2007). 

O mesmo autor afirma ainda que a capsula articular é um fino envoltório frouxo, inserido na 

circunferência da fossa mandibular e tubérculo articular e no colo do condilo da mandibula. O 

ligamento lateral é espesso na face lateral da cápsula articular e impede o deslocamento lateral 

e posterior do processo condilar da mandíbula (Bankoff 2007).  

É composto por duas porções separadas: a parte oblíqua externa e a parte horizontal interna.  

A primeira é a maior porção, presa ao tubérculo articular, e se fixa em uma região 

imediatamente inferior ao processo condilar da mandíbula. A parte horizontal interna é a 

menor porção, está presa ao tubérculo articular cruzando horizontalmente para se fixar à parte 

lateral do processo condilar da mandíbula e disco articular (Fig.1). 
 

 
 
 
 

Para Pereira (2008), o Ligamento Esfenomandibular estende-se da espinha do osso esfenóide 

até a língua da mandíbula. O Ligamento Estilomandibular é composto por um espessamento 

da fáscia cervical profunda. Estende-se do processo estilóide para a margem posterior do 

ângulo e ramo da mandíbula.  

 

2.4.2 Anatomia muscular da ATM 

 

Os principais músculos da ATM, segundo Pereira (2008), são: Os músculos temporais (que 

posicionam os côndilos superiormente na fossa), os masseteres e os pterigóides mediais, 

ântero-superiormente e os pterigóideos laterais inferiores que posicionam os côndilos 

horizontalmente na parede posterior da eminência articular. 

Fonte: NETTER, Frank H.. Atlas de Anatomia Humana. 2ed. Porto Alegre: Artmed, 2000. 

Músculos da ATM. 
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Bankoff (2007) afirma que o músculo temporal é um músculo largo, radiado, situado na face 

lateral da cabeça. Sua origem é toda fossa temporal da superfície profunda da fascia temporal, 

passando pelo arco zigomático e se inserindo na superfície medial, no ápice e na borda 

anterior do processo coronóide e na borda anterior do ramo da mandíbula até o ultimo dente 

molar. 

Pereira (2008, p. 92) relata que o músculo masseter é espesso, quadrilátero que consiste em 

duas porções: superficial e profunda.  

 
A superficial corresponde à face lateral do ramo da mandíbula e se insere no ângulo 

e na metade inferior da superfície lateral do ramo da mandíbula. A parte profunda se 

situa no ramo acima do ângulo da mandíbula e tem sua inserção na metade superior 

do ramo e na superfície lateral do processo coronóide da mandíbula. 

 

Oliveira e Carvalho (2002) mencionam que o músculo pterigoideo medial (pterigoideo 

interno) é espesso e quadrilátero, que ocupa um lugar dentro do ramo da mandíbula 

semelhante à do masseter, no lado de fora. Sua origem é na superfície medial da lamina 

pterigoidea lateral e da superfície escavada do processo piramidal do osso palatino. Sua 

inserção é por uma resistente lamina tendinosa nas partes inferior e posterior da superfície 

medial do ramo e do ângulo do forame mandibular. 

Segundo Menezes (2008), o músculo pterigoideo lateral (pterigoideo externo) é curto e 

espesso, que se estende horizontalmente na fossa infratemporal e o côndilo da mandíbula. Sua 

origem é dada por duas porções: uma superior da parte inferior da superfície lateral da asa 

maior do esfenoide e da crista infratemporal; A inferior é da superfície lateral da lamina 

lateral do processo pterigoide. Se insere numa depressão na parte anterior do colo da 

mandíbula e na margem anterior do disco articular da articulação temporomandibular. 

 

2.5 Fisiologia da Articulação Temporomandibular (ATM) 

 

As articulações temporomandibulares são pouco lembradas, apesar de terem uma importância 

vital, pois, sem elas, não podemos nos alimentar. Elas permitem os movimentos da mandíbula 

(BARBOSA et. al., 2010). 

A ATM faz parte do Sistema Estomatognático, que tem a função de mastigação, deglutição, 

fonação, respiração, comunicação de sentimentos através de mimicas (SILVA e SANTOS, 

2011). 

