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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A insuficiência cardíaca (IC) é caracterizada por função 

cardíaca anormal, que pode causar um impacto significativo na capacidade 

funcional dos indivíduos acometidos.  Sendo assim, os exercícios terapêuticos 

são relevantes para os indivíduos com IC e, a atividade física no ambiente 

aquático é favorecida pelas propriedades da água que atuam diretamente na 

facilitação da mobilidade, na melhora do desempenho muscular e na condição 

cardiorrespiratória do indivíduo. OBJETIVO: Realizar uma revisão integrativa 

para analisar o impacto da fisioterapia aquática na capacidade funcional de 

pacientes com IC. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão integrativa, sendo 

realizada por meio de busca, entre março e abril de 2020, nas bases de dados 

LILACS, SciELO, PEDro e PubMed. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Após 

análise criteriosa, os 8 estudos, que compuseram a amostra selecionada, não 

apresentaram convergências quanto ao detalhamento do protocolo de 

tratamento. No entanto, os programas de reabilitação aplicados apresentaram 

aspectos em comum, sendo aplicado exercício aeróbico e resistido. 

CONCLUSÃO: A Fisioterapia Aquática mostrou-se eficaz para a melhora da 

capacidade funcional dos indivíduos com IC, sendo necessário um melhor 

detalhamento da intervenção para fornecer subsídios mais qualificados para a 

prática baseada em evidências. 
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PALAVRAS CHAVE: HIDROTERAPIA – INSUFICIÊNCIA CARDÍACA – 

TOLERÂNCIA AO EXERCÍCIO 

ABSTRACT  

INTRODUCTION: Heart failure (HF) is characterized by abnormal cardiac 

function, which can have a significant impact on the functional capacity of 

affected individuals. Thus, therapeutic exercises are relevant for individuals with 

HF and physical activity in the aquatic environment is favored by the properties 

of water that act directly in facilitating mobility, improving muscle performance 

and the individual's cardiorespiratory condition. OBJECTIVE: To carry out an 

integrative review to analyze the impact of aquatic physiotherapy on the 

functional capacity of patients with HF. METHODOLOGY: This is an integrative 

review, being carried out through a search, between March and April 2020, in 

the LILACS, SciELO, PEDro and PubMed databases. RESULTS AND 

DISCUSSION: After careful analysis, the 8 studies, which comprised the 

selected sample, did not show convergences regarding the details of the 

treatment protocol. However, the rehabilitation programs applied showed 

aspects in common, being applied aerobic and resistance exercise. 

CONCLUSION: Aquatic Physiotherapy was shown to be effective in improving 

the functional capacity of individuals with HF, requiring a better detail of the 

intervention to provide more qualified subsidies for evidence-based practice. 
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TOLERANCE 

INTRODUÇÃO 

Atualmente, a insuficiência cardíaca (IC) é definida como uma síndrome 

comum, porém complexa, caracterizada por sinais e sintomas secundários à 

função cardíaca anormal, pode ser resultado de uma variedade de disfunções e 

condições que prejudicam e/ou sobrecarregam o coração; podendo causar um 

impacto significativo na capacidade funcional do indivíduo (KOUKOUI et al., 

2015). 



Em relação ao quadro clínico do indivíduo com IC, a dispnéia e a fadiga 

durante o exercício físico constituem os principais sintomas clínicos; sendo 

que, esses sintomas são resposta à disfunção ventricular e, 

consequentemente, ocorre o comprometimento da oferta de oxigênio dos 

tecidos. O indivíduo com IC apresenta uma restrição progressiva na realização 

de atividades cotidianas; favorecendo o sedentarismo e inatividade física; 

consequentemente, havendo diminuição na capacidade física (MCMURRAY et 

al., 2012; KOUKOUI et al., 2015). 

Bocchi et al. (2012) e Nogueira et al. (2017) ressaltam que na redução do nível 

de atividade física, secundária à progressão dos sintomas da IC, é observada a 

redução do condicionamento físico, contribuindo para exacerbar os sintomas e 

a intolerância ao exercício, ocasionando progressivamente déficits na 

capacidade funcional desses indivíduos. Dentro desse contexto, os exercícios 

terapêuticos são relevantes para os indivíduos com IC e, considerando sua 

progressão clínica, é necessário buscar meios que favoreçam a prática de 

atividade física (MCMURRAY et al., 2012). 

