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RESUMO  

 

INTRODUÇÃO: Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a 

menopausa pode ser caracterizada por 12 meses de amenorreia (ausência de 

menstruação). Com o avançar da idade, a densidade mineral óssea (DMO) tende 

a diminuir, juntamente com o aumento da incapacidade, fragilidade e maior risco 

de queda. A fisioterapia aquática ou hidroterapia faz o uso de ambientes 

aquáticos aquecidos para o tratamento de diversas patologias. O objetivo foi 

investigar e discutir os principais efeitos da fisioterapia aquática em mulheres 

pós-menopausa com disfunções ósseas, decorrentes da hipoestrogenismo, a fim 

de propor a atenuação das disfunções e, por conseguinte, melhora da qualidade 

de vida. MÉTODO: foi realizada uma revisão sistemática de literatura, de acordo 

com as diretrizes PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews 

and Meta-Analyses) a ser realizada sobre a atuação fisioterapêutica na 

menopausa. Os artigos foram buscados nas principais bases de dados em 

saúde: LILACS, PubMed, PEDRo, e Cochrene Library. RESULTADOS: foram 

achados 22 artigos, quando concluído o processo e de elegibilidade, 5 artigos 

foram incluídos para sumarização dos dados.  CONCLUSÃO: Os exercícios 

terrestres obtiveram dados com melhor eficácia, porém os exercícios aquáticos 

se mostraram bem tolerados e com resultados satisfatórios para essa população. 

 

DESCRITORES: Menopausa, Fisioterapia aquática, densidade óssea e 

osteoartrite. 

 

ABSTRACT  

 

INTRODUCTION: According to the World Health Organization (WHO), Menstrual 

Menstruation can be Menstruation for 12 months. With the development of age, 

bone mineral density tends to decrease, the risk of disability increases, the 

density and greater of bone loss. Physiotherapy or hydrotherapy uses 

environmental treatments for different pathologies. The objective was to 

investigate and contest the main effects of aquatic physiotherapy in 

postmenopausal women with bone dysfunctions resulting from hypoestrogenism, 
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an end to hypoestrogenism, the attenuation of dysfunctions and, therefore, 

improved quality of life. METHOD: A systematic literature review will be carried 

out, according to the PRISMA guidelines (Preferred Reporting Items for 

Systematic Reviews and Meta-Analyses) to be carried out on the 

physiotherapeutic performance in menopause. The articles were found in the 

main health databases: LILACS, PubMed, PEDRo and Cochrene Library. 

RESULTS: 22 articles were found, when the process was completed and 

eligibility, 5 articles were included for data summarization. CONCLUSION 

Terrestrial beings are obtained with better efficiency, however the calculated data 

are well tolerated and with satisfactory results for this population. 

 

DESCRIPTORS: Menopause, Osteoarthritis, Bone Density e Aquatic Therapy 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a menopausa pode 

ser caracterizada por 12 meses de amenorreia (ausência de menstruação), que 

ocorre entre os 45 e 55 anos de idade. O período anterior a menopausa é 

chamado de climatério, que é caracterizado como a fase de transição do período 

reprodutivo ou fértil para a fase não reprodutiva, onde pode haver episódios 

menstruais irregulares. Os sintomas mais comuns da menopausa são ondas de 

calor, disfunções urológicas, sintomas psíquicos, alterações de pele, perda de 

massa óssea, entre outros 1,2.  

Com o avançar da idade, a densidade mineral óssea (DMO) tende a 

diminuir, juntamente com o aumento da incapacidade, fragilidade e maior risco 

de queda. Além do processo de descalcificação gradual do osso (osteopenia), o 

processo de envelhecimento também sucede a perda de massa muscular 

(sarcopenia). A população feminina tende a desenvolver um menor pico de 

massa óssea e muscular comparado aos homens, estando mais suscetíveis as 

limitações funcionais que conduzem a deterioração óssea e muscular advinda 

do processo de envelhecimento 3.  

