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“HIDROLOGIA E TERAPÊUTICA AQUÁTICA”
PEDRO CANTISTA*

*Médico Especialista em Medicina Física e de Reabilitação certificado pelo Board Europeu e com a competência em
Medicina da Dor e em Hidrologia pela Ordem dos Médicos
Presidente da Sociedade Portuguesa de Hidrologia Médica
Professor Auxiliar convidado do Curso de Medicina do Instituto de Ciências Biomédicas Abel SALAZAR, responsável
pela cadeira de Hidrologia Clínica

RESUMO
ABSTRACT
A terapia pela água é ancestral e está presente em todas as civilizações do nosso Mundo.
Prática originariamente empírica associada ao recurso aos agentes físicos naturais veio a evoluir no que
respeita ao conhecimento e sistematização da sua análise, efeitos e consequente utilização terapêutica.
Designa-se por Hidrologia Médica o ramo da Medicina que estuda as ações fisiológicas e terapêuticas das
águas.
A terapêutica da água pode residir essencialmente em princípios físicos independentemente dos sais minerais
que possam entrar na sua composição. Referimo-nos portanto a qualquer tipo de água, seja ela da rede pública
de um curso natural ou de qualquer outra origem. Neste caso falamos de Hidroterapia. Trata-se da utilização
da água em “cura externa”, fazendo parte das técnicas de fisioterapia, uma vez que o que aqui está em causa
são os princípios físicos (temperatura, princípios hidrostáticos- impulsão e pressão, ou hidrodinâmicos - jatos
subaquáticos, turbulências - hidromassagem, hidrocinesiterapia).
Quando se recorre a uma água mineral natural (águas de circulação profunda com composição química estável
e específica) com intuitos terapêuticos falamos de Crenoterapia (do grego “Krenos” – fonte).
Aqui estão em jogo fatores terapêuticos mais diversos: não só os físicos mas também os químicos, biológicos
e psicológicos.
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Designa-se por hidropinia a sua ingestão sob prescrição médica.
Quando a água mineral natural é de origem marinha designamos a sua aplicação terapêutica por talassoterapia
(esta inclui também a utilização de produtos marinhos como as algas, os lodos, os corais, as areias).
Podemos então dizer que existe um efeito específico das diversas águas minerais que junta os seus princípios
físicos, químicos, biológicas e psicológicos.
Para além dos efeitos decorrentes de cada água de per si é bom recordar que a técnica escolhida para a sua
aplicação influencia também o seu efeito terapêutico
Assim obteremos resultados diferentes com duches, banhos de imersão ou hidromassagens ou abluções.
Existem modernos equipamentos que podem de facto potenciar os benefícios da Crenoterapia.
Nesta conferência serão abordados os fundamentos científicos da terapia aquática, a evolução do seu uso
medicinal, as técnicas de tratamento, suas indicações e contra indicações.
Uma nota para a formação e investigação na área da Hidrologia Médica assim como a metodologia aplicável
nesta área.
Finalmente apresentar-se-ão algumas notas sobre as diversas tipologias dos estabelecimentos balneares com
especial destaque para as termas portuguesas como locais de eleição e tradição que importa defender e
preservar.
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“ESTUDO COMPARATIVO DO EFEITO DA FISIOTERAPIA ACUÁTICA E
FISIOTERAPIA EM SOLO PARA PACIENTES COM DOENÇA DE PARKINSON”
JAMILE VIVAS*

* Profesora Asociada del Departamento de Fisioterapia da Universidade da Coruña, España.. Doutorado em
Neurociências pela Universidade da Coruña. Diploma de Estudios Avançados pela Universidade da Coruña.
Especialização em Fisioterapia aplicada à Correção da Postura

RESUMO
ABSTRACT
OBJETIVOS: Avaliar e comparar dois protocolos de Fisioterapia (em solo e na água) para pessoas com
Doença de Parkinson (DP) enfocada na estabilidade postural e movimento ativo e proporcionar informação
metodológica sobre a progressão dentro do programa para um ensaio mais amplo no futuro.