Os exercícios terapêuticos realizados no ambiente aquático são favorecidos 

pelas propriedades da água que atuam diretamente na facilitação da 

mobilidade, na melhora do desempenho muscular e na condição 

cardiorrespiratória do indivíduo (FERNANDES et al., 2007; MARINHO-

BUZELLI; BONNYMAN; VERRIER, 2014; MATTOS et al., 2016). Kisner e 

Colby (2016) afirmam que os exercícios terapêuticos na água podem promover 

efeitos na reabilitação e/ou prevenção de alterações funcionais, considerando 

benefícios para o indivíduo a curto e longo prazo.  

A melhora da hemodinâmica dos indivíduos com IC com a prática de exercícios 

terapêuticos na água pode ocorrer devido o efeito fisiológico que a pressão 

hidrostática provoca, aumentando o fluxo sanguíneo das extremidades para os 

grandes vasos centrais. Deste modo, ocorre um aumento de débito cardíaco e, 

como consequência, promove a diminuição da frequência cardíaca, da 

resistência periférica e da pressão arterial (FERNANDES et al., 2007; 

PARREIRA; BARATELLA, 2011) 

Em relação ao efeito fisiológico da fisioterapia aquática no sistema 

cardiovascular, Luza et al. (2011) realizaram um ensaio clínico com a 

intervenção da fisioterapia aquática em um grupo de indivíduos hipertensos e 



em um grupo de indivíduos normotensos, sendo constatada a redução da 

pressão arterial sistólica no grupo de indivíduos hipertensos. Na revisão 

sistemática, realizada por Costa et al. (2017), foi concluído que os exercícios 

terapêuticos no ambiente aquática são efetivos para promoção da 

normalização da pressão arterial sistólica e diastólica em mulheres hipertensas. 

Portanto, o objetivo deste estudo foi realizar uma revisão integrativa para 

analisar o impacto da fisioterapia aquática na capacidade funcional de 

pacientes com IC; sendo possível reunir as principais evidências para 

embasamento de protocolos de tratamento. 

 

METODOLOGIA  

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, a fim de contribuir, para 

prática baseada em evidências na saúde, possibilitando a busca, análise crítica 

e interpretação de evidências disponíveis baseada em uma questão 

norteadora. Etapas metodológicas deste estudo foram baseadas na proposta 

de Mendes, Silveira e Galvão (2008) que propõem seis etapas metodológicas: 

1- identificação do tema e seleção da questão norteadora da pesquisa; 2- 

estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão dos estudos; 3- definição 

das informações a serem extraídas dos estudos selecionados e categorização 

destes; 4- avaliação dos estudos incluídos na revisão; 5- interpretação dos 

resultados; 6- apresentação da revisão e síntese de conhecimento. 

Seguindo a primeira etapa proposta, estabeleceu-se a seguinte questão 

norteadora: Quais as evidências científicas publicadas no período de 2000 a 

2020 sobre a intervenção da fisioterapia aquática na capacidade funcional de 

pacientes com insuficiência cardíaca? Na sequência, foram determinados 

critérios de elegibilidade para obtenção e seleção dos artigos por meio de 

busca, entre março e abril de 2020, nas bases de dados LILACS (Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências de Saúde), SciELO (Biblioteca 

Eletrônica Científica), PEDro (Base de Dados em Evidências em Fisioterapia), 

PubMed (U.S National Library of Medicine).  

Os artigos incluídos deveriam tratar de intervenções da fisioterapia aquática na 

capacidade funcional de pacientes com insuficiência cardíaca; terem sido 

publicados no período de 2000 a 2020 e disponibilizados em português e 



inglês. Foram excluídas revisões integrativas, estudos repetidos em bases de 

dados; e publicações não disponíveis na íntegra.  

Para a busca dos artigos foram utilizadas palavras-chave indexadas aos 

Descritores em ciências da Saúde (DeCS) – Hidroterapia, Insuficiência 

Cardíaca e Tolerância ao Exercício – e ao Medical Subject Headings (MESH) – 

Hydroterapy, Heart Failure and Tolerance Exercise. Onde foram utilizados de 

forma isolada e cruzada; Hidroterapia, Hidroterapia e Insuficiência cardíaca, 

Hidroterapia e Tolerância ao Exercício, Insuficiência Cardíaca e Tolerância ao 

Exercício, Hydroterapy, Hydroterapy and Heart Failure, Hydroterapy and 

Tolerance Exercise Heart Failure and Tolerance Exercise e (Hydroterapy) and 

 (Heart Failure) and (Tolerance Exercise). O operador booleano de escolha foi 

o AND.  