A quantidade reduzida da produção de hormônios sexuais é um fator de 

risco importante para a perda óssea. Apesar de homens também apresentarem 

perda óssea, mulheres na pós-menopausa são o principal grupo de risco 4. As 

mulheres passam por duas fases de perda óssea, a primeira se inicia na 

menopausa, onde há o predomínio de perda no osso trabecular, causado pela 

deficiência de estrogênio que sucede em um aumento desproporcional da 

reabsorção óssea em comparação com a formação óssea. Já a segunda fase se 

caracteriza pela perda persistente e mais lenta do osso trabecular e cortical 5, 6.  

O decréscimo das taxas hormonais ocasionadas pela menopausa, 

principalmente do hormônio estrogênio, está relacionado a perda de massa 

óssea, pois, esse hormônio está ligado ao estímulo de produção de osteoblastos 

e inibição dos osteoclastos, além do aumento dos níveis de paratormônio (PTH), 

esse processo pode levar a descalcificação dos ossos 6. A DMO é um parâmetro 

diagnostico importante para identificar a osteoporose, sendo o melhor preditor 

de risco de fratura óssea em mulheres na pós-menopausa 3.  
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 Além de maior incidência de osteoporose, o déficit de estrogênio também 

pode estar associado a casos de osteoartrite, que é uma doença reumática, 

degenerativa e progressiva, que comumente atinge a população idosa devido à 

desidratação das articulações e perda de proteínas decorrente do 

envelhecimento 7.  

Paralelo ao aumento da longevidade, algumas funções sociais incumbidas 

às mulheres levantaram sua preocupação com o corpo e com as mudanças 

subsequentes à idade. A prática de atividade física regular auxilia na preservação 

das estruturas orgânicas, além de promover bem-estar físico e diminuir o ritmo 

da degeneração psicofisiológica. Assim, traçar protocolos que visam melhorar a 

funcionalidade e o bem-estar das mulheres pode promover qualidade de vida 

nesse período 8.  

A fisioterapia aquática ou hidroterapia faz o uso de ambientes aquáticos 

aquecidos para o tratamento de diversas patologias. Existem diversos efeitos 

fisiológicos proporcionados pela água que promovem alterações no organismo 

humano, como respostas cardíacas, respiratórias, renais e musculoesqueléticas. 

Além do mais, exercícios realizados neste ambiente favorecem o processo de 

reabilitação pois proporcionam menor estresse articular, aumentam a 

estabilidade articular e facilita a movimentação 9. A água aquecida e a pressão 

hidrostática tendem a promover um relaxamento da musculatura, redução de 

espasmos musculares e alívio de tensões, além de aumentar a força muscular 

10.  

Diante deste cenário, faz-se necessário a implementação de protocolos e 

programas de exercícios associado à educação e promoção da saúde da mulher 

nesse período, a fim de favorecer a qualidade de vida, bem-estar físico e 

psicossocial 11.   

Portanto, o objetivo desta revisão sistemática é investigar e discutir os 

principais efeitos da fisioterapia aquática em mulheres pós-menopausa com 

disfunções ósseas, decorrentes da hipoestrogenismo, a fim de propor a 

atenuação das disfunções e, por conseguinte, melhora da qualidade de vida.  
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2. MÉTODO   

Foi realizada uma revisão sistemática de literatura, de acordo com as 

diretrizes PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-

Analyses) sobre a atuação da fisioterapia aquática na menopausa.  

Os artigos foram buscados nas principais bases de dados em saúde: 

Biblioteca da literatura latino-americana e do Caribe em Ciências da saúde 

(LILACS), Physiotherapy Evidence Database (PEDro), Medical Literature 

Analysis and Retrieval Sistem Online (MedLine/PubMed) e na Cochrene Library 

através dos descritores buscados na lista de Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS) na língua portuguesa: Menopausa, Fisioterapia aquática, densidade 

óssea e osteoartrite e os descritores na língua inglesa: Menopause, 

Osteoarthritis, Bone Density e Aquatic Therapy. Os operadores booleanos 

utilizados foram: “AND” e “OR” nas buscas avançadas nas bases LILACS, 

Cochrene Library e PubMED, formando-se a frase de pesquisa: (((Osteoarthritis) 

OR (Bone Density)) AND (menopause)) AND (Aquatic Therapy). Na base de 

dados PEDro foi feita a busca avançada, colocando-se o descritor “Menopause” 

e selecionando a terapia “hydrotherapy, balneotherapy”.  

