
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS  

CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E FORMAÇÃO INTEGRADA  

ESPECIALIZAÇÃO EM FISIOTERAPIA PEDIÁTRICA E NEONATAL DA UTI À 

REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA  

  

  

  

  

Hidroterapia na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal:  

Revisão Bibliográfica  

Raiza Rangel Cabral de Carvalho¹, Giulliano Gardenghi²  

  

  

  

  

 

1. Discente do Curso de Pós Graduação em Fisioterapia Pediátrica e Neonatal da UTI à 

Reabilitação Neurológica do Centro de Estudos Avançados e Formação Integrada – CEAFI. 

Graduada no curso de Fisioterapia pelo Centro Universitário de Brasília - CEUB.  

2. Fisioterapeuta, Doutor em Ciências pela FMUSP, Coordenador Científico do Serviço 

de Fisioterapia do Hospital ENCORE/GO, Coordenador Científico do CEAFI 

Pósgraduação/GO e Coordenador do Curso de Pós-graduação em Fisioterapia Hospitalar do 

Hospital e Maternidade São Cristóvão – São Paulo/SP  



2  

  

Resumo  

Introdução: A unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN) possui características que 

contribuem para o estresse do recém-nascido (RN). Para o controle álgico e comportamental 

faz-se necessário a atenção multidisciplinar. O banho de Ofurô é uma terapêutica utilizada em  

UTIN, com o objetivo de simular os estímulos e sensações experimentadas no útero materno, 

resultando em melhor controle dos parâmetros fisiológicos, qualidade de sono e ganho de 

peso. Metodologia: Foi realizada uma revisão de literatura nas bases de dados MEDLINE, 

SCIELO, BIREME, PUBMED, Google acadêmico e periódicos produzidos de 2004 a 2018.  

Resultados/Considerações finais: A técnica do banho de Ofurô é segura, pois promove 

redução nos parâmetros fisiológicos que indicam melhor controle da irritabilidade, choro e 

dor em recém-nascidos.  

 

Palavras-chaves: Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, Terapia Aquática, Dor. 
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Abstract  

Introduction: The neonatal intensive care unit (NICU) has characteristics that contribute to 

the stress of the newborn (NB). For the pain and behavioral control it is necessary the 

multidisciplinary attention. Ofurô bath is a therapy used in NICU, with the objective of 

simulating the stimuli and sensations experienced in the maternal uterus, resulting in better 

control of the physiological parameters, sleep quality and weight gain. Methodology: A 

literature review was carried out in the databases MEDLINE, SCIELO, BIREME, PUBMED, 

Google academic and periodicals produces from 204 to 2018. Results/ Final considerations: 

The technique of the bath of Ofurô is safe, as it promotes a reduction in the physiological 

parameters which indicate better control of irritability, crying an pain in newborns.  

 

Keywords: Neonatal Intensive Care Unit, Aquatic Therapy, Pain. 
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Introdução  

O recém-nascido pré-termo ou prematuro, termo denominados aos bebês que nascem 

com menos de 37 semanas de gestação, em muitos dos casos passam suas primeiras 24 horas 

de vida em uma UTI Neonatal
1
. O nascimento que já é um momento muito desgastante devido 

as diversas modificações e adaptações que são necessárias para a transição da vida 

intrauterina para extrauterina, torna-se ainda mais desgastante quando ocorre em uma UTIN, 

ambiente com altos ruídos, de rotina intensa e com vários procedimentos e manuseios 

agressivos como: acesso venoso, cpap nasal, intubação traqueal, passagem de sonda gástrica, 

punções arteriais e entre outros que causam mudanças comportamentais e fisiológicas tais 

como atraso no desenvolvimento cognitivo, emocional, físico, neurológico e sensitivo
2
. 