Para melhor análise crítica metodológica dos estudos incluídos, foi aplicado o 

Agency for Healthcare and Research and Quality (AHRQ), instrumento que 

proporciona uma avaliação de diferentes estudos. O AHRQ qualifica estudos 

em seis níveis de acordo com o nível de evidência: (1) revisão sistemática ou 

metanálise; (2) ensaios clínicos randomização; (3) ensaios clínicos sem 

randomização; (4) estudos de coorte e de caso-controle; (5) revisão sistemática 

de estudos descritivos e qualitativos e (6) único estudo descritivo ou qualitativo. 

Quando aplicados os critérios de inclusão foram encontrados 185 estudos 

mediante as buscas com os descritores, 32 atenderam aos critérios de 

inclusão. Destes, 24 foram excluídos (9 repetidos, um não disponível na íntegra 

e 14 não compatível com o objetivo do estudo) (STILLWELL et al., 2010). 

Remanescendo 8 artigos que compuseram a amostra final (figura 1): 

 

 

 

 

 

 



Figura 1 - Fluxograma da metodologia de busca nas bases de dados   

 

RESULTADOS 

Foram encontrados 8 estudos, após seleção criteriosa baseada nos critérios de 

inclusão, considerando a análise conforme o desenho do estudo, o AHRQ, o 

objetivo, instrumento de avaliação da capacidade funcional, intervenção e os 

principais resultados. A tabela 1 apresenta as características compiladas de 

cada estudo incluído, considerando que apenas 1 estudo avaliou pacientes 

com IC e  diabetes mellitus (DM) - tipo 2 associada. Os estudos foram 

realizados com a predominância de Classificação funcional da New York Heart 

Association (NYHA) II e III, sendo que o estudo de caso o indivíduo passou 

pelo nível II com a progressão da capacidade física. Outro aspecto 

predominante foi do sexo masculino nas populações avaliadas. Quanto a faixa 

etária 6 estudos (75%) foram realizados com indivíduos idosos e 2 (25%) 

pesquisas com indivíduos na faixa dos 50 anos de idade. 

A descrição compilada de cada estudo está apresentada na Tabela 2. De 

acordo com o nível de evidência classificado pelo instrumento AHRQ, 6 (75%) 

estudos apresentaram o nível 2 de evidência, 1 (12,5%) apresentou o nível 3 e 

1 (12,5%) não obteve classificação. Dos 8 artigos, 3 (37,5%) tiveram como 

objetivo avaliar o efeito da fisioterapia aquática na capacidade funcional em 

comparação com a intervenção no solo. Quanto ao instrumento utilizado na 

avaliação da capacidade funcional, 5 estudos (62,5%) utilizaram o Teste de 

caminhada de 6 minutos (TC6). Todos os estudos utilizaram exercícios 

Bases de dados: PubMED/ SciELO 
LILACS / PeDro 

n=185 

PubMED 

157 

N=6 

SciELO 

0 

N=0 

LILACS 

14  

N=0 

PeDRO  

14 

N=2 



aeróbicos e resistidos, mas não houve descrição dos exercícios que foram 

realizados de acordo com tempo, modo, número de séries e repetições. Em 

relação a capacidade funcional, foi verificado em todos estudos que os 

exercícios terapêuticos na água proporcionaram a melhora da mesma.  

 

  



Tabela 1. Características compiladas de cada estudo incluído.  