MÉTODOS:
Participantes: onze pessoas com diagnóstico de Doença de Parkinson idiopática, em estágio 2-3 da Escala de
Hoehn e Yahr finalizaram o período total do estudo.
Intervenções: Após as avaliações iniciais, os participantes foram distribuídos aleatoriamente entre os grupos
de Fisioterapia aquática (grupo experimental) ou Fisioterapia em solo (controle ativo). Os participantes foram
submetidos à ses- sões individuais de quarenta e cinco minutos, duas vezes por semana, durante quatro
semanas.. Ambas as intervenções eram equiparadas (quanto as características dos exercícios) e estruturadas
em estágios com objetivos claros e critérios de progressão para passar a fase seguinte.
Avaliações: Os participantes foram submetidos a uma avaliação inicial (baseline), um pós-teste,
imediatamente quatro semanas depois do período de tratamento, e uma avaliação de seguimento dezessete
dias depois. As avaliações foram realizadas na fase OFF da medicação. Os testes funcionais incluíram o Teste
de alcance funcional (FRT), a escala de equilíbrio de Berg (BBS), a UPDRS, uma prova de marcha de 5
metros e o tempo de levantar de caminhar cronometrado (TUG).
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RESULTADOS: Ambos grupos incrementaram os valores do alcance funcional (FRT). Somente o grupo que
participou da Fisioterapia aquática obteve melhoras nas Escalas de equilíbrio de Berg e na UPDRS.

CONCLUSÕES: No presente estudo piloto, protocolos de fisioterapia produziram uma melhora na
estabilidade postural de pessoas com Doença de Parkinson. Esta melhora foi significativamente maior após a
Fisioterapia aquática. Os protocolos de tratamento realizados demonstraram ser factíveis e parecem ser úteis
na avaliação da melhora da estabilidade postural associada aos déficits encontrados na Doença de Parkinson.
Alguns dos aspectos metodológicos detalhados neste estudo podem ser utilizados para desenvolver um ensaio
controlado mais amplo.
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“HIDROLOGIA E TERAPÊUTICA AQUÁTICA”
GONÇALO CARRETEIRO*

*Licenciou-se em Terapia Ocupacional pela Superior de Saúde do Alcoitão em 2005. Em 2007 termina o curso de
Formação em Osteopatia pela Universidade Lusíada. É Terapeuta Ocupacional no Hospital de Dia do Serviço de
Psiquiatria do Hospital Prof. Dr. Fernando da Fonseca, onde desde 2004 adquiriu experiência no meio aquático com
utentes com patologia do foro psiquiátrico. É membro da direcção da Associação Portuguesa de Terapeutas
Ocupacionais desde 2008.

RESUMO
ABSTRACT
A utilização da água com fins terapêuticos tem sido uma evidência de diversas formas, desde a sua utilização
na Grécia antiga passando pelas famosas termas Romanas.
As propriedades terapêuticas da água foram também adotadas no tratamento de pessoas com problemas do
foro da Saúde Mental. Contudo, os primeiros relatos da utilização da água em doentes do foro psiquiátrico
chegam a ser cruéis e desumanos, tendo como objetivo “sufocar as ideias loucas” estes tratamentos eram
perigosos e poderiam levar à morte do paciente. Verifica-se desta forma que nos primórdios da sua utilização
em psiquiatria as propriedades terapêuticas da água não eram exploradas de uma forma efectiva, tendo esta
uma finalidade punitiva ou até mesmo de choque, sob o pretexto dos doentes renunciarem às suas “ideias
fantásticas”.
Com a evolução da psiquiatria e o aparecimento de várias instituições o uso da água passa então a ser um
aliado terapêutico nomeadamente através da imersão e do uso da água a diferentes temperaturas quer para
estimular doentes deprimidos quer para acalmar doentes agitados. Apesar desta evolução, o aparecimento dos
neurolépticos na década de 50 do século passado veio fazer com que os tratamentos através da água fossem
quase que abandonados uma vez que a sua relação custo\benefício era bastante menos atrativa que os novos
fármacos.
Hoje em dia sabemos através de diversos estudos que apesar da terapia farmacológica ser imprescindível o
uso dos outros meios terapêuticos como aliados potencializa a recuperação e a qualidade de vida da pessoa
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com perturbação psiquiátrica.
No Hospital de Dia do Serviço de Psiquiatria do Hospital Fernando da Fonseca uma das atividades realizadas
pelos Terapeutas Ocupacionais como parte do projeto terapêutico de muitos dos utentes é a “Terapia
Ocupacional no Meio Aquático” (T.O.H2O). Esta atividade tira partido de todos os benefícios que o meio
aquático pode trazer nomeadamente pelas suas características físicas e térmicas e através da exploração da
hidrodinâmica. Deste modo procura-se atuar sobre alguns componentes (físico, cognitivo e efetivo) nos quais
possam existir défices e deste modo promover um melhor desempenho ao nível das ocupações significativas
para cada utente.
Através da participação dos utentes na “T.O.H2O” é também possível promover o envolvimento noutras
ocupações que, apesar de muitas vezes não serem significativas para o utente, são necessárias para o seu
quotidiano, nomeadamente ao nível da higiene pessoal e da gestão doméstica.
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“A VIAGEM...”
ANA RITA MATIAS*