 

2.1 SELEÇÃO DOS ESTUDOS  

    Para alcançar o objetivo deste artigo foi utilizado a pergunta com 

base na estratégia PICO (Patient, Intervetion, Comparison, Outcome): A 

fisioterapia aquática tem eficácia na melhora das disfunções ósseas em mulheres 

na menopausa?  

A busca, seleção, elegibilidade e inclusão dos artigos científicos 

relacionados as intervenções da fisioterapia aquática em mulheres na 

menopausa estão explanadas no fluxograma da figura 1. 

 

2.2 CRITÉRIO DE INCLUSÃO  

Os artigos foram avaliados independentemente pelas autoras, e seguiram 

os seguintes critérios para inclusão:  

• Foram incluídos: ensaio clínico randomizado finalizados, ensaios 

clínicos finalizados e estudos de transversais;   

• Período de publicação: publicados entre os anos de 2012 e 2022;  

• Idiomas de publicação: português, inglês e espanhol.  
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Figura 1. Fluxograma da seleção de evidências baseado nas diretrizes do 

PRISMA 

 

 

 

2.3 CRITÉRIO DE EXCLUSÃO  

Duplicatas e artigos que não contemplassem o descritor “menopausa” no 

título foram excluídos. Os estudos que cumpriram os critérios de inclusão foram 

avaliados quanto à qualidade metodológica com a escala PEDro, baseada na 
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lista Delphi, descrita por Verhagen et al 12.  Aqueles com baixa qualidade 

metodológica (escore PEDro menor que 3) foram excluídos 13 os artigos 

selecionados estão inseridos na Tabela 1. 

 

TABELA 1: Avaliação do rigor metodológico pela escala PEDro. 

0 - Não apresenta o critério preconizado; 1 - Apresenta o critério preconizado; *Critério 

não pontuado segundo as recomendações da escala PEDro 

 

3. RESULTADOS 
Foram encontrados 14 artigos na base de dados PubMed, 3 na base 

PEDro, 3 na base Lilacs e 2 na Cochrane Libary. Na Base de dados PubMed 6 

artigos foram excluídos. Na Base de dados PEDro dos 3 artigos encontrados, 1 

se tratava de uma revisão sistemática e havia uma duplicata, o outro artigo não 

foi possível rastreamento do texto completo. Na Base de dados Lilacs e 

Cochrane todos os artigos foram excluídos pelos critérios de exclusão como 

mostrado na figura 1. Concluído o processo e de elegibilidade, 5 artigos foram 

incluídos para sumarização dos dados (Tabela 2).  

Os ensaios clínicos que entraram nos critérios de elegibilidade passaram 

pela avaliação da qualidade metodológica da escala PEDro, mostrado na tabela 

1. Os artigos avaliados variaram de 4 a 8 pontos de 10. O estudo de Balsamo et 

al 12 não entrou na avaliação metodológica por se tratar de um estudo transversal.  

 

 

 

 

Artigo 

Itens da escala PEDro  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Pontuação 

total 

Moreira LD, et al, 2014 13 * 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 4/10 

Murtezani A, et al, 2014 14 * 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 6/10 

Casilda-López J, et al, 

2017 15 
* 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 8/10 

Aboarrage Junior AM, et 

al, 2018 16 
* 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 5/10 
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Tabela 2: Evidências selecionadas com descrição do tipo de estudo, método de 

pesquisa e resultados encontrados 

Autor e 
ano 

Título 
Tipo de 
estudo 

Método Desfecho 

Balsam

o, et al. 

