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RESUMO 

Introdução: A fibromialgia é uma síndrome caracterizada, notadamente, por 

dores generalizadas e sensibilidade ao toque que acomete principalmente 

mulheres com idade entre 30 e 55 anos. Dentre os tratamentos utilizados, 

destaca-se a hidroterapia, esta atua diretamente no alívio da dor e melhora da 

qualidade de vida. Objetivo: Apresentar o panorama da produção nacional e 

internacional sobre os efeitos da hidroterapia como tratamento da FM em 

mulheres. Metodologia: Trata-se de um estudo de revisão sistemática avaliativa 

de pesquisa básica de artigos, sobre quais são os efeitos que a hidroterapia pode 



 

 
 
   

ter em mulheres portadoras de FM. Resultado: Após o estudo pôde se fazer 

uma análise dos dados encontrados, no qual a hidroterapia apresentou efeitos 

importantes no tratamento da SFM principalmente no alívio da dor e redução do 

impacto global da doença na vida dos pacientes, além de haver melhorar na 

capacidade funcional, qualidade de sono e diminuição do quadro de 

depressão/ansiedade. Discussão: Embora as causas da FM sejam 

desconhecidas pela medicina, característica típica de síndrome, ainda há 

autores que a conceituam como uma doença. Não obstante a maioria dos artigos 

mencione que há prevalência da FM em mulheres, não há indicações ou 

explicações cientificas que justifiquem essa incidência. Conclusão: Com base 

na revisão sistemática das literaturas expostas, foi possível concluir que a SFM 

tem uma incidência maior em pessoas do sexo feminino não existindo 

explicações técnicas que evidenciem essa ocorrência, e que embora não haja 

cura para a FM ,  existem métodos e táticas da hidroterapia, que possibilitam aos 

pacientes uma  condição de bem-estar,  conforto e uma melhoria na sua 

qualidade de vida. 

 
PALAVRAS CHAVE: Hidroterapia, Fibromialgia, Mulheres, Alívio da dor, 

Qualidade de vida 

 
ABSTRACT:  

Introduction: Fibromyalgia is a syndrome characterized, notably, by generalized 

pain and sensitivity to touch that mainly affects women aged between 30 and 55 

years. Among the treatments used, hydrotherapy stands out, which directly 

relieves pain and improves quality of life. Objective: To present an overview of 

national and international production on the effects of hydrotherapy as a 

treatment for fibromyalgia in women. Methodology: This is an evaluative 

systematic review study of basic research of articles, about what effects 

hydrotherapy might have on women with fibromyalgia. Result: After the study, it 

was possible to analyze the data found, in which hydrotherapy had important 

effects in the treatment of FMS mainly in relieving pain and reducing the global 

impact of the disease on patients' lives, in addition to improving functional 

capacity, sleep quality and decreasing depression/anxiety. Discussion: 

Although the causes of Fibromyalgia are unknown by medicine, a typical 



 

 
 
   

characteristic of the syndrome, there are still authors who conceptualize it as a 

disease. Although most articles mention that there is a prevalence of fibromyalgia 

in women, there are no indications or scientific explanations that justify this 

incidence. Conclusion: Based on the systematic review of the exposed literature, 

it was possible to conclude that FMS has a higher incidence in women there are 

no technical explanations that show this occurrence, and that although there is 

no cure for fibromyalgia, there are methods and tactics of hydrotherapy, which 

provide patients with a condition of well-being, comfort and an improvement in 

their quality of life. 

 
KEYWORD: Hydroterapia, Fibromyalgia, Women, Pain relief, Quality of life 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