Autor/Ano População 

 

Grupo/Tamanho da 

amostra 

 

NYHA 

 
SEXO (M/F) IDADE 

HÄGGLUND , 
et al., 2017 

Pacientes com IC 
GY (20) GH (20) 

Total= 40 
I /II/ III 

M(26) 
F(14) 

GY ( 64.1 ± 9.4 ) 
 GH ( 65.7± 8.5 ) 

ADSET et al., 
2016 

Indivíduos com IC 
crônica 

GA (26) GT (17) 

Total = 43 
I/II/III 

(M/43) 

(F/0) 

GA (69.7 ± 76.1) 

GT (64.0 ± 74.0) 

CIDER et al., 
2012 

Indivíduos com IC 
crônica e diabetes 

mellitus tipo 2 (DM-tipo 2) 

GI (10) GC (10) 

Total = 20 
II / III 

(M/16) 

(F/4) 

GI (65.8 ± 5.8) 

GC (69 ± 8.2) 

CAMINITI et 
al., 2011 

Indivíduos com IC 
crônica 

TC (11) TR (10) 

Total = 21 
II / III 

(M/21) 

(F/0) 

TC (67 ± 6) 

TR (69 ± 8) 

TEFFAHA et 
al., 2011 

Indivíduos com IC 
crônica estável 

Indivíduos com doença 
arterial coronariana 
(DAC) com função 

normal do ventrículo 
esquerdo 

ICs (12) ICa (12) 

DACs (12) DACa (12) 

Total= 48 

II/III 

II 

(M/24) 

(M/24) 

ICs (53.3 ±4.2) 

ICa (51.7±3.6) 

DACs (53.2±2.9) 

DACa (51.6±3.1 

 

CARVALHO; 
BOCCHI; 

GUIMARÃES, 
2009 

Indivíduo com IC 

 

PIC (1) 

Total= 1 
 

  Início = III 

Final = I 

 

M (1) 
F(0) 

51 anos 



Dados apresentados como: média, média ±desvio padrão. GH: grupo hidroterapia; GY: grupo yoga GC: grupo controle; GI: grupo 
intervenção; GA: grupo aquático; GT: grupo terrestre; TC:  treino combinado; TR: treino resistido; ICs: grupo com IC no solo; ICa: 
grupo com IC na água; DACs: grupo com DAC solo; DACa: grupo com DAC água;  NYHA: New York Heart Association. 
Fonte: Dados da Pesquisa (2020) 

CIDER et al., 
2005 

Indivíduos com IC 
crônica 

GI (12) GC (12) 

Total = 24 
II / III 

(M/18) 

(F/6) 

GI (64 ± 6) 

GC (64 ± 6) 

CIDER et al., 
2003 

Indivíduos com IC 
crônica 

GI (15) GC (10) 

Total = 25 
II / III 

(M/17) 

(F/8) 

GI (72.2 ± 5.2) 

GC (75 ± 6.4) 



 

Tabela 2. Descrição compilada de cada estudo incluído. 

Autor/Ano 
Desenho do 

estudo 
AHRQ Objetivo 

Instrumento de 
avaliação da 

capacidade funcional 
Intervenção 

Principais 
Resultados 

HÄGGLUND 
et al.,2017 

Estudo piloto 
prospectivo, 
controlado e 
randomizado 

2 

Analisar o efeito 
do Yoga e dos 

exercícios 
terapêuticos na 

água, em relação 
á qualidade de 

vida e capacidade 
funcional de 

indivíduos com IC. 

Teste de caminhada 
de 6 minutos (TC6) 
Teste de sentar e 

levantar 
 

Grupo - 
exercícios 

terapêuticos na 
água 

Grupo - Yoga 

Exercícios 
terapêuticos na 

água e Yoga 
trouxeram 
benefícios 

significativos 
capacidade 

funcional dos 
indivíduos com IC. 

ADSET et al., 
2016 

Ensaio piloto 
randomizado 
controlado 

2 

Determinar a 
viabilidade da 

implementação do 
treinamento com 

exercícios 
aquáticos em uma 
população clínica 

de IC. 

Teste de caminhada 
de 6 minutos (TC6) 

2 Protocolos de 
intervenção no 
mesmo grupo: 

programa 
terapêutico 
aquático e 
programa 

terapêutico no 
solo. 

O treinamento com 
exercícios 

aquáticos foi visto 
como benefício 

para a manutenção 
do desempenho 

funcional de 
indivíduos com IC.  

Não houve 
diferença 

significativa nos 
resultados 

entre treinamento 
aquático e terrestre 
para qualquer um 



dos outros 
parâmetros 
avaliados. 

