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1. INTRODUÇÃO 

 

Durante a filogenia dos pré-hominídeos aos Homo sapiens, a evolução da 

postura quadrúpede para bípede ereta tornou-se possível devido à seleção 

natural que permitiu a reprodução de indivíduos com curvaturas cada vez 

maiores na coluna vertebral (KAPANDJI, 2000). Concomitantemente, variações 

na anatomia das vértebras modificaram o centro de gravidade que fez com que 

a coluna vertebral fosse capaz de suportar cargas devido sua solidez e executar 

movimentos devido sua flexibilidade (MENDES, 2014). 

Atualmente, com o advento da globalização, do ritmo de trabalho 

excessivo, do sedentarismo exacerbado citado por Zatti, Souza e Reis (2012) e 

da falta de sono adequado, mesmo diante do mais seleto processo de evolução 

anatômica e fisiológica da espécie humana que geram curvaturas na coluna 

vertebral afim de aumentar sua resistência aos esforços de compressão 

(KAPANDJI, 2000), patologias como  hérnias de disco, estenoses do canal 

medular, lombociatalgias são incidentes em pacientes economicamente ativos e 

idosos (BARBOSA; SILVEIRA; LEMOS, 2011). 

De acordo com Negrelli (2001) a hérnia de disco é um processo em que 

ocorre a ruptura do anel fibroso com subsequente deslocamento da massa 

central do disco nos espaços intervertebrais. A estenoses do canal medular é 

descrita por Valesin Filho et al. (2009) como um estreitamento do canal vertebral, 

do recesso lateral ou dos forames neurais através da hipertrofia degenerativa 

progressiva de qualquer estrutura osteocartilaginosa e ligamentar circundante, 

podendo resultar em compressão neurológica ou vascular em um ou mais níveis. 

As hérnias de discos são classificadas como patologias degenerativas 

(VIALLE et al., 2010) e podem se apresentar, em relação ao corpo vertebral, de 

forma anterior, lateral ou foraminal. São classificadas, ainda, como protusas, 

onde o disco ultrapassa o limite das vertebras, mas o núcleo pulposo não se 

desloca do centro do disco (HENNEMANN; SCHUMACHER, 1994); extrusas, 

em que ocorre a ruptura do anel fibroso mas o Ligamento Comum Lateral 

Posterior (LCLP) permanece intacto; sequestradas, onde o rompimento acomete 

tanto as fibras dos anéis fibrosos quanto o LCLP; sequestradas livres, em que 

os rompimentos presentes nas hérnias sequestradas estão presentes 

adicionados ao fato do núcleo pulposo  se dividir. É possível ainda citar os 

nódulos de Schrmol que, por um processo de artrite reumática, corrói os corpos 

vertebrais e os discos acabam por ocupar os espaços deixados por tal processo 

inflamatório (ROSS; MOORE, 2018). 
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Para o tratamento de tais patologias, segundo Wetler, Rocha Junior e 

Barros (2004) as técnicas mais utilizadas em solo nas últimas decadas são as 

de Hennemann (1994), Willian (1979) e Mackenzie (1981). Hennemann dividiu o 

tratamento conservador em fase aguda, com repouso de 3 dias e flexão de 

quadril para reduzir a lordose lombar, aumentando os forâmens intervertebrais 

com uso concomitante de anti-inflamatório não hormonal; fase pós-aguda, 

permitindo medidas fisioterápicas com calor e exercícios de alongamento e 

gradual reforço muscular com a técnica de Williams, que consiste em uma série 

de dez exercícios ativos progressivos que vão sendo realizados conforme 

evolução do tratamento; fase tardia, em que se objetiva a manutenção da 

elasticidade e tônus muscular associada aos cuidados posturais. O método 

Mackenzie baseia-se na avaliação da dor e utiliza-se de movimentos repetidos 

em amplitude máxima (ANDRADE; MENDONÇA, 2016). 

Já em ambiente aquático, o tratamento vem sendo aplicado e estudado 

desde a década de 1980 por Langridge e Phillips (1988), estudo que consistia 

em aquecimento, alongamento e fortalecimento da região lombar, com água 

morna até a altura dos ombros. 

Santana, Santana Filho e Almeida (2005) afirmam que a resistência do 

movimento através da água, causada pela fricção entre as moléculas de H2O, é 

conhecida como viscosidade. Com o aumento da temperatura desse fluido, a 

viscosidade diminui devido as moléculas ficam mais afastadas, o que beneficia 

músculos pequenos e fracos a serem trabalhados.  