2013 14 

Resistance 

training versus 

weight-bearing 

aquatic 

exercise: a 

cross-

sectional 

analysis of 

bone mineral 

density in 

postmenopaus

al women 

 

Estudo 

transversal 

Amostra: 63 mulheres pós-menopausa 

em uso de terapia de reposição 

hormonal a, no mínimo, um ano. A 

amostra foi dívida em três grupos, 

treinamento de força, hidroginástica e 

controle. Os grupos FORÇA e HIDRO já 

treinavam a pelo menos um ano antes 

do início do estudo (média de anos de 

treinamento – FORÇA: 4,5 ± 2,0; 

HIDRO: 4,2 ± 2,2). 

O grupo FORÇA apresentou maior 

DMO de corpo total, colo femoral e 

coluna lombar L2-L4 quando 

comparado ao grupo-controle 

(todos P < 0,05). O grupo HIDRO 

apresentou maior DMO no corpo 

total, quadril total e coluna lombar 

L2-L4 quando comparado ao 

grupo-controle (todos P < 0,05). 

Entretanto, não foram observadas 

diferenças entre os grupos 

FORÇA e HIDRO em nenhum dos 

sítios avaliados, sendo ambas 

estratégias não farmacológicas 

viáveis para prevenção da perda 

de DMO em mulheres pós-

menopausa. 

Moreira

, et al. 

2014 15 

The benefits 

of a high-

intensity 

aquatic 

exercise 

program 

(HydrOS) for 

bone 

metabolism 

and bone 

mass of 

postmenopau

sal women 

Ensaio 

Clínico 

Randomiza

do 

Amostra: 108 mulheres (58,8 ± 6,4 

anos). A amostra foi randomizada em 

Grupo Exercício Aquático (AEG), n = 64, 

realizando 24 semanas de exercícios 

aquáticos, e Grupo Controle (GC), n = 

44, sedentários. Foi coletado amostra de 

sangue de medidas de paratormônio 

intacto (iPTH), propeptídeo amino-

terminal procolágeno tipo 1 (P1NP) e 

telopeptídeo de ligação cruzada carboxi-

terminal do colágeno tipo I (CTx). A 

massa óssea foi medida por 

absorciometria de raios-X de dupla 

energia antes e após a intervenção. 

Além de receberem suplementação de 

cálcio e vitamina D. 

Os resultados mostraram um 

aumento no marcador de 

formação óssea (P1NP) apenas 

no AEG (15,8%; p = 0,001), e 

embora ambos os grupos tenham 

experimentado melhorias 

significativas no marcador de 

reabsorção óssea (CTx), esse 

aumento foi menos considerável 

no AEG (15% no AEG e 29% no 

GC). O IPTH aumentou 19% no 

GC (p = 0,003) ao final. A DMO do 

trocânter femoral apresentou 

redução de 1,2 % no GC (p = 

0,009), enquanto no AEG 

nenhuma alteração foi observada 

(p = 0,069).  O programa de 

exercícios aquáticos proposto foi 

eficiente em atenuar o aumento da 
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reabsorção óssea e aumentar a 

formação óssea, o que impediu 

que os participantes do AEG 

reduzissem a DMO do trocânter 

femoral, como ocorreu no GC. 

Ambos os grupos tiveram melhora 

nos marcadores de reabsorção 

óssea, mas o grupo AEG obteve 

melhores resultados (15% no AEG 

e 29% no GC). O IPTH aumentou 

19% no GC (p = 0,003) ao final. A 

DMO do trocânter femoral 

apresentou redução de 1,2 % no 

GC (p = 0,009), enquanto no AEG 

nenhuma alteração foi observada 

(p = 0,069) 

Murteza

ni, et al. 

2014 16 

The effect of 

land versus 

aquatic 

exercise 

program on 

bone mineral 

density and 

physical 

function in 

postmenopau

sal women 

with 

osteoporosis: 

a randomized 

controlled trial. 