CIDER 
et al., 2012 

Ensaio clínico 
randomizado 

2 

Investigar o efeito 
do exercício 
aquático em 

pacientes com 
diabetes mellitus 

(DM - tipo 2) e IC a 
partir da avaliação 
do desempenho 

físico e muscular e 
da 

qualidade de vida 

Teste de caminhada 
de 6 minutos (TC6) 

Grupo 
intervenção de 

fisioterapia 
aquática – 

realizou 
exercícios 

aeróbicos de 
intensidade 
baixa para 
moderada 

e de 
treinamento 

muscular 
periférico. 

Grupo controle 
– continuaram 

com as 
atividades de 
rotina, sem 
aumento de 
intensidade. 

O exercício 
terapêutico na 

água foi eficaz e 
seguro para 
melhora da 
capacidade 
muscular e 

funcional em 
indivíduos com IC 

e DM-tipo 2.  A 
capacidade de 

exercício e função 
muscular, 

foi 
significativamente 

melhorada no 
grupo de 

treinamento em 
comparação com o 

grupo controle. 



CAMINITI et 
al., 2011 

Ensaio piloto 
randomizado 

2 

Avaliar se o treino 
combinado (solo e 
água) (TC) é mais 
eficaz que o treino 
de resistência (TR) 
sozinho, a fim de 

melhorar a 
tolerância ao 
exercício em 

indivíduos idosos 
com ICC 

Teste de caminhada 
de 6 minutos (TC6) 

2 grupos: 
TC: exercícios 
de resistência 
no solo e na 

água 
TR: exercícios 
resistência no 

solo 

O TC proporcionou 
uma melhora 

significativa na 
tolerância ao 

exercício e nas 
condições 

hemodinâmicas 
nos indivíduos com 
IC comparado ao 
grupo controle. 

TEFFAHA et 
al. 2011 

 

Ensaio clínico 
randomizado 

2 

Avaliar o benefício 
para a capacidade 
física do exercício 

terapêutico na 
água em 

comparação ao 
exercício 

terapêutico no solo 
em indivíduos com 
IC e com doença 
arterial crônica 

(DAC) 

Teste de 
cicloergômetro 

2 protocolos 
aplicados nos 

dois grupos (IC 
e DAC): 

protocolo solo 
(exercícios de 
resistência e 

calistênicos) e 
protocolo água 

(exercícios 
resistidos e 
calistênicos 

solo ou água) 

Ambos protocolos 
proporcionaram 

melhora na 
capacidade física 

dos indivíduos dos 
dois grupos. 

CARVALHO; 
BOCCHI; 

GUIMARÃES, 
2009 

Relato de 
caso 

- 

Realizar o relato 
de um caso clínico 
que apresenta a 

intervenção em um 
indivíduo com IC 

através da 

Teste ergométrico 
cardiopulmonar 

 

Exercícios 
terapêuticos na 

água de 
aquecimento, 

aeróbicos, 
resistidos e 

Os exercícios 
terapêuticos na 

água foram 
benéficos para a 

melhora da 
capacidade física 



 

fisioterapia 
aquática 

alongamentos. do indivíduo com 
IC 

CIDER et al., 
2005 

 

Ensaio clínico 
não 

randomizado 
3 

Investigar a reação 
cardiorrespiratória 

aguda com a 
prática de 
exercícios 

terapêuticos em 
indivíduos com IC 
comparados com 

indivíduos 
saudáveis 

Análise contínua de 
gases,  Escala de Borg 

e sinais vitais 
 
 

2 grupos 
realizaram 
exercícios 

terapêuticos no 
solo e na água 

Os exercícios 
terapêuticos na 

água promoveram 
resposta 

cardiorrespiratória 
semelhante aos 

indivíduos 
saudáveis. 

CIDER 
et al., 2003 

Ensaio clínico  
randomizado 

2 

Avaliar a 
aplicabilidade 

de um programa 
de exercícios em 

relação a 
capacidade física, 
força muscular e 
qualidade de vida 

em indivíduos 
idosos com ICC. 

Teste de caminhada 
de 6 minutos (TC6) e 

Escala de Borg 

Grupo 
intervenção - 

exercícios 
terapêuticos  
aeróbicos, 

alongamentos, 
treinamento 

muscular 
periférico e de 
resistência na 

água 
Grupo controle 

– atividades 
habituais 

O treinamento 
aquático melhorou 

a capacidade 
máxima de 

exercício, como 
também na função 

de grupos 
musculares em 

indivíduos com ICC 
comparado ao 
grupo controle. 