A Fibromialgia (FM) é uma síndrome de etiologia desconhecida, 

caracterizada por provocar desconforto físico, dores generalizadas no corpo, 

rigidez articular e alterações do sono, problemas notadamente atrelados a 

sintomas de fadiga ansiedade e depressão. Sendo, especialmente, 

caracterizada pela sensibilidade ao toque, consequentemente ocasionando 

comprometimento na qualidade de vida do paciente, e geralmente proveniente 

de eventos traumáticos, psíquicos, sedentarismos ou até mesmo mudança de 

clima. 1 

Possui características reumatológicas, ou seja, é uma doença que 

acomete o aparelho locomotor, afetando ossos, articulações e principalmente a 

musculatura. Seus principais critérios de diagnóstico são a existência da dor por 

mais de três meses e a presença em onze de dezoito pontos dolorosos 

chamados de tender points situados em locais do corpo. Trata-se de uma doença 

com maior prevalência em mulheres, (70% e 90% dos casos), idade entre 30 e 

55 anos, que acomete cerca de 3% da população brasileira. 1 

Para o tratamento da FM geralmente são prescritos fármacos que 

viabilizem o alívio da dor do paciente, em conjunto com procedimentos 

fisioterapêuticos, em especial, a hidroterapia, ou fisioterapia aquática que é uma 

prática terapêutica, cuja realização de exercícios ocorre numa piscina ou 

tanques de banhos com água aquecida em temperaturas entre 32º e 35º. O 

tratamento na água objetiva facilitar os exercícios, relaxando a musculatura e 



 

 
 
   

melhorando a performance dos pacientes, em relação à terapia em solo, uma 

vez que, o empuxo minimiza os efeitos da gravidade, reduzindo assim o peso 

corporal e o impacto sobre as articulações. 2 

 Utilizando-se de técnicas ou métodos como Bad Ragaz, em que o 

paciente é suportado horizontalmente com a utilização de anéis de flutuação no 

pescoço, região pélvica e embaixo dos tornozelos e joelhos, e o Watsu, por meio 

de alongamentos, rotações de tronco e massagens. 1,3  

Nesse contexto, a Hidroterapia contribui significativamente na melhora do 

bem-estar do paciente, uma vez que a imersão na água fortalece os músculos, 

alivia as dores musculares ou articulares, diminui os pontos de sensibilidade, 

estresse, ansiedade e distúrbios do sono, aumenta a amplitude dos movimentos, 

além de melhorar o equilíbrio a coordenação motora e circulação sanguínea, 

interrompendo o ciclo da dor. 1,3 Isto posto, o presente trabalho objetiva 

apresentar o panorama da produção nacional e internacional sobre os efeitos da 

hidroterapia como tratamento da FM em mulheres. 

 
 
2. METODOLOGIA  

 
Trata-se de um estudo de revisão sistemática avaliativa de pesquisa 

básica de artigos, sobre os efeitos da hidroterapia nas mulheres portadoras da 

FM, tendo sua coleta realizada durante o período de março a setembro de 2022. 

As buscas foram realizadas nas seguintes bases de dados: Scientific Eletronic 

Library Online (SCIELO), PubMed, Lilacs, Medical Literature Analysisand 

Retrieval System Online (Medline) e livros científicos. Os descritores utilizados 

no processo de seleção foram: hidroterapia, qualidade de vida, alívio da dor e 

mulheres.  

 

2.1 Critérios de elegibilidade 
 
Como critérios de exclusão, foram descartados artigos com mais de cinco 

anos de publicação, e também, a utilização do método PICO, descartando 

artigos que não abordassem como tema principal: qualidade de vida de mulheres 

com FM e efeitos da hidroterapia. Foram eleitos artigos publicados no período 

de 2017 a 2022, aqueles que continham os descritores supracitados e que 



 

 
 
   

englobam a contribuição da hidroterapia para alívio da dor em mulheres 

portadoras de FM. 4 

 
2.2 Procedimentos 

 
Inicialmente, foi realizado o cruzamento dos descritores supracitados nas 

bases de dados utilizadas, resultando em um banco de dados com os artigos 

encontrados. Em seguida, estes passaram por uma análise crítica utilizando o 

método PICO como critério de exclusão daqueles que fugissem totalmente da 

proposta da pesquisa. 4 

A metodologia escolhida tem como objetivo reunir os artigos já 

disponíveis, sobre o tema proposto para evidenciar se realmente há um efeito 

positivo para o público alvo. 