Há uma combinação de rotações ao redor de vários eixos combinados para ocorrer os 

deslocamentos mandibulares (ZANINI, 2009).  

Como em qualquer articulação móvel sua integridade e suas limitações são garantidas por 

ligamentos. Se a articulação é continuamente forçada, isto é, solicitada além de seus limites 

normais, poderá sofrer alterações (BARBOSA et. al., 2010). 

 

2.5.1 Mandibula Osso Móvel 

 

A mandíbula, cujo corpo tem a forma recurvada, lembrando uma ferradura, achatada 

transversalmente, possui, em sua margem superior, o arco alveolar inferior. Posteriormente 

ela se prolonga superiormente com dois ramos, que termina em uma cabeça, precedida por um 

estrangulamento, o colo, conforme fig. 2 (PIOZZI e LOPES, 2008). 

De acordo com Pereira (2008), a função da mandíbula é efetuar series de posturas, 

movimentos que tem uma relação direta com a língua. E os movimentos da língua 

acompanham as alterações do osso hioide durante a fonação e deglutição. Todos os 

movimentos funcionais tanto da língua como da mandíbula estão inter-relacionados. 
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2.5.2 Movimentos efetuados pela mandíbula  

 

Pereira (2008, p. 38) afirma que em uma articulação de movimentos tão complexa, os eixos só 

podem ser definidos pela análise dos deslocamentos elementares. E estes representam cinco 

tipos de movimentos em torno de diferentes eixos: 

 
Um eixo horizontal, para os movimentos de abertura e fechamento, onde não só a 

cabeça da mandíbula desliza anteriormente, mas todo osso; Um plano de 

deslizamento, para os movimentos de Protusão (avanço) e retrusão (recuo) da 

mandíbula; Um eixo de deslizamento lateral ao longo do eixo, onde, também, toda a 

mandíbula desliza lateralmente. Sãos movimentos de lateralidade; Um eixo 

pivotante vertical centralizado em uma ou outra articulação, para as rotações. Uma 

das cabeças da mandíbula permanece fixa na fossa mandibular e serve de pivô, 

enquanto a outra desliza anteriormente sobre a vertente anterior da fossa;  Um eixo 

oblíquo centrado em uma ou outra articulação, para associação de movimentos de 

lateralidade e abertura. É o movimento mais difícil de ser executado, pois associa 

um movimento pivotante a uma abertura. Um movimento de abertura exagerado, por 

exemplo, durante um bocejo, pode levar as duas cabeças mandibulares a 

ultrapassarem os tubérculos articulares. As cabeças permanecem bloqueadas e a 

luxação é permanente e irredutível passivamente, necessitando uma manobra ativa 

de redução. 

 

Todos esses movimentos citados podem estar coligados em ações de esmagamento tangencial 

que permitem a trituração de alimentos de consistência mais sólida.  

 

2.5.2.1 Ligada a base por articulação 

 

A ATM é a ligação da mandíbula com o crânio, especificamente o processo côndilar da 

mandíbula com o osso temporal. A simetria ditada pela ATM tem que ser constante. Unida 

pelas articulações da coluna cervical e cintura escapular. 

Segundo Zanini (2009), a ATM possui um sistema articular muito complexo, pelo fato de 

haver duas articulações presa no mesmo osso, a mandíbula, e embora cada uma tenha o seu 

papel, uma não atrapalha a outra em sua desenvoltura.  

 

 

 

Fonte: MOORE, Keith L.. Anatomia Orientada para a Prática Clínica. 4ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001.  
Figura 2: Mandíbula- Vista antero-medial 
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2.5.3 Biomecânica da ATM 

 

Conforme Silva e Santos (2011), uns dos movimentos da ATM é o de dobradiça em um só 

plano, considerada uma articulação ginglemoidal; mais ela também realiza movimentos de 

deslize, classificando-a como uma articulação artroidal. Dessa forma, a ATM pode ser 

classificada como uma articulação ginglemoartroidal, pois executa movimentos de rotação e 

translação.  