O estudo de McElrath e colaboradores analisou 1006 prontuários de gestantes 

verificando que 40% tiveram partos prematuros, onde a idade gestacional média foi de 30,8 

semanas, além de apontar que a prematuridade é a maior causa de mortalidade infantil no 

Brasil
3
. Os prematuros apresentam um tempo médio de internação de 36 dias, onde passam 

por cerca de 50 a 150 procedimentos dolorosos por dia, entre eles procedimentos 

fisioterapêuticos
3,4,5

. Hoje já se sabe que a dor é percebida pelo bebê desde a gestação e pode 

fazer parte de sua memória até a fase adulta. Branco afirma que a exposição repetida à dor no 

período neonatal pode diminuir o limiar da dor e aumentar a vulnerabilidade ao estresse e à 

ansiedade na idade adulta
5
. 

Diante desse cenário faz-se necessário condutas e protocolos hospitalares que 

minimizem processos álgicos desses prematuros enquanto internados
3
. Esses protocolos 

devem ter uma visão interdisciplinar afim de dar ênfase ao tratamento da dor, minimizar e 

eliminar desconfortos, facilitar a recuperação e evitar efeitos colaterais relacionados ao 

tratamento e tempo de internação. A fisioterapia, entre outras equipes presentes na UTIN, 

estuda diversas maneiras de realizar o correto manuseio da dor e controle dos estímulos 

através de técnicas não farmacológicas. Para isso são necessárias medidas comportamentais, 

ambientais e analgésicas, devendo sempre serem associadas. Entre elas devem ser estimulado 

o contato físico mãe e bebê, a estimulação tátil cinestésica, ofurô, sucção não nutritiva, 

posicionamento adequado e o método canguru
1
.  

O ofurô, uma modalidade da terapia aquática, é uma das técnicas utilizadas para o 

tratamento de dor, estresse, ganho de peso e redução do tempo de internação nas unidades de 
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terapia intensiva neonatal, além de promover o desenvolvimento sensório-motor e afetivo
5,6

, 

isso por causa dos efeitos terapêuticos que a imersão em água aquecida proporciona ao corpo. 

As alterações sistêmicas encontradas e que podem mais beneficiar o prematuro aparecem nos 

sistemas de termorregulação, cardiorrespiratório, nervoso, muscular esquelético e no 

imunológico
7
. A exposição às temperaturas elevadas promovem: vasodilatação através do 

aumento da circulação periférica, fortalecimento da musculatura respiratória graças a 

resistência a expansão torácica que é causada pela pressão hidrostática, melhora na 

capacidade aeróbica, melhora das trocas gasosas e reeducação respiratória, alterações nas 

terminações nervosas pois a temperatura e a pressão hidrostática podem bloquear os 

nociceptores promovendo redução do quadro álgico, redução do tônus muscular favorecendo 

o relaxamento, redução dos níveis de cortisol plasmático. 

 Mooventhan et al, observaram em seus estudos que crianças praticantes de atividades 

de imersão, em meio líquido, apresentavam uma redução na frequência de infecções. Além 

disso, citam que a imersão pode promover um aumento de leucócitos, para faixa de 

normalidade o que seria responsável pela redução da suscetibilidade a infecções que vemos 

nesse grupo de pacientes 
7,8

. 

Desta forma, o objetivo deste trabalho é avaliar nos estudos científicos já publicados se 

a terapia aquática tem eficácia na promoção do controle álgico e na capacidade de minimizar 

as repercussões fisiológicos e comportamentais causadas no período de internação em uma 

UTIN. 
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Metodologia 

 

Trata-se de uma revisão de literatura sobre o uso da Terapia Aquática em Unidades de 

Terapia Intensiva Neonatal. Para a execução do estudo foram utilizadas as bases de dados 

MEDLINE, SCIELO, BIREME, PUBMED, Google Acadêmico e periódicos produzidos de 

2004 a 2018. Utilizando a combinação das seguintes palavras chaves: Neonatos, Hidroterapia, 

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e Dor. 

Além dos estudos que analisavam as variações fisiológicas causadas pela técnica, 

foram utilizados livros e artigos específicos de hidroterapia que abordavam os efeitos da 

imersão em água aquecida. 