------ Quadro 1 ------ 
 

------ Figura1 ------ 

 
Nas buscas foram encontrados 102 artigos desconsiderando os critérios 

de exclusão. 09 foi excluído por duplicidade, 29 artigos foram excluídos pela 

análise dos títulos/resumos, restando 64 sendo entre eles excluídos os artigos 

que apresentaram datas fora do período estimado, não direcionado ao público 

alvo e não demostraram relevância para a composição do presente estudo dos 

quais 53 artigos foram exclusos e 09 inclusos. 

Para analisar o resultado na melhora destas mulheres com SFM, os 

autores utilizaram instrumentos para a avaliação das variáveis de seus estudos, 

principalmente  a escala Visual Analógica (EVA), e escala do impacto da FM na 

qualidade de vida (FIQ). 

 
Escala Visual Analógica (EVA) 
      

------ Figura 2 ------ 
 
Uma linha de 10 cm de comprimento como valor 0 à esquerda indicando 

“sem dor” e o valor 10 à direita indicando a “pior dor que já sentiu” A distância ao 

longo da linha indicada pelo paciente correlacionar-se-á com a intensidade 

média da dor nos últimos semana. Escores entre 0 cm e 3 cm são classificados 

como "dor suave"; entre 4 cm e 7 cm “dor moderada” e entre 8 cm e 10 cm “dor 

intensa”. 5 



 

 
 
   

Auxilia a verificar a intensidade da dor, além disso, é útil para podermos 

analisar se as condutas utilizadas estão sendo efetivos, quais procedimentos 

têm produzido melhores resultados, assim como se há alguma deficiência no 

tratamento, de acordo com o nível da dor do paciente. A EVA pode ser utilizada 

no início e no final de cada atendimento, se tornando uma ferramenta 

fundamental quanto ao tratamento do paciente. 6 

 
IMPACTO DA FIBROMIALGIA QUESTIONÁRIO (FIQ) Versão em Português. 
  

------ Figura 3 ------ 
 

“A utilização de questionários de avaliação da qualidade de vida tem sido 

reconhecida como uma importante área do conhecimento científico no campo da 

saúde, uma vez que permite uma avaliação mais objetiva de sintomas tão 

subjetivos, como dor, ansiedade, depressão, entre outros. Na prática clínica, 

esses podem identificar as necessidades dos pacientes e avaliar (estimar, 

calcular, dimensionar) a efetividade da intervenção. “É também um importante 

componente da análise de custo-utilidade do tratamento.” 7  

“O Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ). Este questionário envolve 

questões relacionadas à capacidade funcional, situação profissional, distúrbios 

psicológicos e sintomas físicos. É composto por 19 questões, organizado em 10 

itens. Quanto maior o escore, maior é o impacto da FM na qualidade de vida. Os 

autores concluíram que o FIQ é válido para ser utilizado em situações clínicas e 

de pesquisa. Diversos estudos subsequentes, com pacientes com FM, utilizaram 

este instrumento e verificaram através dele o impacto negativo causado pela 

FM.”³     

 
3. RESULTADO 

   

Os artigos selecionados no total de 09 sendo, 3 encontrando no Pub Med, 

2 no MedLine, 2 Lalics e 2 SciELO. Foram lidos na íntegra e minuciosamente  

analisados para compor os dados da amostra da pesquisa  abaixo, apresenta os 

artigos que foram selecionados para a revisão e discussão. 

Assim sendo possível a elaboração de uma tabela e gráfico, tornando 

viável apresentar os principais resultados encontrados nas bases de dados nós 

últimos anos.  



 

 
 
   

------ Gráfico 1 ------ 
 

------ Tabela 1 ------ 
 

Dos 09 estudos selecionados, sete compararam exercícios realizados na 

água com os exercícios realizados no solo. Apenas dois estudos focaram na 

utilização da hidroterapia como única forma de tratamento, com o intuito de 

afirmar se é eficaz no tratamento da SFM. 

Todos os estudos mencionaram benefício com a utilização da hidroterapia 

no tratamento da SFM, principalmente no que desrespeita a diminuição/alívio da 

dor. No gráfico 1 é possível visualizar os principais benefícios mencionados pelos 

os autores. 

