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Introdução: O processo normal de envelhecimento se caracteriza pela diminuição da Capacidade Funcional dos 
diversos órgãos e tecidos, aumentando o risco de doenças crônico-degenerativas, na maior parte dos casos. A osteo-
artrose é uma das doenças mais comuns do sistema esquelético e pode ser definida como uma condição degenerativa 
que afeta as articulações sinoviais, osso e cartilagem sendo a forma mais prevalente de doença articular que não leva 
a acometimento sistêmico, sem mortalidade associada. Uma das principais intervenções terapêuticas no tratamento é 
a fisioterapia aquática. Objetivo: Analisar a qualidade de vida do idoso com osteoartrose de joelho em tratamento 
através da fisioterapia aquática. Método: Estudo transversal, em 20 idosas com diagnóstico de osteoartrose de joe-
lho, praticantes de fisioterapia aquática. Realizado no período de agosto a novembro de 2015, no Centro de Terapias 
Integradas. Foi aplicado um formulário que incluía características sociodemográficas e clinicas, e o Questionário KOOS, 
para avaliar as dimensões: sintoma/rigidez, dor, rigidez, atividades da vida diária, atividade de recreação/lazer e quali-
dade de vida. Resultados: mulheres com mais de 65 anos, donas de casa, 50% pratica atividade física, a maioria 
viúva e a média de tratamento foi á partir de 5 anos, onde 65% das voluntárias disse ter procurado logo a fisioterapia 
como forma de tratar. Avaliando o KOOS, obteve-se na dimensão sintomas: 53,57; dor: 55,55; AVD: 61,76, porém não 
satisfatório para ARL: 23,25 e qualidade de vida: 25. Conclusão: A fisioterapia aquática no tratamento da osteoar-
trose de joelho é instrumento eficaz na melhoria da dor e sintomas, mas com efeitos limitados sobre as atividades de 
recreação e lazer e qualidade de vida.

Descritores: Hidroterapia; Idoso; Osteoartrite.
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