Foram encontrados 20 artigos referentes ao tema, tendo como critérios de inclusão os 

seguintes aspectos: Artigos publicados integralmente na língua português e inglesa, 

analisarem os efeitos fisiológicos da terapia aquática em recém-nascidos internados em 

Unidades de Terapia Intensiva e explicarem a técnica do ofurô. Como critérios de exclusão 

tivemos: Serem revisão de literatura, não avaliarem as alterações fisiológicas antes e depois da 

aplicação da técnica. Seguindo os critérios de inclusão e exclusão foram selecionados apenas 

10 artigos para análise e discussão dos resultados. 
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Resultados 

Os diversos estudos encontrados durante o levantamento estão relacionados na tabela a 

seguir. 

Resultado da busca de artigos relacionados à aplicação da técnica de ofurô em recém-nascidos internados 

em Unidades de Terapia Intensiva Neonatal. 

Referência Objetivos Métodos Conclusão 

Tobinaga et 

al, 2016 

Avaliar alterações 

hemodinâmicas, 

respiratórias, do cortisol 

e da dor após 

hidrocinesioterapia. 

30 RN’s (15 UTIN e 15 

ENF) realizaram 

hidrocinesioterapia por 10 

min para posteriormente 

avaliarem FC, FR, SpO2, 

Cortisol e Dor 5 min. antes 

e imediatamente após o 

procedimento. 

Ambos os grupos apresentaram 

redução significativa nos 

parâmetros avaliados, indicando 

mudança para um estado 

comportamental de conforto e 

relaxamento proporcionado pelas 

propriedades físicas da água. 

Novakoski et 

al, 2018 

Verificar o efeito da 

técnica nas variáveis 

hemodinâmicas, na dor 

e no estado de sono e 

vigília de RNPT 

internados em UTIN. 

Avaliação da dor, estado de 

sono e vigília, FC, FR, SpO2 

e Tax 5 min antes, 

imediatamente após e 10 

minutos depois da realização 

de fisioterapia aquática por 

10 min em 22 RN’s. 

O estudo demonstrou que a 

intervenção melhorou dor, estado 

de sono e vigília sem 

comprometer parâmetros 

hemodinâmicos resultando em 

melhora da SpO2. 

Gonçalves et 

al, 2017 

Avaliar as alterações no 

sistema 

cardiorrespiratório e na 

dor em recém-nascidos 

pré-termo antes e após a 

aplicação da técnica 

21 RNPT passaram por 

uma intervenção de 10 

minutos onde avaliaram a 

dor (escala de NIPS) antes e 

depois do procedimento. E 

os sinais vitais foram 

avaliados antes, durante e 

ao termino do 

procedimento. 

Evidenciou a segurança da 

técnica por não causar dor, 

estresse ou qualquer tipo de 

intercorrências durante a sua 

realização. 

Ribeiro et al, 

2019 

Evidenciar o benefício 

da terapia aquática na 

redução da dor. 

1 paciente de 3 meses, 

submetido a 5 sessões de 10 

minutos da terapia aquática 

no balde. Avaliaram seus 

sinais vitais antes e após a 

aplicação da técnica. 

Proporcionou estabilização dos 

sinais vitais (FC, FR, SpO2), 

além de promover bem-estar e 

relaxamento apresentando 

melhora do dor e irritabilidade. 
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Barbosa et al, 

2015 

Avaliar a influência da 

hidroterapia em RN’s 

hospitalizados. 

10 RN’s realizarão a 

intervenção por 10 min. 

Foram coletados amostra do 

cortisol salivar, valores da 

SpO2, FC, FR e avaliaram a 

NIPS antes e depois da 

intervenção. 

Sugere a técnica como um 

método complementar ao manejo 

da dor e do estresse em RN’s 

hospitalizados. 

Medeiros et 

al, 2010 

Identificar a 

contribuição do banho 

humanizado para as 

respostas adaptativas de 

RNPT de baixo peso ao 

ambiente. 

