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Introdução e objetivos: Os exercícios aquáticos vêm sendo utilizados no
tratamento de pessoas com doenças neurológicas, sobretudo na doença de
Parkinson (DP), pois as propriedades hídricas pressupõem beneficiar a
mobilidade em populações com incapacidades. Porém, a evidência desses
programas na mobilidade na DP é limitada. O objetivo do estudo é investigar
os efeitos de programas de exercícios aquáticos sobre a mobilidade
funcional, comparados ao tratamento convencional/ou sem intervenção em
indivíduos com a DP.

Métodos: Esta revisão foi registrada e publicada no PROSPERO nº
CDR42015026440 seguindo a metodologia recomendada pelo PRISMA. A
busca foi realizada nas seguintes bases de dados em setembro de 2015:
Pubmed, CINAHAL-EBSCO-host, Science Direct, PEDro, Cochrane Central.
Critérios de inclusão (1). Ensaios clínicos randomizados e controlados de
pessoas com diagnóstico de Parkinson, graduados pela Hoehn e Yahr com
idade superior a 18 anos; (2). Intervenções de hidroterapia/ ou exercícios
aquáticos comparados a outras terapias ou sem intervenção; (3) Os estudos
que avaliaram a mobilidade como medida de resultado. A qualidade
metodológica dos estudos foi avaliada pela escala PEDro.

Resultado: Apenas três estudos responderam aos critérios de elegibilidade
exigidos e foram incluídos na revisão com pontuações de 8; 5 e 4 na escala
PEDro. Não foram observados resultados significativos para as medidas de
mobilidade: Time Up and Go (TUG), 5 Meters Walking Test (5MWT) e
Unified Parkinson Disease Rating Scale (UPDRS) parte II e III, apenas o
Parkinson Disease Questionnaire- 39 (PDQ-39) apresentou resultados
significativos em todos os seus domínios, incluindo primeiro domínio que
avalia a mobilidade funcional de forma subjetiva. A qualidade metodológica
dos estudos encontrados, foi de baixa a boa qualidade.

Discussão e conclusão: A hidroterapia teve resultado superior ao
tratamento convencional em relação as medidas de equilíbrio, impacto da
doença, quedas, qualidades de vida e aspectos psicológicos, porém para as
medidas de mobilidade, não houve resultado significativo, isto por que os



estudos incluídos na revisão enfatizaram em outros aspectos diferentes da
mobilidade funcional. Os exercícios aquáticos não tiveram um melhor efeito
na mobilidade funcional quando comparados ao tratamento convencional ou
sem tratamento.
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