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Introdução e objetivos: 
A Doença de Parkinson tem como sintomas característicos a bradicinesia, a rigidez, a 
instabilidade postural e o tremor, que associados às alterações cognitivas, afetam 
progressivamente a mobilidade, a execução das tarefas e atividades cotidianas, a 
participação social e a qualidade de vida. O objetivo deste estudo foi verificar a 
aplicabilidade em grupo e os efeitos de um programa de fisioterapia proposto de forma 
conceitual por King e Horak em 2009, baseado nos principais problemas motores que 
afetam estes pacientes. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética local, CAAE número 
29496514.2.0000.5235.  
 
Métodos: 
Participaram do estudo 14 pacientes com Doença de Parkinson idiopática, sendo 9 do 
sexo masculino, com idades de 57 a 80 anos, no estágio 1 a 3 da doença, segundo a 
escala Hoehn and Yahr. Um paciente foi excluído por 2 faltas. O protocolo foi aplicado 
em grupo, durante 1 hora, 3 vezes por semana, durante 4 semanas, totalizando 12 
sessões. O programa utilizado foi baseado em movimentos do tai chi, caiaque, agilidade, 
boxe, lunges e Pilates, sendo cada modalidade realizada durante cerca de 10 minutos, 
com progressão crescente do nível de dificuldade. Antes e após as 4 semanas de 
intervenção, foram utilizados os seguintes instrumentos de avaliação: “Unified 
Parkinson’s Disease Rating Scale” (UPDRS), “Hoehn and Yahr Scale” (HYS), Escala de 
Equilíbrio de Berg (EEB), Teste de Caminhada de 10 metros (T10), “Timed Up and Go” 
(TUG) e “Parkinson's Disease Questionnaire 39” (PDQ-39). Para análise estatística foi 
utilizado o teste de Wilcoxon.  
 
Resultado: 
Foram encontradas melhoras significativas nas pontuações antes e depois da 
intervenção para a UPDRS total e parte III (p<0,01), HYS (p<0,01), EEB (p<0,01), T10 
(p<0,01), TUG (p<0,01), PDQ-39 (p<0,05).  
 
Discussão e conclusão: 
O programa de fisioterapia aqui utilizado demonstrou ser seguro para aplicação em 
grupo e pode ser eficaz na melhoria dos sinais e sintomas relativos ao equilíbrio, 
mobilidade e qualidade de vida do indivíduo com Parkinson.  
 
 