*Licenciada em Educação Especial e Reabilitação (FMH-UTL). Mestre em Psicologia Educacional (ISPA). Doutoranda
em Motricidade Humana-Ramo Reabilitação (FMH-UTL). Formadora certificada. Autora do livro “Psicomotricidade
em meio aquático na primeira infância”.

RESUMO
ABSTRACT
Proponho falar-vos de uma viagem à exploração dos sentidos, dos espaços, da corporeidade e das relações
parentais. Não se trata de uma viagem solitária, nem tão pouco sem regresso. Como todas as viagens, esta
enriquece-nos, torna-nos mais conscientes de nós próprios, dos outros e dos que nos rodeia.
Prepara-se os intervenientes para outras viagens neste meio, assegurando a sua segurança, emocional e afetiva
noutros espaços aquáticos.
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“LE CORPS ET L’EAU”
CATHERINE POTEL *

* Catherine Potel Baranes, Thérapeute en relaxation analytique, Sapir. Psychomotricienne

RESUMO
ABSTRACT
Utiliser l’eau pour soigner n’a rien de révolutionnaire. Dans nos institutions, dans nos équipes, il se trouve
toujours quelqu’un pour renouer avec cette tradition ancienne du bain, qu’il soit éducateur, infirmier,
kinésithérapeute, psychologue, psychomotricien. L’eau est l’un de nos alliés thérapeutiques les plus fidèles.
À cette médiation eau, chacun de nous donne un sens particulier, une forme, des orientations différentes. Il est
cependant quelque chose de commun à toutes ces démarches : dans l’eau, le corps du thérapeute est autant
engagé que le corps du patient. Et c’est de cet engagement corporel que naît la spécificité d’un travail dans
l’eau.
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“TERAPIA AQUÁTICA INTEGRADA”
AIDA DUARTE MARQUES*

*Psicomotricista; Licenciada em de Educação Especial e Reabilitação pela Faculdade de Motricidade
Humana; Coordenadora Técnica da Equipa do Centro de Actividades Aquáticas da Associação de Paralisia
Cerebral de Lisboa; Curso Básico e Avançado do Conceito de Halliwick; Orientadora de Estágios
Curriculares na área da Hidroterapia e Terapia Aquática

RESUMO
ABSTRACT
O Centro de Atividades Aquáticas da APCL tem uma história de 11 anos de um trabalho multidisciplinar ao
nível da terapia aquática nas diferentes vertentes: preventiva, educativa e reabilitativa. O funcionamento da
equipa através de um conjunto de técnicos que compreende atualmente psicomotricistas e fisioterapeutas é
pautado por uma vasta partilha de informação entre todos, no sentido de se poder realizar uma intervenção o
mais global possível e de uniformizar critérios de profissionais com formações de base diferenciadas e com
experiências profissionais diversas. Estas vão da pediatria à 3ª idade, passando por áreas muito especializadas
tais como a hidroterapia ou o desporto adaptado e integrando patologias dos foros neurológico e músculoesquelético.
Esta apresentação pretende, sumariamente, dar a conhecer as possibilidades de atuação comunitária de um
serviço especializado, com enfase na sua integração nos diferentes contextos da sociedade envolvente.
O serviço de hidroterapia da APCL funciona através de programas de reabilitação e intervenção em meio
aquático devidamente individualizados e dirigidos a clientes e respetivas famílias dos 5 Centros de Atividades
Ocupacionais da instituição, bem como se dirige a clientes externos que se deslocam às nossas instalações por
meios próprios. Este serviço funciona com sessões individuais ou de grupo e possui as seguintes valências:
Hidroterapia Individual e de pequeno Grupo; Natação Adaptada; Natação Adaptada de Competição;
Atividades Aquáticas Adaptadas.
Para além desta vertente, foi iniciada, no presente ano lectivo, uma parceria com a Câmara Municipal de
Lisboa e com 2 outras Instituições do Concelho há já muito idealizada e que integra um projecto dirigido a
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todas as crianças com deficiência que frequentam o 1º ciclo do ensino básico nas escolas públicas da cidade de
Lisboa.
Sempre que possível os atletas de natação adaptada participam em provas, oficiais e não oficiais, constituindo
uma forma de participação activa e de socialização.
Poder-se-á definir como um dos aspectos mais preponderantes dos diferentes programas de
reabilitação/Terapia a conquista da autonomia e independência no meio aquático, tanto quanto possível,
atendendo às necessidades e capacidades individuais.
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“WATSU”
CÂNDIDA MONTEIRO*