Durante o movimento o disco pode se adaptar as demandas funcionais da superfície articular. 

Porém esta flexibilidade não será sempre reversível devido a força destrutivas ou mudanças 

articulares (OLIVEIRA e CARVALHO, 2002).  

 

2.6 Hidroterapia 

 

A água, como instrumento da fisioterapia, é utilizada, desde os tempos primórdios, na 

reabilitação e prevenção das mais diversas patologias. A Hidroterapia possui papel importante 

no processo curativo e na readaptação funcional do indivíduo às suas atividades do cotidiano 

(BATES e HANSON, 2005).  

Hidroterapia, ou Fisioterapia Aquática, é uma atividade terapêutica que consiste em utilizar os 

recursos de uma piscina preparada especificamente para o intuito de reabilitação física em 

pacientes com distúrbios diversos, apresentando, atualmente, um nível técnico de 

desenvolvimento comparado a grandes técnicas de cura e reabilitação (BECKER e COLE, 

2000). 

Segundo Campion (2000, p. 109), quase todas as patologias podem ser atendidas em piscina 

terapêutica, tais como:  

- Ortopedia, Traumatologia e Reumatologia: Disfunções musculoesqueléticas, artroses, artrite 

reumatóide, cervicalgias e lombalgias, alterações posturais, membros superiores e inferiores, 

fibromialgia, Síndrome Miofascial, DORT, reabilitação em P.O., lesões esportivas, etc. 

- Neurologia (adulto e infantil) - AVC, pré e pós-operatório, atraso do desenvolvimento 

motor, encefalopatias, Síndrome de Down, etc. 

- Ginecologia e Obstetrícia - Pré e pós parto, gestantes, reabilitação em P.O., etc. 

- Respiratória (adulto e infantil) - Asma, DPOC, pré e pós operatório de lobotomia, síndromes 

respiratória obstrutivas e restritivas, etc. 

- Geriatria - Patologias diversas decorrentes ou não do envelhecimento. 

- Prótese de Quadril - Um dos recursos mais indicados é a Hidroterapia, os efeitos da água 

aquecida sobre as articulações aliviam a dor reduzem o impacto e melhorando e facilitando os 

movimentos. 

 

A Hidroterapia, de acordo com Campion (2000, p. 110) é vista como um recurso terapêutico 

da fisioterapia, indicado para diversas causas, tais como:  

- Analgesia e diminuição da rigidez muscular; 

- Aumento da amplitude de movimento articular;  

- Fortalecimento muscular; 

- Melhora no sistema circulatório;  

- Manutenção e melhora do equilíbrio, propriocepção, coordenação e postura; entre outros. 

 

Para Campion (2000, p. 111) os efeitos terapêuticos da Hidroterapia estão relacionados a: 

- Alívio de dor e espasmos musculares; 

- Manutenção ou aumento de amplitude de movimento das articulações; 

- Fortalecimento muscular e treino de resistência; 

- Reeducação dos músculos paralisados; 
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- Melhora da circulação; 

- Encorajamento das atividades funcionais; 

- Manutenção e melhora do equilíbrio, coordenação e postura. 

 

Há ainda uma considerável estimulação de percepção: 

- Visual; 

- Articular 

- Via proprioceptores cutâneos; 

- Pelo calor. 

 

Da mesma forma, do ponto de vista Psicológico, existem muitas recomendações para 

Hidroterapia, pelo reconhecido efeito sedativo da água quente e o valor do programa de 

exercícios para pessoas portadoras de doenças mentais. 

Do ponto de vista humanístico, os significados Social e Psicológico que podem estar 

associados a hidroterapia são, sem duvida, consideráveis, principalmente quando esta se 

desenvolve em grupos homogêneos, ou até heterogêneos. 

A pessoa pode nadar ou participar de outra atividade aquática possui uma vantagem social, 

que coloca em igual posição em relação a outros membros da família ou sociedade, seja ela 

deficiente ou não. A habilidade de ser independente na água, de ter habilidades que são 

impossíveis ou difíceis no solo só pode ter efeitos psicológicos favoráveis e duradouros, que 

elevam a confiança e a moral, podendo isto ser transferido para a vida em terra. 
 

