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Introdução:  A Terapia aquática é um recurso fisioterapêutico que utilizam das propriedades físicas da água e da 
cinesioterapia. A literatura evidencia que há benefícios na utilização desse recurso e que o mesmo deve ser realizado 
como forma de tratamento fisioterapêutico aos neonatos. Objetivo: Descrever os benefícios da terapia aquática aos 
neonatos estáveis. Método: Foi realizado um levantamento bibliográfico entre os meses de setembro a outubro de 
2014, incluindo consultas em base de dados (PUBMED e SCIELO), utilizando os descritores: Fisioterapia, Hidrotera-
pia e Recém-nascido. Realizou-se a busca de artigos publicados em português e inglês, no período de 2004 a 2014, 
foram incluídos estudos disponíveis na íntegra. Resultados: As propriedades da agua auxiliam no tratamento de 
diversas patologias clinicas, os movimentos e exercício dentro da agua podem potencializar os processos fisiológicos 
positivos na reabilitação e melhora de vida. A pressão hidrostática é a pressão na superfície do corpo levando a anal-
gesia através dos receptores barestésicos da pele, impedindo a chegada da sensação de dor ao sistema nervoso cen-
tral, o empuxo oferece assistência aos movimentos com o objetivo de fortalecimento, resistência muscular e amplitude 
de movimento, com a densidade da agua e o estado de flutuação no meio liquido temos a possibilidade de movimentos 
tridimensionais.  Para a realização da prática deve ser utilizado um balde de plástico após a realizar a assepsia com ál-
cool a 70% e solução de clorexidina, acrescentado água com temperatura de 37° e utilizando um termômetro aquático 
para a verificar a temperatura da agua. Com a imersão do neonato durante um exercício de leve intensidade na água 
grande parte da energia utilizada para realizar a atividade física é suprida pelo metabolismo aeróbico. A partir da ajuda 
das propriedades físicas da agua os exercícios são realizados diferentes do da terra, pois a força de flutuação reduz o 
peso do corpo e o gasto energético. Quanto aos benefícios da técnica estão: melhora do tônus muscular, diminuição 
da dor, diminuição da frequência cardíaca levando a uma vasodilatação e melhora da perfusão sanguínea, diminuição 
do estresse e consequentemente melhores condições ao sono do neonato. Conclusão: Através dessa revisão, 
evidencia-se que a terapia aquática realizada através de banho de imersão em neonatos apresenta inúmeros benefí-
cios. É considerada um recurso simples, de fácil acesso, porém, devendo ser realizado por profissionais habilitados e 
com prática no manejo do neonato na realização da imersão. 

Descritores: Fisioterapia; Hidroterapia; Recém-nascido. 
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