*Fisiatra com a competência em hidrologia médica

RESUMO
ABSTRACT
O QUE É:
Watsu é uma técnica de mobilização totalmente passiva efectuada em piscina á temperatura corporal,
consistindo numa sequência de movimentos de rotação e alongamentos, tracções e posturas que permitem a
massagem e pressões em determinados pontos. Há sempre uma estimulação sensorial suave feita pelas
ondulações e turbulência criada na água pelo movimento. No conjunto, a sessão leva a uma libertação motora
e emocional que traz benefícios físicos, cognitivos e funcionais.
Foi criada há 32 anos na Califórnia por Harold Dull, um poeta que estudou Zen Shiatsu.
COMO FUNCIONA:
Actua a nível sensorial (cinestésico, proprioceptivo, vestibular e táctil) de modo a facilitar as normais
respostas motoras.
A água quente dando uma estimulação sensorial constante juntamente com o toque e as pressões, ao elevarem
o limiar da dor, vão inibir a espasticidade.
Os movimentos lentos, rítmicos, de flexão-extensão e de rotação usando contacto constante e firme, embora
suave, vão ter um efeito inibidor da hipertonia.
A rotação rítmica da cabeça (ouvido interno), tronco e membros promove a integração de reflexos tónicos e
estimula as reacções de equilíbrio.
Os movimentos de flexão-extensão do tronco bem como o relaxamento melhoram o padrão respiratório
permitindo inspirações profundas, rítmicas, lentas. As reduzidas necessidades de oxigénio por ausência de
esforço, também ajudam á bradipneia.
Tem efeito ansiolítico melhorando os padrões de sono.
A água quente nos canais auditivos abafa os sons que nos possam distrair e portanto facilita o relaxamento e a
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consciência corporal.
Pode providenciar um canal para quebrar os ciclos viciosos da disfunção físico-psíquica.
Há melhor tolerância ao contacto físico e proximidade do terapeuta na água quente do que em seco.
Os momentos de pausa permitem incorporar a consciência do próprio corpo e da unidade com o universo.
QUE INDICAÇÕES TEM:
Complemento do tratamento de reabilitação de doentes: neurológicos com tónus muscular aumentado (AVC,
traumatismos cranianos, vertebro-medulares, Parkinson, paralisia cerebral); com limitação de amplitudes
articulares e rigidez da ráquis (espondilite anquilosante, por ex.), na fibromialgia, no pósmastectomia.
No inicio ou no fim de sessões de hidrocinesiterapia para promover relaxamento e reduzir a dor.
Para controlar a ansiedade e suas manifestações somáticas, nomeadamente a dispneia ou contracturas
musculares.
Há programas especializados para casais, órfãos, trabalhar o luto, atletas.
O TERAPEUTA TEM QUE TER:
Excelente postura, equilíbrio, qualidade no toque, fluir no movimento, ter óptimo suporte e posicionamento do
paciente. Adaptar-se às necessidades do paciente.
Concentrar-se em ESTAR com o outro.
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“BRAÇADAS DE INCLUSÃO: PROJETO DE NATAÇÃO
ADAPTADA/PSICOMOTRICIDADE EM MEIO AQUÁTICO, NA CIDADE DE BEJA”
NÍDIA SOFIA JANUÁRIO DE AMORIM*

