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Introducao: Crianças com paralisia cerebral (PC) apresentam alteração no equilíbrio e marcha atípica. Apesar da fisioterapia aquática
ser bastante utilizada no tratamento de crianças com PC, não foi investigado o efeito de um tratamento da fisioterapia neurofuncional
baseado em evidências como o treino por tarefas orientadas aplicado na fisioterapia aquática.

Objetivos: Investigar a eficácia de um protocolo de fisioterapia aquática baseado em tarefas orientadas no equilíbrio de crianças com
PC.

Método: Trata-se de um estudo de eficácia com delineamento experimental n de 1, com múltiplas avaliações, do tipo A1BA2, onde A1
são avaliações realizadas antes do tratamento, B - avaliações durante o tratamento e A2 avaliações após um mês de tratamento, nesse
desenho o sujeito é seu próprio controle. O estudo foi aprovado no CEP da UFS (CAAE: 43225914.7.0000.5546). Os instrumentos
utilizado para avaliação foram a Escala de Equilíbrio de Berg Pediátrico (BERG), teste de Alcance Funcional (AF) e o Teste Timed “Up
& Go” (TUG). A intervenção consistiu de atividades realizadas na piscina terapêutica na clínica Physiomed, uma vez por semana, com
duração de 50 minutos, totalizando 10 atendimentos. Dois métodos estatísticos foram utilizados: o método visual da banda formada pela
média e por dois desvios padrão calculados no baseline e o método do cálculo do tamanho do efeito da terapia.

Resultados: Participaram desse estudo três crianças, todas classificadas como hemiplégicas espásticas, GMFCS I e MACS I. Duas
crianças apresentaram melhora significativa em todas avaliações de equilíbrio (p < 0,05 e tamanho de efeitos após terapia grandes a
enormes > 0,80 e 1,30). A criança 3 já começou a intervenção com scores de equilíbrio muito bom e por efeito teto das medidas
utilizadas não houve melhora significativa.

Conclusão: O protocolo de fisioterapia aquática baseado em tarefas orientadas mostrou-se eficaz na melhora do equilíbrio em crianças
com PC."
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