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Introducao: Indivíduos com Doença de Parkinson (DP) apresentam distúrbios do equilíbrio e de mobilidade funcional que afetam
negativamente a qualidade de vida. A hidroterapia, utilizada como estratégia de reabilitação, possivelmente contribui para melhorar os
sintomas motores desses sujeitos.

Objetivos: Verificar os efeitos da hidroterapia no equilíbrio, mobilidade funcional, qualidade de vida e status motor em sujeitos com DP.

Método: Trata-se de uma revisão sistemática com meta-análise (registro: CRD42017068390). A busca foi realizada até dezembro de
2017 nas fontes MEDLINE, Embase, Cochrane Central, SCOPUS, PEDro e Google Escolar. Os termos utilizados foram:
“Hydrotherapy” [Mesh] e “Parkinson disease” [Mesh], os quais foram ajustados para cada base de dados. Foram incluídos ensaios
clínicos randomizados (ECR), ensaios clínicos não-randomizados (não-ECR) e estudos pré e pós que utilizassem como intervenção a
hidroterapia combinada ou não com outro tipo de exercício em indivíduos com DP. Os desfechos primários foram: equilíbrio e
mobilidade funcional. Os desfechos secundários foram: qualidade de vida e status motor da doença. A meta-análise foi conduzida
utilizando somente ECR a partir do software Rstudio (versão 3.3.3). A qualidade metodológica dos estudos foi acessada pela escala de
PEDro, para ECR, ou checklist Downs and Black, para não-ECR e estudos pré e pós. O nível de evidência foi avaliado por meio da
ferramenta GRADE.

Resultados: Foram identificados 19 estudos: 8 ECR, 3 não-ECR e 8 estudos pré e pós. A meta-análise mostrou efeitos positivos da
hidroterapia combinada ou não com outro tipo de exercício no equilíbrio (157 sujeitos; MD = 2.37 [95% CI, 0.78 to 3.95; I20%; p=.01]),
mobilidade funcional (157 sujeitos; MD = -0.89 [95% CI, -1.69 to -0.09; I2 7%; p=.03]) e qualidade de vida (100 sujeitos; MD = -6.33
[95% CI, -12.24 to 0.41; I2 0%; p=.04]). O risco de viés entre os estudos foi considerado baixo (escala de PEDro) e a qualidade
metodológica foi considerada moderada (checklist Downs and Black).

Conclusão: De acordo com os resultados dessa meta-analise, a hidroterapia possui uma moderada qualidade de evidência (GRADE)
para os benefícios na mobilidade corporal e no equilíbrio de indivíduos com DP. Além disso, houve uma melhora na qualidade de vida
nessa população."
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