2.6.1 Objetivos da hidroterapia 

 

A hidroterapia ou piscina terapêutica é um recurso fisioterápico realizado exclusivamente pelo 

profissional desta área de forma individual ou em grupo em piscina coberta e aquecida com 

temperatura entre 32 a 34 ° C. Tem a finalidade de tratar e reabilitar pacientes com problemas 

neuromusculares, ortopédicos, reumatológicos pediátricos e respiratórios (BATES e 

HANSON, 2005). 

A hidroterapia ajuda em todos os sistemas do corpo, tais como o sistema termorregulador, 

cardiorrespiratório, sistema nervoso, renal, imunológico e musculoesquelético, conforme 

demonstra Becker e Cole (2000, p. 63): 

 
Sistema termorregulador - fazendo dilatação dos vasos sanguíneos, aumentando o 

suprimento sanguíneo elevado ao aumento do metabolismo. 

Sistemas cardiorrespiratórios - melhora da capacidade aeróbica, aumento no 

consumo de energia, melhora nas trocas gasosas e na redução respiratória. 

Sistema nervoso - reduz a sensibilidade das terminações nervosas sensitivas. 

Sistema renal - relaxamento corporal. 

Sistema imunológico - atingindo inclusive as camadas superficiais de músculos e 

formando o quadro geral Dio paciente mais saudável. 

Sistema musculoesquelético - age no equilíbrio dos músculos, pois trabalha e a 

resistência e a força muscular. 

 

O corpo pode ser tratado como um todo dentro da água o que facilita a abordagem de 

pacientes com dores generalizadas, mas as doenças para as quais são prescritas a hidroterapia 

sempre há determinado o método a ser aplicado. 

Assim os objetivos da hidroterapia são para a redução de dor, fortalecimento muscular, 

normalização dos tônus muscular, relaxamento e alivio do stress, melhora do equilíbrio 

(estático e dinâmico), melhora da amplitude de movimento, diminuição do peso corporal, 

quando imerso (devido ao empurro que facilita manuseios transferências e a marcha na água). 
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Estimulação sensorial e proprioceptiva, condicionamento cardiorrespiratória, melhora da 

autoestima e melhora da independência funcional do paciente. 

Deve-se lembrar de que é frequentemente importante associar a hidroterapia com exercícios 

em solo fazendo assim a reabilitação completa do paciente no meio em que este vive. 

A hidroterapia trabalha em diversas situações clínicas apresentadas pelo paciente: 

- Problemas respiratórios no caso de asma; 

- Ortopedia e traumatologia no Ca caso de fraturas, lesões na coluna vertebral, inflamações; 

- Osteoporose que vai perdendo a massa óssea; 

- Artrite que leva a destruição das articulações; 

- Fibromialgia muitas dores musculares; 

- E nas mais diversas patologias como a paralisia cerebral, Parkinson, problemas neurológicos 

e as disfunções cardiovasculares. 

 

Em todas essas situações a hidroterapia irá proporcionar alivio nas dores, relaxamento, 

aumento da circulação sanguínea, melhora da força muscular, melhora nas condições 

psicológicas, resistência muscular, redução dos músculos paralisados e assim por diante. 

A hidroterapia é contra indicada em caso de doenças transmitidas pela água como a febre 

tifoide ou cólera, se apresentar febre a partir dos 38 graus, e para pacientes com problemas 

pulmonares e cardiovasculares. 

 

3 Metodologia 

 

A metodologia aplicada neste estudo compõe-se de natureza qualitativa, descritiva e 

bibliográfica, pois segundo Vergara (2009), tratará das análises e descrição dos fenômenos 

sistematizados que serão observados no objeto de estudo, portanto, aqui foram referenciados 

os autores que serviram de base para o presente trabalho, conforme tópicos outrora expostos. 

Ao que diz respeito aos meios, a presente pesquisa classifica-se como bibliográfica. Vergara 

(2009), afirma que tal pesquisa representa as informações utilizadas pelo pesquisador, como 

sendo provenientes de material gráfico, sonoro ou informatizado.  