Fonte: Dados da Pesquisa (2020) 
 
 

 
 
  



DISCUSSÃO  

A maioria dos estudos (75%) que compuseram os resultados desta revisão 

integrativa apresentam concordância em relação à faixa etária, uma vez que 

foram realizados com indivíduos idosos e com IC, estando de acordo com a 

prevalência de IC em indivíduos acima de 60 anos de idade (MCMURRY et al., 

2012;  HÄGGLUND et al., 2017; ADSET et al., 2016; CAMINITI et al., 2011 

CIDER et al., 2012 CIDER et al., 2005; CIDER et al., 2003).  

 Quanto ao sexo dos indivíduos com IC avaliados, nos estudos de Adset et al. 

(2016), Teffaha et al. (2011), Caminiti et al. (2011) e Carvalho, Bocchi e 

Guimarães (2009) participaram somente homens. Nas pesquisas de Cider et al. 

(2003, 2009, 2012) e Hägglund et al. (2017) houve predomínio do sexo 

masculino nos indivíduos com IC avaliados; considerando que a maioria dos 

estudos foram randomizados, foi observada uma predominância de indivíduos 

do sexo masculino com IC. Em relação a classificação funcional, houve a 

predominância de NYHA II e III. 

A classificação de acordo com o nível de evidência demonstrou que os estudos 

de Hägglund et al. (2017), Adset et al. (2016), Teffaha et al. (2011), Caminiti et 

al. (2011), Cider et al., (2003, 2012) obtiveram o nível 2, caracterizados por 

serem ensaios clínicos randomizados. Entre esses estudos, foi observado que 

as pesquisas de Hägglund et al. (2017); Adset et al. (2016); Teffaha et al. 

(2011); Caminiti et al. (2011) realizaram um ensaio clínico comparativo dos 

exercícios em ambiente aquático com os exercícios praticados no solo. Já nos 

trabalhos de Cider et al. (2003, 2012), os grupos controles continuaram com as 

atividades habituais. 

O instrumento de avaliação da capacidade funcional TC6 foi o mais utilizado 

nas pesquisas, sendo o instrumento de avaliação em 62,5% dos artigos 

selecionados (HÄGGLUND et al., 2017; ADSET et al.,2016; CAMINITI et 

al.,2011; CIDER et al., 2003, 2012). Dois estudos (25%) associaram o TC6 com 

outros instrumentos para avaliar a capacidade física, Cider et al. (2003) 

associou com a Escala de Borg e Hagglund et al. (2017) associou com o Teste 

de sentar e levantar. 

 

 



Analisando os artigos que realizaram um estudo comparativo da intervenção de 

exercícios terapêuticos na água e no solo, foi observado que Adset et al. (2016) 

avaliaram 40 indivíduos com IC e aplicaram 2 protocolos de intervenção no 

mesmo grupo: programa terapêutico aquático e programa terapêutico no solo 

que incluíram exercícios de aquecimento, alongamento e resistidos. Nesse 

estudo, foram significativos os benefícios para a capacidade funcional dos 

indivíduos, sendo recomendado a prática de exercícios terapêuticos na água 

uma vez por semana. 

Hägglund et al. (2017) analisaram o efeito do yoga e dos exercícios 

terapêuticos na água na qualidade de vida e capacidade funcional em 40 

indivíduos com IC. Os exercícios no ambiente aquático foram realizados 2 

vezes na semana durante 12 semanas e estavam baseados em treinamento 

aeróbico e resistido, que foram acompanhados com a aplicação da escala de 

Borg. Após a análise final, foi observado que os exercícios terapêuticos na 

água e yoga trouxeram benefícios significativos capacidade funcional dos 

indivíduos com IC. 

Cider et al., (2005) avaliaram 12 indivíduos com IC em comparação com 12 

indivíduos saudáveis do grupo controle, sendo que, os 2 grupos realizaram 

exercícios terapêuticos no solo e na água durante 10 dias. Foi observado que 

os exercícios terapêuticos na água promoveram resposta cardiorrespiratória 

semelhante nos indivíduos saudáveis. Dentro do contexto comparativo da 

efetividade do exercício terapêutico na água em realização ao solo, foi 

observado que a fisioterapia aquática pode promover melhorias significativas 

na capacidade funcional de indivíduos com IC. 