Ensaio 

Clínico 

Randomiza

do 

Amostra: 58 mulheres pós-menopausa 

com idade entre 50-70 anos com 

diagnostico de osteoporose. Foram 

divididas em dois grupos: controle (AE) 

e intervenção (LE). A função física e a 

DMO foram avaliadas em todos os 

indivíduos de ambos os grupos antes e 

após 10 meses de intervenção. Força 

muscular, flexibilidade, equilíbrio, tempo 

de marcha e dor foram medidos para 

avaliar a função física. A densidade 

mineral óssea na coluna lombar foi 

medida por absorciometria de raios X de 

dupla energia (DEXA). 

Os grupos tiveram suas medidas 

antropométricas semelhantes. 

Após o programa de exercícios, a 

força muscular, flexibilidade, 

tempo de marcha, dor e densidade 

óssea (p<0,001) melhoraram 

significativamente com o LE em 

comparação com o EA. Não houve 

diferença significativa entre os 

dois grupos em relação ao 

equilíbrio no seguimento de 10 

meses. 

López -

Casilda, 

et al. 

2017 17 

Effects of a 

dance-based 

aquatic 

exercise 

program in 

obese 

postmenopau

sal women 

with knee 

Ensaio 

Clínico 

Randomiza

do 

Amostra: 34 mulheres.  As mulheres 

foram alocadas aleatoriamente em um 

grupo experimental (n = 17) ou um grupo 

controle (n = 17). Os participantes do 

grupo experimental foram incluídos em 

um programa de exercícios aquáticos 

baseado em dança de 8 semanas 

realizado em piscinas comunitárias. Os 

do grupo controle foram submetidos a 

Uma análise entre os grupos 

mostrou diferenças significativas 

pós-intervenção na funcionalidade 

(escore WOMAC agregado pós-

intervenção de 37,30 ± 16,61 vs 

41,83 ± 13,69; P = 0,048) em favor 

do grupo experimental. Além 

disso, diferenças significativas 

entre os grupos foram 
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osteoarthritis: 

a randomized 

controlled trial 

um programa global de exercícios 

aquáticos. 

encontradas após 8 semanas na 

capacidade cardiorrespiratória, 

frequência cardíaca pós-exercício 

e fadiga. O acompanhamento 

continuou mostrar diferenças 

significativas entre os grupos em 

função (escore WOMAC agregado 

de 38,60 ± 13,61 vs 42,60 ± 9,05; 

P = 0,038), frequência cardíaca 

pós-exercício e fadiga. 

Aboarra

ge 

Junior, 

et al. 

2018 18 

A High-

Intensity 

Jump-Based 

Aquatic 

Exercise 

Program 

Improves 

Bone Mineral 

Density and 

Functional 

Fitness in 

Postmenopau

sal Women 

Ensaio 

Clínico 

Randomiza

do 

Amostra: 25 mulheres. Foram divididas 

em dois grupos: grupo de treinamento 

(T, n = 15) e grupo não treinado (Un, n = 

10). O grupo T foi submetido a 24 

semanas do programa HIIAE, onde cada 

sessão teve duração de 30 minutos. Os 

seguintes parâmetros foram avaliados 

antes e 6 meses após a intervenção: 

aptidão óssea e física; coluna lombar 

(CL), fêmur total (TF) e densidade 

mineral óssea (BMD) de corpo inteiro 

(WB); agilidade (tempo up-and-go, 

TUG); e força das pernas (teste da 

cadeira, CS). 

Observamos um aumento 

significativo (p < 0,01) em CL, (Un: 

-0,88 ± 3,55, T: 3,71 ± 3,68; %), TF 

(Un: -1,38 ± 17,76, T: 6,52 ± 2,71; 

%), e WB (Un: 2,09 ± 3,17, T: 3,23 

± 4. 18) DMO no grupo T. Em 

relação à aptidão funcional, o 

grupo T apresentou melhora tanto 

no TUG (antes: 6,86 ± 1,24 vs. 

após: 6,22 ± 1,13 segundos; p < 

0,05) quanto no CS (antes: 16 ± 4 

vs. após: 19 ± 5 repetições; p > 

0,05) quando comparados com os 

escores do TUG do grupo U 

(antes: 5 ± 1, após: 6 ± 1 

segundos; p < 0,05) e CS (antes: 