O período de pesquisa compreende Outubro de 2014 a Março de 2015, nos quais foram 

pesquisadas fontes bibliográficas referente ao tema central da pesquisa consultados pela Internet 

no site do Google e no banco de dados Lilacs, Scielo, Medline e PubMed, entre 2000 a 2014, 

utilizando os seguintes descritores: hidroterapia, disfunção temporomandibular, benefícios aquáticos. 
A análise da pesquisa deu-se a partir do conteúdo coletado, fazendo-se a inter-relação entre os 

aspectos divergentes e convergentes do material consultado. Chizzotti (2008) considera que, a 

técnica de análise de dados aplica-se à análise de textos escritos, ou qualquer outro tipo de 

comunicação, reduzida a um texto ou um documento. Ainda cita que “o objetivo da análise de 

conteúdo é compreender criticamente o sentido das comunicações, seu conteúdo latente ou 

manifesto às significações explícitas ou ocultas” (CHIZZOTTI, 2008, p. 98). 

 

4 Resultados e discussão 

 

A Hidroterapia é uma forma de expandir a profundidade e abrangência das opções de 

tratamento por parte do fisioterapeuta e melhorar as perspectivas de recuperação para muitos 

indivíduos. 

Em decorrência da melhor aceitação das vantagens das atividades na água, o número de 

recursos está aumentando e os Fisioterapeutas estão se tornando mais interessados e 

habilidosos na aplicação de técnicas e também mais cientes dos benefícios da água como um 

complemento do condicionamento e da performance corporal. Novos conhecimentos a 

respeito da fisiologia da Hidroterapia e novas técnicas utilizando os padrões de movimentos 
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adaptados à água e exercícios aquáticos mais específicos estão assegurando a aceitação 

crescente da Hidroterapia como um meio de reabilitação com seus próprios méritos. 

A unicidade da água está principalmente no seu empuxo, que alivia o estresse sob as 

articulações sustentadoras de peso e permite que se realize movimento com forças 

gravitacionais reduzidas; desta forma as atividades que não sustentam peso podem ser 

iniciadas na água antes de serem possíveis no solo (CAMPION, 200) 

Os efeitos fisiológicos dos exercícios combinados com aqueles que são causados pelo calor da 

água são uma das vantagens da atividade nesse meio. O resultado da imersão na água é 

semelhante em adultos e crianças e está relacionado à temperatura do corpo, à circulação e à 

intensidade dos exercícios, com variações permitidas dependendo do tamanho (BECKER, 

200). 

A Hidroterapia pode proporcionar variedade e até algum divertimento ao programa de 

reabilitação, assim o paciente se sente mais confiante na sua recuperação além de tornar algo 

que poderia ser chato, entediante e dolorido em algo que lhe proporciona muito prazer. Desta 

maneira sua frequência às sessões é melhor, seu empenho nos exercícios é maior e a sua 

satisfação é completa. Além destes benefícios, a Hidroterapia oferece ainda diversas 

vantagens sobre outras técnicas de reabilitação. 

A flutuação garante suporte e estabilidade às articulações acometidas, além de proporcionar 

assistência e, progressivamente, resistência ao movimento. A pressão hidrostática também 

ajuda na estabilização das articulações além de ajudar a diminuir edemas e melhorar a 

circulação.  

A circulação também é melhorada em decorrência do aumento da temperatura mais elevada 

da água, ajudando na diminuição da espasticidade ou espasmo muscular, estimulando o 

relaxamento muscular, diminuindo então a dor e facilitando a realização de exercícios de 

alongamento e fortalecimento, visando a restauração das amplitudes normais de movimento 

precocemente. Ao permitir o movimento precoce, têm-se uma melhora da circulação, portanto 

das estruturas lesadas e das amplitudes de movimento (BATES et al., 2005). 

É preciso levar em consideração os efeitos sobre os diversos sistemas do corpo humano. 