 
4. DISCUSSÃO 
 

Embora haja uma farta literatura sobre a fibromialgia, até o presente 

momento, não há consenso, entre os autores, sobre o seu conceito. Para (Regra, 

G et al, 2020) a FM é uma doença reumatológica caracterizada principalmente 

por dores musculoesqueléticas. Nesse mesmo sentido, concordam (Rivas Neira, 

S et al, 2017), que afirmam ser a FM uma doença com crescente incidência e 

prejuízo à qualidade de vida dos pacientes, e (Medeiros, S A et al, 2020) ao 

afirmarem ser uma doença crônica marcada por dores generalizadas. 9,11,13,17  

Em contrapartida (De Souza BSM et al, 2018) declaram tratar-se, não de 

uma doença, mas de uma síndrome clínica caracterizada por dor difusa pelo 

corpo. Nesse sentido, (Kumpel, C  et al, 2020) reiteram a existência de sintomas 

concomitantes a manifestação de dores generalizadas e persistentes, para (de 

Almeida Silva, HJ  et al, 2019), trata-se de uma síndrome caracterizada por dor 

crônica generalizada, para (Fonseca, ACS  et al, 2021), uma condição clínica 

caracterizada pela ocorrência de dor crônica e generalizada associada a outros 

sintomas, finalmente para (Acosta-Gallego, A  et al, 2017) trata-se de dor crônica 

e generalizada, sem causa reconhecível. 8,10,12,14,15,18 

Nesse sentido, há correção no conceito do segundo grupo de autores que 

afirmam ser a FM uma síndrome e não uma doença, pois as suas causas são 

desconhecidas pela medicina. 

Considerando que, independentemente da faixa etária das pacientes ou 

do tempo de duração dos tratamentos propostos, as intervenções aplicadas nos 



 

 
 
   

artigos analisados apresentaram resultados satisfatórios, no que se refere a 

redução/alívio da dor com consequente melhora da qualidade de vida para as 

participantes, é possível afirmar a eficácia da hidroterapia no tratamento da FM, 

seja por intermédio de danças, exercícios aeróbicos aquáticos ou relaxamento 

com flutuadores. 

Estes achados de melhora na qualidade de vida das pacientes com SFM, 

submetidas às intervenções de hidroterapia são relevantes e significativos 

quando consideramos que ainda não há cura para a FM, sendo possível somente 

atenuar o sofrimento desses pacientes. 

De acordo com (Cronemberger V et al, 2022) Pacientes acometidos pela 

Fibromialgia (FM), representam um grupo vulnerável à covid-19 devido a 

intensificação da sintomatologia, pelo uso de glucocorticoides na terapia 

imunossupressora, além da disautonomia causada pelo aumento do tônus 

simpático e a diminuição do estímulo parassimpático. O isolamento social e o 

sedentarismo impostos pela pandemia também são considerados fatores 

contribuintes para a síndrome por intensificar, a fadiga pós-Covid, dores crônicas 

musculoesqueléticas e alterações emocionais e do sono. 19 

Na pesquisa de (Berti M et al, 2020) revelou que durante a pandemia do 

covid-19, o sentimento recorrente de tristeza/depressão atingiu 40% dos adultos 

brasileiros, e a frequente sensação de ansiedade e nervosismo foi mencionado 

por mais de 50% deles, e havendo agravamento dos que já tinham. As mulheres 

foi um dos grupos mais atingindo pelos sentimentos de tristeza, de ansiedade e 

os problemas do sono. Entre os que não tinham problema de sono, mais de 40% 

passaram a ter. Com isso será que ocorreu o aumento do surgindo da síndrome 

da FM durante a Pandemia? Os estudos relatam que nos grupos que já tinham 

a síndrome houve uma piorar/intensificação com a Pandemia. 20 

Por fim, o presente estudo propôs-se a pesquisar os efeitos da 

hidroterapia no tratamento da SFM, especificamente em mulheres, dada a 

significativa frequência da síndrome nesse público. (de Almeida Silva, HJ  et al, 

2019) e (Medeiros, S A  et al, 2020) declaram que a incidência da síndrome é 

mais frequente em mulheres do que nos homens, numa proporção de 8 para 1, 

já (Fonseca, ACS  et al, 2021) avaliam uma proporção de 9 para 1 e para 

(Kumpel, C  et al, 2020) a prevalência da SFM é 8 a 9 vezes maior em mulheres 

do que homens. 8,9,12,14 



 

 
 
   

No entanto, embora a maioria dos artigos aponte para a prevalência da 

SFM em mulheres, não há indicações ou explicações cientificas que a 

justifiquem. Sendo essa talvez uma das maiores limitações das descobertas 

sobre a temática e lacuna para futura. 

