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Introducao: O AVC é um problema de saúde global e uma causa importante de incapacidade e mortalidade no mundo, diferentes
abordagens de reabilitação são usadas para melhorar a deficiência PÓS-AVC, como a hidroterapia que ainda permanece controversa se a
é eficaz na reabilitação.

Objetivos: Examinar os efeitos da hidroterapia na funcionalidade e na qualidade de vida em pacientes pós-AVC.

Método: Foram pesquisados artigos nas bases de dados eletrônicos: MEDLINE, PEDro, Scielo e Cochrane Library até abril de 2017.
Ensaios clínicos randomizados (ECR) que examinaram os efeitos da hidroterapia versus exercícios de solo e/ou de exercícios aquáticos
versus controle (sem exercício) sobre a funcionalidade (função muscular, equilíbrio, velocidade da marcha, mobilidade e pico de VO2) e
qualidade de vida (QVRS). Dois revisores selecionaram os títulos e resumos de forma independente. A qualidade do estudo foi avaliada
utilizando a escala PEDro, as diferenças de médias ponderadas (WMD) e/ou diferença de média padronizada (SMD) e os intervalos de
confiança de 95% (ICs) foram calculados.

Resultados: Vinte estudos preencheram os critérios estabelecidos. Os resultados sugerem que a hidroterapia comparado com o exercício
de solo teve um impacto positivo no equilíbrio, mobilidade e força muscular. O exercício aquático resultou em melhora do: equilíbrio
WMD (1,55 IC 95%: 0,5 a 2,6) e mobilidade WMD (-1,1 IC 95%: -1,8 a -0,35) e força muscular SMD (0,6 IC 95%: 0,15 a 1,1).
Diferença não significativa na QVRS para os participantes do grupo de hidroterapia em comparação com os controles.

Conclusão: A hidroterapia pode melhorar o pico de VO2, o TC6 e a força muscular em pacientes pós-AVC e pode ser incluída em
programas de reabilitação de AVC. RCTs ainda maiores são necessários para investigar os efeitos da longa duração da hidroterapia na
QVRS."
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