20 ± 2, após: 19 ± 2 repetições; p 

> 0,05). Nossos dados sugerem 

que um programa de exercícios 

aquáticos intervalados de alta 

intensidade e baseados em saltos 

é capaz de melhorar a DMO e os 

parâmetros de aptidão funcional 

em mulheres na pós-

menopausa. após: 6 ± 1 

segundos; p < 0,05) e SC (antes: 

20 ± 2, após: 19 ± 2 repetições; p 

> 0,05). 
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4. DISCUSSÃO 
As evidências encontradas neste artigo mostram a eficácia da terapia 

aquática para mulheres na pós-menopausa, aumentando a DMO, a função e a 

capacidade cardiorrespiratória, diminuindo a frequência cardíaca e a fadiga pós 

exercício. Os artigos mostram um aumento da DMO, aumento da força muscular, 

flexibilidade, diminuindo o tempo de marcha e redução de dor. 

O estudo de Balsamo et al 14 comparou mulheres na menopausa que 

realizavam exercícios de força (força) com mulheres que praticavam hidroterapia 

(Hidro) a pelo menos uma ano e dois grupos controle de mulheres sedentárias, 

todas as participantes faziam uso de reposição hormonal (TRH) exclusivamente 

com estrogênio. Os grupo Força e Hidro não tiveram diferença significativas em 

relação a DMO, mas mostram uma maior DMO quando comparados ao grupo 

controle 14.  

Exercícios resistidos são preconizados pela literatura como eficazes na 

melhora de aptidão física, melhora da DMO, melhora na flexibilidade e 

coordenação motora na população idosa, além da melhora física, essa 

modalidade de exercício estimula a liberação de hormônios anabolizantes, 

refletindo em uma melhor osteogênese 19. Então o melhor desempenho mostrado 

por Balsamo et al 14 no grupo Força era esperado, porém o grupo Hidro também 

obteve resultados positivos em comparação ao grupo controle do estudo, 

mostrando que os exercícios aquáticos preservam a DMO em mulheres na 

menopausa, sendo uma modalidade útil para a manutenção da massa óssea 19, 

20. Em concordância com esses achados, o estudo de Murtezani et al. 16 

demonstra a eficácia de exercícios terrestres de resistência, fortalecimento e 

equilíbrio três vezes por semana, sendo suficientemente eficaz na melhora da 

funcionalidade física e da DMO em mulheres pós-menopausa com osteoporose 

16. 

O ECR de Moreira et al 15 utilizou a hidroginástica 3 vezes na semana por 

24 semanas como intervenção do seu estudo. As aulas variaram de 50 a 60 

minutos, sendo 10 minutos de exercícios de aquecimento, seguidos por 

exercícios de força/potência e exercícios cardiorrespiratórios, e finalizados com 

mais 10 minutos de exercícios de alongamento e equilíbrio. As participantes do 

estudo fizeram uso de suplementação de vitamina D e cálcio. Esse programa de 

exercícios obteve resultados significativamente positivos nos marcadores de 
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remodelação óssea nas participantes do grupo intervenção. Apesar de ambos os 

grupos estarem realizando a suplementação, o grupo intervenção mostrou 

aumento do marcador de formação óssea (P1NP), sendo que o grupo controle 

não obteve alterações 15.  

A suplementação de cálcio e de vitamina D tem sua importância no 

tratamento e prevenção de osteoporose. O consumo de vitamina D tem papel 

importante na absorção do cálcio pelo intestino e na reabsorção óssea. É de 

suma importância a exposição adequada a luz solar, pois os raios ultravioletas 

auxiliam na conversão da vitamina D em sua forma ativa no organismo. Porém, 

apenas a suplementação vitamínica não se mostra suficientemente eficaz para a 

prevenção da perda de massa óssea, exercícios de alto impacto se mostram 

eficazes nessa prevenção, pois exigem maior resistência óssea 20.  