*Licenciatura em Reabilitação Psicomotora, na FMH-UT. Curso CEF de Natação adaptada nível III. II Curso de
Mestrado Em Exercício e Saúde para Populações Especial, pela FCDEF – Ucoimbra. Atleta de Natação desde os 12
anos. Monitora de Natação Adaptada e Psicomotricidade em Meio Aquático (Prof. de Natação Adaptada no Clube de
Natação de Beja, desde 2011). Presidente da Direção da Associação Jovem "Habi(li)tar ALentejo" – AJHA. Participante
em estudos internacionais sobre o perfil do técnico de desporto adaptado (EUSAPA e Léon 2009-2010);

RESUMO
ABSTRACT
O projeto “Braçadas de Inclusão” surgiu em Outubro de 2011, na cidade de Beja, através do Clube de Natação
de Beja (CNB).
A sua criação prendeu-se com a inexistência das valências de Natação Adaptada e Psicomotricidade em meio
aquático nos clubes, que oferecem à população local, a modalidade de natação.
Neste sentido, e partindo do desejo de contribuir para uma sociedade mais inclusiva onde a igualdade de
oportunidades é uma realidade e não apenas uma vontade, o CNB decidiu alargar a sua oferta desportiva a
atletas com condições específicas de saúde, possibilitando-lhes assim uma prática regular desta modalidade.
No que concerne à estruturação específica do projeto, a sua elaboração e operacionalização ficou à
responsabilidade de uma psicomotricista, com formação profissional em Natação Adaptada.
A metodologia utilizada passou, de modo inicial, pela aplicação dos 10 pontos referenciados no método de
Halliwick, divergindo depois para uma situação ou competitiva e puramente desportiva ou para uma outra de
caráter terapêutico.
No que se refere à organização das aulas, existe uma aula em grupo, onde o atleta realiza a mesma em
conjunto com a sua turma e uma outra em contexto individual, onde trabalha apenas com a psicomotricista.
Nesta última são desenvolvidas competências específicas, num ambiente individualizado e personalizado a
cada atleta. É de salientar que as aulas que decorrem em contexto de turma são ministradas pela

JORNADAS INTERNACIONAIS DA TERAPIA AQUÁTICA

psicomotricista e pelo professor e após um ano de projeto considerou-se esta organização uma mais-valia, no
sentido em que a presença da terapeuta na aula de grupo permite, em articulação com o professor da aula, um
ajuste mais eficaz das estratégias de ensino-aprendizagem utilizadas com o atleta.
Por último, é importante referir que “braçada a braçada nadamos para uma sociedade mais inclusiva”.
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“ORGANIZAÇÃO O COMPORTAMENTO NO MEIO AQUÁTICO – UMA PERSPECTIVA
SEGUNDO O MODELO DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL”
CATARINA NUNES ALVES*

* Licenciatura em Terapia Ocupacional na Escola Superior de Saúde do Alcoitão. Terapeuta Ocupacional na Equipa
Local de Intervenção Precoce de Oeiras, CERCIOEIRAS. Mestranda, Mestrado Neuropsicologia, Instituto Ciências da
Saúde, Universidade Católica Portuguesa, Lisboa. Pós-Graduada em Neurodesenvolvimento em Pediatria, Instituto
Ciências da Saúde, universidade Católica Portuguesa. Formação avançada em Integração Sensorial – University of
Southern California, WPS.