A viscosidade torna a água um meio propício para o fortalecimento 

muscular, porque a sua resistência aumenta à medida que mais forças são 

exercidas contra ela, caindo essa resistência a zero quando cessa o movimento 

(RUOTI; MORRIS; COLE, 2000). 

Baseando nos relatos de Oliveira e Dias (2012) é possível afirmar que ao 

realizar a descompressão dos discos intervertebrais, cessa-se o estimulo à 

formação de exsudado na fase inflamatória proporcionando o início da fase de 

granulação, o que possibilita a redução do quadro álgico e a execução de 

protocolos fisioterapêuticos (NETTO et al., 2010). 

Diante do exposto, questiona-se: Existe discrepância no grau de evolução 

de pacientes com histórico de hérnias de disco e de estenose do canal medular 

vertebral que realizam exercícios resistidos e técnicas de descompressão 

vertebral em tratamentos de hidrocinesioterapia para pacientes com o mesmo 

quadro que realizam o tratamento apenas em solo? 
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Ao realizar atividades dentro da água, a compressão dos discos 

articulares tona-se menor devido ao Princípio de Arquimedes que afirma que a 

força de empuxo ascendente exercida sobre um corpo imerso em um fluido, total 

ou parcialmente submerso, é igual ao peso do fluido que o corpo desloca e atua 

na direção ascendente no centro de massa do fluido deslocado 

(NUSSENZVEIG, 2018). Tal princípio proporcionaria uma descompressão 

natural das estruturas articulares e junto com a alta temperatura e com a pressão 

hidrostática a aplicação dos protocolos seria facilitada e o tempo de recuperação 

diminuído. 

 
 

  



 

5 
 

2. JUSTIFICATIVA 
 

Este projeto será de extrema importância para o estudo da relação entre a 

redução da aceleração da gravidade e a execução exercícios resistido e de 

descompressão vertebral para pacientes com hérnia de disco e estenose do canal 

vertebral durante a fase inflamatória e de granulação tecidual com a melhora dos 

pacientes avaliados. 

Em caso de confirmação da hipótese apresentada, o presente estudo será 

relevante para que sejam aplicados investimentos na hidrocinesioterapia e em caso 

de negação, a relevância se dará na confirmação da não necessidade de alocar 

recursos para manter uma piscina terapêutica. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 
 

 Comparar a evolução de pacientes portadores de hérnia de disco e estenose 

vertebral em tratamento de Hidrocinesioterapia e fisioterapia no solo. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Analisar a evolução do quadro clínico dos pacientes tratados com 

Hidrocinesioterapia;   
• Analisar a evolução do quadro clínico dos pacientes tratados com 

fisioterapia no solo;  
• Consultar os prontuários dos pacientes os achados do dia da avaliação e 

do dia da alta (dor, ADM, força muscular);  
• Comparar estes achados do dia da avaliação com o dia da alta. 
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4. METODOLOGIA 
   

4.1 TIPO DE ETUDO 

Para o presente trabalho será desenvolvido um estudo transversal quantitativo 

com pacientes diagnosticados com hérnia de disco e estenose vertebral.  

4.2 ÁREA DE TRABALHO 

A pesquisa será realizada na Clínica Reabilit Espaço de Saúde, localizada na 

cidade de Brasília/DF, e o público alvo são pacientes diagnosticado com hérnia de 

disco e estenose vertebral.  

4.3 AMOSTRA / PACIENTES 

Serão selecionados aleatoriamente 50 prontuários de pacientes maiores de 18 

anos que tenham ficha de avaliação completa. 

4.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

Serão inclusos os prontuários do período de dezembro de 2018 a dezembro 

de 2019, de pacientes maiores de 18 anos, de ambos os sexos e diagnosticados com 

hérnia discal e estenose vertebral. 

4.5 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

Serão excluídos os prontuários que não apresentarem as informações 

necessárias para a realização da pesquisa. 

4.6 FORMA DE RECRUTAMENTO DOS SUJEITOS 

A forma de recrutamento será através dos arquivos dos prontuários da Clínica 

Reabilit, devidamente autorizado (Anexo 1). 

4.7 PROCEDIMENTOS E COLETA DE DADOS 

A partir da seleção dos prontuários, respeitando os critérios de inclusão da 

pesquisa, o pesquisador irá coletar dados como antropométricos como nome 

(iniciais), idade, sexo, peso, altura e profissão. Na sequência, serão coletados os 

seguintes dados: o diagnóstico clínico, a escala de dor, a Amplitude de Movimento 

(ADM) e a força muscular tanto do primeiro dia da avaliação quanto do dia a alta.  
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4.8 TABULAÇÃO DOS DADOS 

Os dados serão tabulados na planilha do Excel a fim de realizar a estáticas 

descritivas.  

