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Introdução: O processo de envelhecimento acarreta o comprometimento da habilidade do sistema nervoso central em 

realizar o processamento dos sinais vestibulares, visuais e proprioceptivos responsáveis pela regulação do equilíbrio 

corporal e a diminuição da capacidade das reações adaptativas. Objetivo: identificar a influência da hidroterapia na 

melhora do equilíbrio em idosos e analisar a qualidade metodológica dos estudos existentes na literatura científica. 

Métodos: Realizou-se busca eletrônica nas bases de dados PUBMED, MEDLINE, LILACS e PEDro de ensaios clínicos 

controlados em português, inglês e espanhol que envolvessem exercícios aquáticos para equilíbrio postural em idosos, 

saudáveis ou com patologias, publicados até 2016. A busca foi realizada por 2 revisores independentes, havendo 

discordância um 3 revisor foi acionado; os estudos incluídos foram avaliados metodologicamente pela Escala 

Physiotherapy Evidence Database – PEDro. Resultados: foram incluídos 20 estudos dos 482 encontrados. A qualidade 

metodológica foi considerada boa em 65% dos estudos. Todos os estudos analisados possuem instrumentos que 

avaliaram o equilíbrio postural. Sete estudos incluíram idosos saudáveis (Méd= 4.42 pontos), 2 idosos com Parkinson 

(Méd=6 pontos), 3 idosos com AVC (Méd=6.33 pontos), 6 idosos com osteoartrose em diferentes articulações 

(Méd=5.66 pontos), 1 mulheres com osteopenia ou osteoporose e 1 mulheres na pós-menopausa (Méd=7 pontos). 

Conclusão: Há uma boa evidência de que a hidroterapia é capaz de melhorar o equilíbrio em idosos com AVC, com 

Parkinson; no entanto, não é possível afirmar que a hidroterapia é capaz de melhorar o equilíbrio quando se olha para 

os idosos saudáveis, devido à baixa qualidade metodológica da maioria dos estudos. 
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