RESUMO
ABSTRACT
A utilização do meio aquático, como instrumento terapêutico tem sido sustentada por vários autores como
forma de aumentar o desempenho e desenvolvimento global da criança, nomeadamente nas competências
intrínsecas ao comportamento funcional.
O Terapeuta Ocupacional intervém no contexto aquático com objectivo de potencializar áreas de desempenho
e motivar a criança através das actividades significativas. Com a utilização de estratégias com base no modelo
de integração sensorial, o terapeuta orienta o seu raciocínio para estimular na criança as sensações
provenientes do corpo e do ambiente aquático.
Neste contexto, onde o ambiente é controlado, permite potencializar a maturação dos sistemas sensoriais,
especificamente o visual (dimensão do espaço aquático, movimento da água, alterações da incidência
luminosa e utilização de equipamento colorido), o táctil (contacto permanente com a água, aumento do
contacto físico do terapeuta), o proprioceptivo (existência de pressão hidroestática actuando no corpo
submerso), o vestibular (movimento nas deslocações do corpo e movimento independentes da cabeça,
estimulando os receptores vestibulares) e completando o sistema auditivo, com o som da água variante entre a
imersão e a emersão, por exemplo.
Esta maturação possibilita ao cérebro experiências sensoriais organizadas e orientadas para as necessidades da
criança, associando e unificando os inputs sensoriais, tendo como resultado final respostas comportamentais
adaptativas eficazes e promotoras ao desempenho da criança.
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Deste modo, o processamento íntegro do cérebro e a adequação e estabilidade comportamental, permite
organizar a informação para promover a aprendizagem, orientar as respostas emocionais adequadas e ajustar o
seu comportamento aos vários contextos onde a criança está envolvida, podendo este comportamento estar
associado a problemática clinicamente identificada ou apenas apresentar sinais de alterações significativas que
prejudiquem a sua estabilidade e funcionalidade.
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“AQUATIC THERAPY FOR PERSONS WITH A METABOLIC SYNDROME”
JOHAN LAMBECK*

* * Fisioterapeuta - Pesquisador Associado da Faculdade de Cinesiologia e Ciências da Reabilitação da Universidade de
Leuven), integrando o Projeto Erasmus da União Europeia no tema Aquaoutcome.. Foi responsável pelo Departamento
de Fisioterapia Aquática do Centro de Reabilitação da Sint Maartenskliniek (Nijmegen, Holanda). Cofundador da
Fundação Halliwick, da International Halliwick Association (IHA) e da Associação Corpo Internacional de Fisioterapia
Aquátic). Autor ou co-autor de quatro livros ou CDs, mais de 30 artigos e capítulos de livros e revistas técnicas (sob
revisão de pares – "peer review") sobre assuntos aquáticos e de Fisioterapia Aquática. Integrou o grupo de revisão de
temas em Balneoterapia do banco de dados virtual Cochrane. É Instrutor Sénior da IHTN - International Halliwick
Therapy Network (Rede Internacional do Halliwick Terapêutico), ente integrante da Fundação Halliwick e da IATF.
Contato Principal da Rede de Fisioterapia Aquática estabelecida na WCPT – World Confederation for Physical Therapy
(Confederação Mundial de Fisioterapia), a APTI. Presidente do grupo ‘Health Benefits”, do comité da WHO para a
elaboração “Guidelines for Safe recreational water environments: swimming pools and similar environments”.

RESUMO
ABSTRACT
INTRODUCTION
Worldwide 347 million people have diabetes, of which 90% have type 2 diabetes DM2).
DM2 is regarded as a life-style disease and is the result of excess body weight and physical inactivity (World
Health Organization 2012).
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/en/.
The WHO therefore advocates regular physical activity, combined with diet
METHODS
A research in 7 databases has resulted in 20 high to moderate level evidence articles about immersion and
aquatic activity for patients with DM2, obesity or the metabolic syndrome.
RESULTS
Awareness about the importance of physical activity, including aquatic activity, by DM2 patients is increasing
and research is emerging as well. Physical activity on land can be restricted because of overweight, obesity,
osteoarthritis or cardiac problems. Especially in cases of multiple morbity, aquatic activity might be the only
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choice to reach an aerobic level that statistically reduces the relative risk of death. Immersion in thermoneutral water has not shown to be detrimental for people with DM2, but actually provides advantages for
functioning of the cardio-pulmonary system and balances the – impaired - autonomic nervous system
(Hildenbrand 2010) with hormonal responses that are not influenced by an impaired autonomic system
(O'Hare 1989). Immersion as such reduces pre-inflammatory cytokines and reduces the level of fasting
glucose. Research about aquatic exercise has focused on swimming, aquajogging and shallow water fitness.
Activity in water, just as activity on land, positively influences blood glucose and the insulin response (Jones
2009). Moreovere, Nagle (2007) and Wouters (2010) reported that women with BMI between 30 and 42
showed the same training effects in water as on land, but with better adherence. Obese patients additionally
reported less pain in their osteoarthritis hips and knees when exercising in water (Lim 2010).
CONCLUSION
Research still is scarce, but supports the choice to exercise (vigorously) in an aquatic environment.
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“MEDIAÇÃO CROPORAL EM MEIO AQUÁTICO”
CATHERINE POTEL*