Observaram a respostas 

fisiológicas e 

comportamentais emitidas 

por 35 RN, como alteração 

no padrão de sono, choro e 

irritação, mudanças na 

coloração da pele e 

alterações nos sist. 

cardiorrespiratórios, 

visceral, motor e de atenção 

e interação. 

Sugere-se o banho humanizado 

adequado por proporcionar 

melhor resposta adaptativa ao 

ambiente, promovendo 

organização nos sistemas e por 

contribuir para o 

desenvolvimento. 

Lima et al, 

2014 

Verificar o efeito do 

banho de ofurô nos 

parâmetros 

cardiorrespiratórios, 

temperatura corporal e 

no estado 

comportamental dos 

neonatos. 

Avaliaram FR, FC, SpO2, 

Tax e estado 

comportamental de 60 RNs, 

antes da intervenção 

terapêutica, imediatamente 

após e 10 minutos depois do 

termino. 

Promove melhora nos valores 

avaliados para faixa de 

normalidade, como também 

mostra melhora no 

comportamento dos RNs durante 

nos 10 minutos após o fim da 

técnica. 

Ribeiro et al, 

2014 

Avaliar o efeito 

fisiológico da terapia 

aquática em RNPT de 

muito baixo peso, 

hospitalizados em 

UTIN’s. 

Avaliaram FR, FC, SpO2, 

Tax de 7 RNPT. Os 

parâmetros foram avaliados 

antes da terapia aquática, 

após 15 minutos e 1 hora do 

fim do procedimento. 

A técnica se mostrou benéfica por 

reduzir o parâmetro fisiológicos, 

sugerindo alívio da dor. Portanto 

é uma alternativa para 

humanização em ambiente de 

Terapia Intensiva Neonatal. 

Vignochi et al, 

2010 

Avaliar os efeitos da 

terapia aquática na 

qualidade do sono e da 

redução da dor em 

bebês prematuros 

estáveis hospitalizados. 

Avaliaram FC, FR, SaO2, 

Tax, PAM, escala NFCS e 

escala adaptada de Brazelton 

de 12 RNPT, 15 minutos 

antes da terapia, durante, 

logo após o termino e 30 e 

60 minutos depois do 

procedimento. 

É uma terapia segura e efetiva na 

redução de sinais de dor e 

melhora da qualidade do sono de 

bebês prematuros. Podendo 

quando bem indicada ser utilizada 

como método não farmacológico 

para alívio de dor. 
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Silva   et al, 

2017 

Investigar a influência 

da hidroterapia de balde 

em parâmetros 

fisiológicos e no ganho 

de peso de recém-

nascidos prematuros 

Foram feitas 2 sessões de 10 

minutos cada, em dias 

alternados em 30 RN’s. 

Avaliaram FC, FR e SpO2 

15 minutos antes, 

imediatamente após 

intervenção e 30 minutos 

depois. Também foi 

avaliado a manutenção do 

peso antes e depois das 

intervenções. 

É uma técnica segura para os 

parâmetros fisiológicos de RN 

nascidos que estão em processo 

de ganho de peso por não 

demonstrar aumento do gasto 

energético.  

RN’s=recém-nascidos; UTIN=unidade de terapia intensiva neonatal; ENF=enfermaria; FC=frequência 

cardíaca; FR=frequência respiratória; SpO2=saturação periférica de O2; PAM=pressão arterial média; 

Tax=temperatura axilar; RNPT=recém-nascido pré-termo; NIPS=escala de dor; NFCS=escala de dor. 
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Discussão 

O controle da dor em recém-nascidos pré-termo tem como objetivo reduzir as sequelas 

decorrentes dos manuseios que ocorrem durante a internação
6
. O ofurô além de promover 

controle álgico que é evidenciado em todos os artigos citados nesse estudo, atua na 

conservação de energia favorecendo o ganho de peso por promover melhor controle dos 

períodos de sono e vigília e promove benefícios físicos para o desenvolvimento 

neuropsicomotor e afetivo dos recém nascidos
6,18

. A técnica busca simular os estímulos e as 

sensações experimentadas no útero materno, proporcionando relaxamento, segurança e limite 

corporal ao RN
6
. 