4.9 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Serão realizados estudos bioestatísticos para calcular o tempo médio de 

tratamento dos pacientes analisados. 

Para determinação da incidência estatística será utilizada primeiramente o 

teste de Shapiro-Wilk para determinar as normalidades dos dados. Com base nos 

resultados apresentados, serão utilizados os seguintes testes: 

Distribuição normal - Paramétrico - Teste de Student e o Coeficiente de 

correlação de Spearman; 

Distribuição não normal - Não Paramétrico - Teste de Mann- Whitney e o 

Coeficiente de correlação de Pearson;  

Para análise estatística, será utilizado o Software SPSS. 

O valor adotado para assumir a probabilidade de que a diferença encontrada 

no estudo seja verdadeira será de 0,05. 

4.10 VALORES ÉTICOS DA PESQUISA 

A pesquisadora cumprirá, em todas as etapas da pesquisa, as normas 

nacionais vigente no país, bem como as estabelecidas pelas Resoluções do Conselho 

Nacional de Saúde, em especial a Resolução CNS n° 466/12 e suas complementares. 

4.11 ANÁLISE DE RISCO DA PESQUISA 

Considerando que toda pesquisa oferece algum tipo de risco, nesta, o risco 

pode ser avaliado como: MÍNIMO. O pesquisador pode, acidentalmente, deletar 

algum prontuário, uma vez que os mesmos são eletrônicos. 
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5. ORÇAMENTO: 

 

O custo do trabalho será interpretado com a disponibilidade do pesquisador em 

dedicar um período para aplicação do QUEM que se fará sem ônus à universidade 

participante. A formulação e apresentação do presente documento justificam o 

comprometimento por parte do pesquisador. 

 

Após avaliação total dos gastos dessa pesquisa, calculado no valor de R$229,30 

verifica-se a viabilidade para execução do projeto, observando-se um bom custo 

benefício. 

 

 

 

 

  

Item Descrição Quantidade 
Custos (R$) Fonte de 

recursos Unitário Total 

Transporte Passagem 40 R$ 5,00 R$200,00 Pesquisadora 

Caneta Anotações 1 R$ 1,00 R$ 1,00 Pesquisadora 

Papel sulfite Resma A4 1 R$ 23,00 R$ 23,00 Pesquisadora 

Prancheta Anotações 1 R$ 5,30 R$ 5,30 Pesquisadora 

Total: R$ 229,30  
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7. Anexos 
  
7.1 Anexo 1 
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7.2 Anexo 2 

 

 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA EM PRONTUÁRIO 

 

 Eu, Arley Andrade Teymeny, responsável principal pelo Projeto de Pesquisa 

de Iniciação Científica da participante Vanessa Daldegan Gomes de Lima, o qual 

pertence ao curso de Fisioterapia do Centro Universitário ICESP venho requerer 

autorização para realizar coleta dos dados, por meio de prontuários de pacientes no 

período de dezembro de 2018 a dezembro de 2019. Estes dados subsidiarão o 

trabalho intitulado “Efeitos da Hidrocinesioterapia em Pacientes com Disfunções 

Lombares Atendidos na Clínica Reabilit Espaço Saúde”. que tem como objetivo 

verificar se existe discrepância na evolução do tratamento de pacientes tratados com 

hidrocinesioterapia e com protocolos aplicados apenas e solo na clínica Reabilit 

Espaço de Saúde.   

 

 

 

___________________, ______ de ______ de ______. 

          

 

 

 

 

 

Assinatura do(a) responsável principal 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA NÃO UTILIZAÇÃO DO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

Referente ao projeto de pesquisa de Iniciação Científica, do(s) participante(s) 

Vanessa Daldegan Gomes de Lima, o qual pertence ao curso de Fisioterapia do 

Centro Universitário ICESP, intitulado “Efeitos da Hidrocinesioterapia em Pacientes 

com Disfunções Lombares Atendidos na Clínica Reabilit Espaço Saúde”. 

 

Pesquisadores(as): Arley Andrade Teymeny (Orientador) 

          Ayda Jamal Muhd Daoud (Co-orientadora) 

       Vanessa Daldegan Gomes de Lima (Participante) 

 

 

 Esclarecemos que a coleta dos dados da pesquisa citada será realizada com utilização 

de prontuários clínicos, sendo inviável a localização de cada um dos sujeitos que fazem parte 

da amostra da investigação. Desta forma, solicitamos concordância expressa do Coordenador 

deste Comitê para a não utilização do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

 

___________________, ______ de ______ de ______. 

         

 

 

Assinatura do(a) responsável principal 
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