No estudo de Caminiti et al. (2011), os 21 indivíduos com IC foram divididos em 

2 grupos, um denominado de TC (exercícios de resistência no solo e na água) 

e outro de TR (exercícios resistência no solo), que realizaram exercícios 3 

vezes na semana durante 24 semanas. Foram realizadas 3 sessões por 

semana que constavam de exercícios calistênicos de membros superiores e 

inferiores por 10 repetições que foram progredindo no número de séries. E os 

exercícios de resistência física contavam com aquecimento, 30 minutos de 

exercícios aeróbicos, alongamento e relaxamento. A partir dessa análise 

comparativa foi possível observar que a intervenção combinada foi mais eficaz 

para a melhora da capacidade física.  



 

Sendo assim, os estudos que realizaram análise comparativa das intervenções 

solo e água observaram que a intervenção com exercícios terapêuticos na 

água é tão eficaz para o aumento da capacidade funcional quanto a 

intervenção tradicional em solo; ressaltando que, para a melhora da 

capacidade física, Caminiti et al. (2011) concluíram que a intervenção 

combinada apresentou maior eficácia. 

No tocante da intervenção em indivíduos com IC e comorbidades, a pesquisa 

desenvolvida por Teffaha et al. (2011) comparou dois grupos: indivíduos com 

IC e indivíduos com DAC, sendo aplicados 2 protocolos nos dois grupos: 

protocolo solo (exercícios de resistência e calistênicos) e protocolo água 

(exercícios resistidos e calistênicos solo ou água). Foi observada a melhora 

das funções cardiorrespiratórias com os dois protocolos e sugerido um maior 

tempo de intervenção e acompanhamento para a verificação de melhoria 

contínua e permanente dessas funções. 

Cider et al. (2012) avaliaram 20 Indivíduos com IC crônica e diabetes mellitus 

tipo 2 (DM-tipo 2) que foram divididos em 2 grupos. O grupo intervenção de 

fisioterapia aquática realizou exercícios aeróbicos de intensidade baixa para 

moderada e de treinamento muscular periférico durante 8 semanas, já o grupo 

controle continuou com as atividades de rotina, sem aumento de intensidade O 

exercício terapêutico na água foi eficaz e seguro para melhora da capacidade 

muscular e funcional em indivíduos com IC e DM tipo 2. 

No estudo de Carvalho, Bocchi e Guimarães (2009) foi relatado o caso clínico 

de um indivíduo com 51 anos e IC em relação a intervenção da fisioterapia 

aquática baseada em exercícios de aquecimento, aeróbicos, resistidos e 

alongamentos. Através da avaliação comparativa por meio do teste ergométrico 

foi possível observar que os exercícios terapêuticos na água foram benéficos 

para a melhora capacidade física do mesmo. 

Outro estudo realizado por Cider et al. (2003) envolveu 25 indivíduos com IC, 

sendo um grupo intervenção baseado em exercícios terapêuticos aeróbicos, 

alongamentos, treinamento muscular periférico e de resistência na água por 3 

vezes na semana durante 8 semanas. E o outro grupo, denominado controle, 

os participantes seguiram com suas atividades habituais sem aumento de 



intensidade. Nessa pesquisa, o protocolo de exercícios foi descrito 

especificamente e, concluíram que o protocolo aplicado promoveu melhora 

significativa para a capacidade funcional e função muscular de indivíduos com 

IC comparado ao grupo controle.  

Não houve descrição detalhada na maioria dos estudos sobre os exercícios 

aplicados aos indivíduos com IC, sendo necessária maior especificação na 

metodologia, sobre os tipos de exercícios, músculos envolvidos, intensidade, 

número de séries e repetições; considerando a importância das evidências 

para serem aplicadas na prática clínica.  

 

CONCLUSÃO 

A intervenção baseada na Fisioterapia Aquática mostrou-se eficaz para a 

melhora da capacidade funcional dos indivíduos com IC. Nos protocolos de 

intervenção foram observados exercícios de aquecimento, aeróbicos e 

resistidos. No entanto, a descrição detalhada dos exercícios precisa ser 

aprimorada nos aspectos: tipos de exercícios, músculos envolvidos, 

intensidade, número de séries e repetições. A partir da melhora desse 

detalhamento metodológico, será possível fornecer subsídios mais qualificados 

para a prática baseada em evidências.  
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