São apresentados como contraindicações para a técnicas do ofurô as mesmas 

apresentadas para imersão: febre, ferida aberta, erupção cutânea contagiosa, cateterização 

umbilical, presença de remanescentes do cordão umbilical, doença infecciosa, doenças 

cardiovasculares graves, história de convulsões não controladas, acesso venoso, má-

formações ou lesões ortopédicas graves, hipotensão ou hipertensão grave, suporte ventilatório 

mecânico, peso inferior a 1,250g e gastrostomia
6
.  

Nos estudos analisados encontramos um consenso quanto a forma de aplicação da 

terapia aquática em neonatos. A terapia deve ser realizada em um balde do tipo ofurô, com a 

água em uma temperatura superior à da pele, cerca de 35 a 37 graus. A temperatura se torna 

um fator importante por induzir o relaxamento, a redução do espasmo muscular, por aumentar 

o fluxo circulatório e por facilitar a movimentação articular
19

. Em todos os estudos citados a 

sessão durou 10 minutos e antes do bebê ser imerso na água ele era envolto em uma toalha em 

padrão flexor e corretamente monitorizado
9
. A imersão deve ser associada a movimentos sutis 

de dissociação pélvica, lateralização, mobilizações passivas de membros, alongamentos 

globais, estímulo tátil, proprioceptivo e vestibular
9, 10,13,19

. 

Trata-se de uma terapia segura por não apresentar descompensações clínicas nos 

pacientes. Os achados quanto aos parâmetros fisiológicos se assemelham em todos os estudos 

que aparecem na tabela 1. Os parâmetros avaliados foram FC (ideal entre: 100 a 180 bpm) e 

FR ( >50 ipm) que após a sessão de hidroterapia apresentaram redução nos seus valores, 

porem para dentro da faixa de normalidade
10,17

,
 
o que indica segurança na técnica por não 

causar dor, estresse ou qualquer intercorrência em sua realização como citado por Gonçalves 

et al
6
. Tobinaga e Barbosa também avaliaram o valor do cortisol salivar antes e depois da 
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sessão e afirmam redução significativa nos seus valores
9,13

. Todos avaliaram a SpO2 durante e 

após a sessão, apresentando aumento nos seus valores, demonstrando melhora na oxigenação 

e perfusão. Além desses parâmetros, Novakoski, Vignochi e Barbosa também utilizaram 

escalas para quantificar o nível de dor e estado de sono e vigília afirmando com seus 

resultados que o ofurô é uma terapia segura, que possibilita controle da dor e que melhora a 

qualidade do sono dos recém-nascidos hospitalizados sem comprometer a estabilidade 

hemodinâmica. 

Dos 10 (dez) artigos analisados a maioria indicou controle dos parâmetros fisiológicos, 

4 (quatro) desses avaliaram a dor através das escalas NIPS corroborando com os achados dos 

parâmetros fisiológicos e associando com a redução do quadro álgico. Além disso relatam 

mudança do estado comportamental e de conforto desses pacientes. 
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Conclusão 

Estudos têm confirmado a eficácia da técnica de ofurô em recém-nascidos pré -termo 

em unidades de terapia intensiva neonatal, evidenciando a normalização da frequência 

cardíaca, frequência respiratória, saturação periférica de oxigênio, consequentemente 

indicando melhor controle álgico desses pacientes. Frente à complexidade do assunto, ainda 

mais estudos e com um número maior de paciente são necessários para determinar protocolos 

específicos relacionados ao emprego da técnica em questão. Ressalta-se ainda que se faz 

necessários estudos que acompanhem o efeito da técnica em um tempo maior de tratamento e 

que a compare com outras técnicas aplicadas para controle álgico.  
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