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Introdução e objetivos: Introdução: O comprometimento da marcha é bem
documentado nos indivíduos com doença de Parkinson (DP). Entre as
principais características estão a diminuição da velocidade e do tamanho do
passo, além da pobre coordenação dos movimentos, os quais se relacionam
com o aumento do número de quedas e com a redução da qualidade de vida
nesses indivíduos. Objetivo: Comparar a efetividade de dois protocolos de
tratamento na melhora da marcha de indivíduos com DP.

Métodos: Trata-se de um ensaio clínico aleatório, composto por 40
indivíduos com DP, divididos em dois grupos: Treinamento Resistido (TR) e
Treinamento (TE), os quais foram avaliados antes e após a intervenção por
meio dos seguintes instrumentos: escala de Hoehn & Yahr modificada;
UPDRS; teste de impressão plantar e análise de marcha por vídeo. Foram
realizadas 24 sessões de 60 minutos de treinamento, 2 vezes/semana. O
protocolo de TR envolveu atividades de fortalecimento e alongamento; e o
TE se baseou em exercícios de equilíbrio, independência funcional e treino
de marcha. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa sob
parecer 028/2013 e a análise dos dados foi realizada pelo SPSS 20.

Resultado: Houve melhora significante entre os grupos, à favor do grupo
TE para as variáveis analisadas: variação (Δ) do tamanho da passada entre
os momentos pré e pós tratamento para o TR = 6,8 cm e TE = 36,3 cm;
tamanho do passo TR = 0,8 cm e TE = 19,0 cm.; número de passos para o
TR = 0,0 passos e TE = -2,8 passos; tempo para o TR = 0,07 segundos e TE
= -2,4 segundos; velocidade no TR = -0,01 m/s e no TE = -0,5 m/s e cadência
para o TR = -0,01 passos/s e no TE = 0,2 passos/s. Clinicamente esses
valores correspondem à melhora de 33,2% no tamanho da passada; 35,0%
no tamanho do passo; 18,3% no número de passos; 27,3% no tempo da
distância percorrida; 36,7% na velocidade e 11,8% na cadência no TE.



Discussão e conclusão: Discussão: O treinamento ao qual o TE foi
submetido fundamenta-se num treino específico com envolvimento de vários
recursos sensoriais, facilitando a integração sensório-motora e estimulando
a recuperação da função e habilidade ao qual o treinamento se propõe.
Conclusão: O TE é superior ao TR na reabilitação da marcha de indivíduos
com DP. Esses resultados implicam na prescrição adequada de exercícios e
na composição ideal do plano de reabilitação quando o objetivo é a melhora
da marcha na DP.
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