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Introdução e objetivos: A alteração no desempenho da marcha e equilíbrio
são fatores comuns em indivíduos com doença de Parkinson (DP), que
contribuem com aumento na incidência de quedas e os limitam nas
atividades diárias. Exercícios físicos, por outro lado, reduzem
potencialmente os efeitos deletérios da DP. O propósito do estudo foi
investigar os efeitos de um programa de exercícios motores e cognitivos em
indivíduos com DP quando comparados a idosos robustos.

Métodos: Estudo clínico aleatorizado (aprovado CAAE 226.672) com 10
idosos com média de idade 68,3 anos [desvio padrão - dp (2,03)] e 7 com DP
idiopática com média de idade 67,7 anos (2,1), nos estágios 1-3 na Hoehn e
Yahr. Participantes receberam 14 sessões em grupo, 2 vezes por semana por
1 hora. O programa englobou exercícios desafiadores para o equilíbrio e
cognição, incluindo aquecimento, fortalecimento, flexibilidade e treinos:
aeróbio, de marcha, de equilíbrio e de transferência postural. Os desfechos
analisados foram o equilíbrio postural (Mini-Balance Evaluation Systems
Test, Mini-BESTest) e a cognição (Montreal Cognitive Assessment, MoCA)
pré, pós-treino e no follow-up (FU) após 30 dias.

Resultado: Ambos os grupos apresentaram melhora no equilíbrio postural e
na cognição pós-treinamento com manutenção dos seus efeitos no follow-up,
sendo essa melhora expressiva no grupo de idosos, porém sem diferença
estatisticamente significante entre os grupos. As médias (dp) obtidas nas
pontuações das escalas avaliadas nos idosos foram: no Mini-BESTest (26,9
±3,4 para 29,4±3,7 e FU de 28,7±2,8); no MoCA (24,0±5,2 para 26,7±3,3 e
FU de 26,9±4,4). As médias (dp) obtidas nas pontuações das escalas
avaliadas nos indivíduos com DP foram: no Mini-BESTest (24,0±3,9 para
24,4±4,1 e FU de 26,3±3,7); no MoCA (21,3±4,5 para 23,6±5,5 e FU de
23,4±4,5).

Discussão e conclusão: Foi observado efeito positivo pós-treino nas
variáveis avaliadas em ambos os grupos. A evolução observada em relação



ao equilíbrio pode ser pelo fato dos exercícios exigirem deslocamento
controlado do centro de massa e da estabilidade postural por meio de
ajustes posturais. A melhora cognitiva pode ser pela realização de exercícios
que solicitam atenção dividida e inibição recíproca. Assim, a intervenção
proposta promoveu melhora no equilíbrio postural e na cognição de sujeitos
com DP e idosos.
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