* Catherine Potel Baranes, Thérapeute en relaxation analytique, Sapir. Psychomotricienne

PROGRAMA DO WORKSHOP
WORKSHOP PROGRAMME
Il s’agit pour le soignant en formation de s’impliquer dans son corps et de vivre les situations qui lui sont
proposées. Les éprouvés et les ressentis qui sont activés dans cette pratique aquatique seront la base de son
écoute des patients. Lui seront également proposés des techniques de portage, de relaxation et de
communication spécifiques au milieu aquatique.
Grands secteurs de cette pratique corporelle aquatique :
LA SENSORIALITÉ
Les limites et les enveloppes corporelles
Le toucher de l'eau : caresses, massages, enveloppement.
Les enveloppes sensorielles
L’imprégnation sensorielle et la mise en évidence des stimulations sensorielles à tous les niveaux et canaux :
Cutané : peau, toucher, température...Visuel, Auditif, Informations gustatives, Odorat.
KINESTHÉSIE & TONUS
Les effets de l’eau et du portage sur la peau et la tonicité musculaire.
Les différentes caractéristiques de l’eau et leurs répercussions sur le corps, le mouvement, et la tonicité
La fluidité du corps
EVOLUER DANS L’EAU
L’équilibration, coordination, ..., centre de gravité, poids du corps, rééquilibration.
Les appuis et la verticalité
Les différents types de déplacements dans l'eau.
L'immersion et ses implications sur la respiration.
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L'immersion et le travail des sons
LE TEMPS ET L’ESPACE
La notion d'espace: le corps dans l'espace de l'eau, la distance relationnelle, le toucher à distance par
l’intermédiaire de l’eau.
Les notions de temps: rythme du mouvement, différence dans les mouvements et schèmes moteurs / rythme
LA RELATION À L’AUTRE
L'accompagnement de l'autre dans l'eau.
La communication dans l'eau.
Les jeux dans l'eau.
Les portés
Les différentes techniques de relaxation aquatique.
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“PROGRAMA DE TERAPIA AQUÁTICA PARA DOENTES COM PARKINSON”
JAMILE VIVAS*

* Profesora Asociada del Departamento de Fisioterapia da Universidade da Coruña, España.. Doutorado em
Neurociências pela Universidade da Coruña. Diploma de Estudios Avançados pela Universidade da Coruña.
Especialização em Fisioterapia aplicada à Correção da Postura

PROGRAMA DO WORKSHOP
WORKSHOP PROGRAMME
PARTE 1. TESTES FUNCIONAIS:
Teste de alcance funcional (FRT)
Escala de equilibrio de Berg (BBS)
Escala de avaliação da doença de Parkinson UPDRS (Parte motora)
Tempo de levantar de caminhar cronometrado (TUG).
PARTE 2. EXEMPLO DE UM PROTOCOLO DE FISIOTERAPIA AQUÁTICA
Exercícios de aquecimento
Exercícios de mobilidade do tronco
Treinamento da estabilidade postural
Treinamento orientado à tarefa
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“MÉTODO DE HALLIWICK”
JOHAN LAMBECK*

ANNE BOMMER**

* Fisioterapeuta - Pesquisador Associado da Faculdade de Cinesiologia e Ciências da Reabilitação da Universidade de
Leuven), integrando o Projeto Erasmus da União Europeia no tema Aquaoutcome.. Foi responsável pelo Departamento
de Fisioterapia Aquática do Centro de Reabilitação da Sint Maartenskliniek (Nijmegen, Holanda). Cofundador da
Fundação Halliwick, da International Halliwick Association (IHA) e da Associação Corpo Internacional de Fisioterapia
Aquátic). Autor ou co-autor de quatro livros ou CDs, mais de 30 artigos e capítulos de livros e revistas técnicas (sob
revisão de pares – "peer review") sobre assuntos aquáticos e de Fisioterapia Aquática. Integrou o grupo de revisão de
temas em Balneoterapia do banco de dados virtual Cochrane. É Instrutor Sénior da IHTN - International Halliwick
Therapy Network (Rede Internacional do Halliwick Terapêutico), ente integrante da Fundação Halliwick e da IATF.
Contato Principal da Rede de Fisioterapia Aquática estabelecida na WCPT – World Confederation for Physical Therapy
(Confederação Mundial de Fisioterapia), a APTI. Presidente do grupo ‘Health Benefits”, do comité da WHO para a
elaboração “Guidelines for Safe recreational water environments: swimming pools and similar environments”.
**Senior Lecturer IATF. She is certified Ai Chi Lecturer and practitioner of Watsu and Halliwick®. Anne is specialized
in working with clients with severe physical and intellectual disabilities and works in the Fondation Clair Bois, Geneva
(Switzerland)

