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A Paralisia Cerebral (PC) é conceituada como Encefalopatia Crônica Não 

Progressiva da Infância e definida como qualquer desordem caracterizada por 

alteração na estrutura e função do corpo, atividade e participação por causa de 

lesão não progressiva do cérebro em desenvolvimento. No córtex motor, o indivíduo 

tem a musculatura mais rígida ou hipertônica, que marcam um comprometimento 

nos movimentos e na postura e atividades no ambiente, e a atividade física e de 

extrema importância tendo em vista que as pessoas sedentárias com essas 

limitações tendem a desenvolver doenças crônicas como hipertensão, diabetes e 

doenças cardiovasculares, já no ambiente aquático, proporcionam movimentos 

facilitados pela ação das propriedades físicas da água atuando sobre o corpo em 

imersão, como a pressão hidrostática favorecendo o relaxamento da musculatura. 

Essas oportunidades para o movimento e a exploração do ambiente oferecido 

facilitam seu aprendizado e desenvolvimento motor. O objetivo deste artigo foi 

analisar os dados da literatura sobre os benefícios da participação e atividade de 

crianças, adolescentes e adultos com paralisia cerebral em atividades aquáticas. 

Metodologia: Essa revisão aborda estudos publicados entre os anos 2010 a 2018, 

obtidos em meio eletrônico e bases de dados bibliográficos da SciELO e busca ativa 

em periódicos nacionais e internacionais. Resultados: Os bancos de dados 

localizaram apenas três artigos de revisão sistemática sobre o tema abordado, pelos 

quais foi possível localizar, por busca ativa, cinco artigos científicos. Esses trabalhos 

foram analisados de acordo com os critérios de inclusão e, por fim, todos 

compuseram o estudo, os quais foram avaliados quanto à qualidade metodológica. 

Conclusão: Houve evidencia da ação das atividades aquáticas em pessoas com 

paralisia cerebral, na maioria estudos podem-se observar ganhos na função motora 

grossa, com reflexos positivos na funcionalidade, aumento da autoestima, 

independência funcional, auto percepção e Orientação aquática. Porém é excesso o 

número de pesquisas relacionados ao tema, cabendo assim mais investimento 

nessa área tão importante. 
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