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Introducao: A Fisioterapia Aquática pode ser uma abordagem extremamente benéfica no tratamento de quadros demenciais por sua
gama de recursos hidrodinâmicos e repercussões fisiológicas que incluem processos de enriquecimento ambiental, estimulação sensório-
motora, aumento do fluxo sanguíneo cerebral, facilitação da motricidade e intensificação da neuroproteção em resposta a atividade
muscular na água.

Objetivos: O presente estudo tem como objetivo verificar os efeitos da Fisioterapia Aquática na função cognitiva e motora de um
indivíduo idoso com diagnóstico de demência, e, secundariamente, analisar sua influência em parâmetros específicos como marcha,
equilíbrio dinâmico, memória, atenção, organização visuoespacial, controle inibitório e função executiva.

Método: A paciente foi submetida a sessões de Fisioterapia Aquática com duração de uma hora e vinte minutos, aplicadas duas vezes
por semana durante o período quatro meses, totalizando 32 atendimentos. A terapia incluiu exercícios aeróbicos, atividades cognitivas e
psicomotoras, e técnicas da terapia específica da água através dos conceitos Halliwick e Bad Ragaz. Investigou-se habilidades cognitivas
e cinético-funcionais através da utilização dos Testes de Avaliação Funcional nas Atividades da Vida Diária, Teste de Alcance
Funcional, Mini Exame do Estado Mental, Teste de Stroop, Teste do Relógio e Teste de Fluência Verbal. A primeira bateria avaliativa
foi realizada em um momento pré-tratamento e as baterias subsequentes foram aplicadas a cada 8 sessões ao longo dos 4 meses de
intervenção, totalizando assim, 5 baterias avaliativas. Ao final das 32 sessões, foi feita uma análise comparativa de todos resultados
encontrados para quantificar a eficácia do tratamento e a evolução da paciente.

Resultados: Houve um aumento progressivo dos escores do Teste do Relógio, Teste de Fluência Verbal e dos Testes de Avaliação
Funcional das Atividades de Vida Diária até a quarta avaliação, com manutenção dos resultados na avaliação final. No Teste de Stroop
os resultados foram ascendentes em todas as avaliações. Houve uma pequena queda dos escores do Teste de Alcance Funcional e do
Mini Exame do Estado Mental na quarta avaliação, que foi superada na avaliação final. Os resultados demonstram melhoras da
velocidade de marcha, equilíbrio dinâmico, memória, atenção, organização visuoespacial, controle inibitório e função executiva.

Conclusão: Conclui-se que a utilização de um programa de Fisioterapia Aquática que envolva exercícios aeróbicos, atividades cognitivas
e psicomotoras, e técnicas de terapia específica da água é capaz de melhorar a motricidade geral e a cognição global do indivíduo
portador de demência, assim como aspectos pontuais das duas vertentes."
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