Dentro da água há um aumento do retorno venoso, o que aumenta a função cardíaca, ou seja, 

o coração recebe mais sangue proveniente dos membros inferiores (e até superiores) e precisa 

trabalhar mais para conseguir levá-lo para os pulmões, existe então um aumento do trabalho 

cardíaco. Quando tal fenômeno não é desejado há ainda a possibilidade de se realizar um 

trabalho na posição horizontal, onde se conta com todos os efeitos da água senão o aumento 

da frequência cardíaca, mas sim uma diminuição desta (CUNHA, et al., 2001) 

Existem ainda os benefícios do condicionamento muscular, onde é postulado que enquanto a 

gravidade é minimizada na água, a viscosidade desta talvez atue oferecendo uma significativa 

resistência mediada pela velocidade aos movimentos que o indivíduo precise vencer. 

Atualmente o uso da água para reabilitação de pacientes vem possibilitando desde o alívio de 

dores agudas e crônicas à possibilidade de um paciente que não anda em terra, andar na água. 

Na água temos cinco diferenças básicas do solo:- a diminuição do nosso peso; maior pressão 

do que o ar; resistência aos nossos movimentos, calor é constante; e olhar para a água é 

diferente. A fisioterapia aquática vem cada vez mais se destacando como um recurso de 

tratamento de disfunções neurológicas, permitindo que o paciente realize programas de 

reabilitação com baixo impacto e com baixa velocidade de execução dos movimentos. 

Consensualmente, acredita-se no poder da Hidroterapia, como técnica atrativa e estimulante, 

diferente do habitual, o terrestre. Sendo assim, as atividades aquáticas proporcionam às 

pessoas, vivências e experiências diferenciadas das realizadas em terra, pois o meio líquido 

oferece alguma sensualidade e bem-estar físico. As atividades aquáticas são fundamentais 

para um desenvolvimento harmonioso das qualidades físicas, psicológicas e sociais de todas 

as pessoas, independentemente das suas capacidades e limitações.  
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Para compreender o quadro clínico de DTM é necessário realizar anamnese, avaliação 

minuciosa e conhecer bem a anatomia e fisiologia de todo o sistema estomatognático. As 

DTM apresentam etiologia multifatorial, em que vários aspectos podem ser responsáveis ou 

agravantes do quadro. Diversos sinais e sintomas são encontrados nos pacientes portadores 

desta disfunção. Para Silva (2011) são eles que possibilitam diagnóstico mais confiável e 

permitem que a terapêutica seja testada quanto à sua eficácia a cada momento do tratamento. 

Conhecendo a classificação dos problemas da ATM, os profissionais que trabalham com os 

pacientes portadores de DTM saberão o que esperar com relação a terapêutica e prognóstico 

de cada caso, podendo decidir qual o melhor método de intervenção. 

 

5 Conclusão 

 

A hidroterapia é uma das possibilidades adjuvantes na terapia das disfunções 

temporomandibulares, principalmente no tangente à redução da espasticidade muscular em 

musculaturas de contiguidade à mastigatória. Quando alinhada à hidroterapia, a DTM, terá 

efeito no tratamento de alivio das dores, como no relaxamento muscular, uma vez que atua 

diretamente em casos destas patologias, equilíbrio da musculatura mastigatória, ganho da 

função muscular com a finalidade de melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Além de 

efeitos sedativos na musculatura paravertebral, atlanto occipital, masseter entre outras 

estruturas afetadas diretamente pela disfunção. Por ser uma técnica que auxilia o tratamento 

da DTM, a hidroterapia não terá efeitos significativos sem o acompanhamento de outros 

métodos, técnicas e profissionais habilitados para o tratamento deste diagnostico, como o 

dentista, o psicólogo e o fonoaudiólogo. Não há uma referência exata sobre o tratamento de 

DTM feito apenas com o método aquático, o que impossibilitou concluir esta pesquisa de 

modo que se complemente estudos futuros. Tem-se aqui uma predisposição desta dinâmica, 

haja vista considerar-se importante a utilização deste método de fisioterapia para tratamento 

de diversas doenças, principalmente as patologias causadas por distúrbios 

temporomandibulares. 
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