Os exercícios aquáticos feitos pelo grupo controle (hidroginástica três 

vezes por semana, por 10 meses) consistiram em 35 minutos de sessão, sendo 

10 minutos de aquecimento, 15 minutos de atividades resistidas com peso e 10 

minutos de desaquecimento 16. Apesar dos exercícios aquáticos não terem 

mostrado resultados estatisticamente significantes em relação ao grupo de 

exercícios terrestres, os resultados encontrados foram melhores do que os 

encontrados nas linhas de base. Os exercícios em ambientes aquáticos trazem 

maior conforto na execução dos movimentos devido a menor exposição das 

articulações ao estresse e impacto causado pelos exercícios no solo 16, 21.  

Em contrapartida, o estudo de Aborrage et al 18 fez exercícios aquáticos 

baseados em salto (salto unipodal, saldos de tornozelo, salto tuck, salto com 

abdução e adução e quadril) e obtiveram um aumento da DMO e melhora da 

aptidão física em mulheres na pós-menopausa. Os efeitos hidrodinâmicos da 

água tendem a aumentar a resistência ao movimento, trazendo a necessidade 

do esforço muscular e articular durante os movimentos no meio aquático. O 

ganho de massa muscular tem seu papel significativo na manutenção da 

estrutura óssea, promovendo, também, o desenvolvimento da força muscular, 

melhora na coordenação, estabilização postural e equilíbrio 22, 23. Portanto, 

exercícios se alta intensidade no meio aquático se mostram eficazes na melhora 

da DMO e da aptidão física em mulheres menopausadas.  

O estudo de López-Casilda, et al 17 teve como amostra mulheres obesas 

na menopausa com diagnóstico de osteoartrite primária do joelho. A dança foi a 
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principal intervenção adotada para o grupo intervenção, onde as participantes 

dançaram em ritmos lentos e rápidos intercalados, tendo o aquecimento antes da 

dança e o desaquecimento após os exercícios propostos, já o grupo controle 

também teve as etapas de aquecimento e desaquecimento, porém, a intervenção 

principal foi um programa de exercícios cardiovasculares 17. 

Foi-se observado uma melhora na funcionalidade no grupo de dança 

aquática, esse grupo também mostrou melhores resultados no teste de 

caminhada de 6 minutos e na frequência cardíaca e basal no pós-exercício. No 

seguimento de 3 meses não houve diferença entre os grupos na capacidade 

cardiorrespiratória, porém na fadiga pré e pós exercícios o grupo experimental 

mostrou melhores resultados. Os exercícios baseados em dança se mostraram 

seguros e bem tolerados por todos os participantes, mostrando que essa 

modalidade estimula a prática de atividade física para essa população. Os 

exercícios aquáticos se mostram uma ferramenta eficaz e segura para pacientes 

obesas e com dificuldade em exercícios ativos. Exercícios lúdicos como a dança 

trás motivação, aumenta interação social e diversão, além de trazer os benefícios 

na atividade física 17.  

Os exercícios aquáticos se mostram eficazes na melhora da aptidão física, 

melhora da DMO, flexibilidade, equilíbrio, entre outros benefícios. Apesar de 

exercícios terrestres demonstrarem uma melhora mais significativa em relação a 

melhora da DMO, os exercícios em ambiente aquático se mostram melhores do 

que não realizar nenhum exercício, podendo ser indicado para essa população.  

 

5. CONCLUSÃO  
Como elucidado pelos artigos estudados, a atividade aquática se mostrou 

benéfica para mulheres na menopausa. Mulheres na menopausa com disfunções 

ósseas ou articulares tiveram benefícios com o uso de terapias aquáticas, 

principalmente com exercícios de alta intensidade. Os exercícios terrestres 

obtiveram dados com melhor eficácia, porém os exercícios aquáticos se 

mostraram bem tolerados e com resultados satisfatórios para essa população. 

Mais estudos com essa população são necessários para aquisição de 

novos dados e comparação com outros tipos de intervenções.  
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7. ANEXOS 

 

 


