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Introdução e objetivos: A Fisioterapia na Doença de Parkinson (DP)
preserva as habilidade motoras e melhora o desempenho funcional. A
Fisioterapia em Grupo no formato de Circuit Training (FGCT) é um modelo
de fisioterapia que utiliza exercícios funcionais específicos com foco na
repetição e progressão contínua em uma série de estações de trabalhos
dispostos num formato de circuito dirigido. O objetivo deste trabalho foi
avaliar a destreza manual e a mobilidade funcional de Parkinsonianos
submetidos a FGCT.

Métodos: Foram incluídos pacientes de ambos os gêneros, diagnóstico
clínico de DP, classificados entre o estágio 0 e 3 da escala de Hoehn e Yahr
sem déficits cognitivos. Foi realizada uma entrevista para coleta de dados
pessoais seguida de avaliação da destreza manual através do Teste da Caixa
e Blocos (Box and Blocks Test – BBT) e da mobilidade funcional pelo Time up
and Go Test (TUG), constituindo a avaliação inicial (AV1) e após 24 sessões
de intervenção com FGCT foi realizada a avaliação final (AV2). Para análise
dos dados foi utilizado o Teste t dependente para amostras pareadas
considerando o valor de p ≤0,05.

Resultado: Participaram desse estudo 13 parkinsonianos do gênero
masculino com idade média de 73,69±5,37. Os valores do número de blocos
movidos segundo a BBT para a mão dominante foi de 44,23±6,72 e para
mão não dominante foi 43,30±6,89 na AV1, na AV2 os valores foram de
51,38±9,46 para a mão dominante e 48,46±10,83 para mão não dominante.
O tempo gasto para realizar a tarefa do TUG foi de 120,52±2,76 segundos
na AV1 e 12,86±3,12 segundos na AV2. A análise estatística para a BBT
revelou valor de t -4,98 para a mão dominante sendo p≤0,05 e t= -2,78 para
a mão não dominante, sendo p≤ 0,05. Os valores da análise para o TUG
foram de t=-0,52 sendo p=0,61.

Discussão e conclusão: A FGCT fornece um ambiente ideal para a
aprendizagem motora e a prática em grupos proporciona a oportunidade de
observação de outros participantes além da interação social. Este trabalho
demonstrou melhora na destreza manual que corroboram com os achados da



literatura, porém o mesmo não ocorreu na mobilidade funcional. O tempo de
terapia, o formato das estações e o grau da intensidade da doença podem
ter interferido nos resultados deste trabalho.
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