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Introducao: A facilitação dos movimentos funcionais da Fisioterapia Aquática contribui para incrementar funções acometidas pela DP.
Esse incremento ocorre devido às propriedades físicas/térmicas da água que permitem aprimorar controle motor e desempenho funcional.
Entretanto, há restrições na compreensão do processo de transferência da habilidade motora entre esses ambientes, aquático e terrestre.

Objetivos: Inferir se há transferência de habilidades motoras do meio aquático para o terrestre em pessoas com Doença de Parkinson
(DP).

Método: Foi avaliado o desempenho funcional de 11 participantes quanto a velocidade da marcha (10 metros), sentar e levantar (Teste
do Sentar e Levantar 5 vezes), equilíbrio corporal (MiniBest Test), Atividades de Vida Diária (AVDs) e aspectos motores com a UPDRS
parte 2 e 3 e, no ambiente aquático, habilidades motoras aquáticas, pela Escala de Avaliação Funcional Aquática (AFAS). Esta escala
aquática é composta das fases ambientação, domínio do meio líquido, exercícios terapêuticos especializados e condicionamento orgânico
global. A intervenção aquática funcional foi proposta segundo as Fases de Aprendizado Motor Aquático proposto por Israel e Pardo,
com atividades de ambientação, domínio do meio líquido, exercícios terapêuticos especializados, condicionamento orgânico global e
relaxamento. Durante 32 encontros de 50 minutos, na frequência de 2 vezes na semana, em piscina aquecida 34ºC. Foi comparado o
desempenho e a correlação do delta dos desfechos pré e pós intervenção. Aprovado em Comitê de Ética, CAAE 66781417.4.0000.0102.

Resultados: Participaram 6 mulheres e 5 homens com DP, médias de idade 63±7,32 anos, escala Hoehn e Yahr= 2, tempo de
diagnóstico 96±46 meses. Foi verificada diferença significativa na velocidade da marcha, AVDs, avaliação motora e AFAS após a
intervenção aquática. A correlação entre os ganhos aquáticos e terrestres foi verificada entre AVD e AFAS parte domínio do meio
líquido, que envolve principalmente as rotações/mudanças de decúbito; sentar e levantar e AFAS domínio do meio líquido; sentar e
levantar e AFAS exercícios terapêuticos especializados, os quais possuem características de execução semelhantes às tarefas funcionais
desempenhadas no solo.

Conclusão: Programa de Fisioterapia Aquática proposto foi capaz de modificar as habilidades motoras terrestres em pessoas com DP,
por meio da transferência de habilidades motoras treinadas em meio aquático. Isso denota a possibilidade de utilizar a Fisioterapia
Aquática de forma a atuar também na funcionalidade da pessoa com DP no solo."
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