 
5. CONCLUSÃO 
          

Pelo exposto no presente estudo, foi possível chegar a conclusão que a 

origem da fibromialgia ainda é desconhecida pela medicina. Firma-se também 

que ainda não há um consenso entre os autores e estudiosos da área sobre a 

natureza da FM, havendo discordância entre ser uma síndrome ou doença.  

Em consonância com os argumentos citados , foi possível verificar que há 

uma incidência maior em pessoas do sexo feminino entre 30 e 55 anos, não 

existindo justificativas aparentes que fundamentam esta ocorrência, entretanto 

alguns fatores são apontados, como por exemplo, os distúrbios hormonais. 1  

Outro ponto acordado foi que, a pandemia da Covid-19, devido ao 

isolamento social e ao sedentarismo, se tornou um fator contribuinte, uma vez 

que, intensificou alguns sintomas de pessoas portadoras da síndrome.19 

Firma-se também que as técnicas e métodos de hidroterapia, Bad Ragaz 

e Watsu, objetos de estudos do presente trabalho, demonstram eficiência em 

amenizar os sintomas da FM, aliviando, como por exemplo as dores musculares, 

diminuindo os pontos de sensibilidade, ansiedade, estresse, distúrbio do sono, 

melhorando a circulação sanguínea e interrompendo o ciclo da dor, dando ao 

paciente uma qualidade de vida melhor. 1,3 

Assim, foi possível entender que, embora não haja cura para FM, existem 

métodos como a fisioterapia aquática, que possibilitam aos pacientes de SFM 

uma condição de bem-estar, atenuando o sofrimento, trazendo conforto e 

melhorando sua qualidade de vida. 

Considerando os dados analisados, faz-se necessário que sejam 

produzidos mais estudos científicos a fim de orientar e proporcionar aos 

profissionais a possibilidade de determinar melhor as condutas terapêuticas para 

estes pacientes. 
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ANEXOS: 
 
Quadro 1- Estratégias de busca utilizadas para cada base de dados da revisão 
sistemática. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Base de dados Estratégias de busca 

SciELO “Fibromialgia AND Hidroterapia AND mulher”; “Fibromyalgia 
AND Hydrotherapy AND Women”. 

MeDLINE “Hidroterapia AND Fibromialgia”; “Hidroterapia AND 
Fibromialgia OR mulheres”; “Hydrotherapy AND 
Fibromyalgia”;  “Hidrotherapy AND Fibromyalgia AND 
Women”; “Hidrotherapy AND Fibromyalgia AND Pain 
Relief”; “Hidroterapia AND Fibromialgia AND Alívio da Dor”. 
 

LILACS “Fibromialgia AND Hidroterapia AND mulher”; “Fibromyalgia 
AND Hydrotherapy AND Women”. 

PubMed “Hidroterapia AND Fibromialgia”; “Hidroterapia AND 
Fibromialgia OR mulheres”; “Hidrotherapy AND 
Fibromyalgia” “Hidrotherapy AND Fibromyalgia OR 
Women”. 
 



 

 
 
   

 
 
Escala Visual Analógica (EVA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Escala visual analógica, utilizado para mensura o nível da dor, 
Fonte: www.researchgate.net      
 
 
Questionário sobre o impacto da Fibromialgia (QIF) versão em português 
 

 
Figura 3. QIF, Fonte: www.researchgate.net 
 
 
 



 

 
 
   

 

 
 Gráfico1- Principais benefícios evidenciados na tabela 1. 



 

 
 
   

 