PROGRAMA DO WORKSHOP
WORKSHOP PROGRAMME
PARTE 1: NATAÇÃO - HALLIWICK (COMPETIÇÃO)
Introdução à escala de Borg
Natação e escala de Borg: monitorização da perceção subjetiva de esforço
PARTE 2: TERAPIA AQUÁTICA ESPECÍFICA PARA DOENTES COM PRÓTESES DE JOELHO E
ANCA
Terapia aquática específica para tratamentos individuais
Terapia aquática específica para tratamentos em classes
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“RELAXAMENTO PELO WATSU”
CÂNDIDA MONTEIRO*

*Fisiatra com a competência em hidrologia médica

PROGRAMA DO WORKSHOP
WORKSHOP PROGRAMME
Demonstração do modelo de Watsu: os movimentos.
Experimentar o "receber".
Treino da sequência de movimentos.
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“DESAPEGO”
CARLOS MARQUES* COM O GRUPO DE HIDROTERAPIA DO

*Fisioterapeuta, formado pela Escola Superior das Tecnologias de Saúde em 1990. Em 2000 fez o curso de
pós-graduação em Hidroterapia no Medizinisches Zentrum – Bad Ragaz na Suíça. De 2001 a 2007 fez a
especialização clínica de psicoterapia – Análise e terapia Bioenergética. É o fisioterapeuta responsável pelo
programa de Hidrocinésiterapia do clube VII e no Clube Nacional de Natação Em Lisboa. Organizou e
participou em diversos cursos de intervenção no meio aquático.

PROGRAMA DE ENCERRAMENTO DOS WORKSHOPS
PROGRAMME OF WORKSHOP CLOSURE
Objetivos: Vínculo, Ajuste, Co-criação
O desajuste ou o desprendimento é um processo contínuo de mudança de apoios, tendo presente as variáveis
de mecânica de fluidos, da fisiologia do exercício, da aprendizagem motora, com vista a aumentar a
dificuldade e a desafiar a estabilidade e é a tarefa mais difícil do terapeuta, pois se der muito apoio não haverá
desafio e, se der muito pouco, reações de medo e stress podem interferir com os resultados desejáveis.
Cada um de nós foi moldado por uma série de experiências diferentes, a sua infância, as suas conquistas, os
traumas, a nossa maneira singular de agir fazem de nós seres únicos.
Também os nossos pacientes nos chegam com uma riquíssima história, e muitas experiências ao longo da
vida. E têm a necessidade e o direito de expressarem todas as facetas do seu ser em mais este processo da sua
vida, em mais esta vivência!
O paciente procura apoio e ajuda, gradualmente deve-mos passar-lhe uma compreensão da água e o efeito que
tem sobre nós.
A melhor forma de dar a conhecer a água ao paciente é respeitando a sua individualidade, a sua personalidade,
dando-lhe prazer pela atividade e elucidando-o dos riscos que corre de uma forma afetiva.
Assim que entramos em sintonia com o paciente podemos procurar o desajuste, a assimetria, o que promove
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no paciente um movimento para procurar o ajuste de novo
O desapego foi a nossa inspiração para este trabalho.
Partindo das suas necessidades e olhando para o seu percurso, para as suas conquistas ao longo deste processo
terapêutico cada paciente em grupo interpretou corporal e emocionalmente o que para si seria o despego.
Um grande entrosamento e vinculação dos participantes foi a base do nosso trabalho. A formação de um
vínculo também é feita por o compartilharmos as experiências subjetivas do outro.
O desenvolvimento deste programa terapêutico foi feito a partir do ajuste mútuo, da partilha, de atividades de
dar e receber. De dar apoio e receber confiança.
Todos construímos esta coreografia que agora partilhamos convosco.
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