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Introdução e objetivos: Instabilidade postural e bradicinesia se
configuram como sintomas da doença de Parkinson (DP), as quais dificultam
a realização de tarefas como levantar-se, caminhar e movimentar-se na
cama resultando em perda de independência e declínio na qualidade de
vida. A fisioterapia visa à melhora da função motora, podendo utilizar como
estratégia de intervenção exercícios de resistência progressiva (ERP).
Objetivou-se analisar a influência do ERP sobre o equilíbrio de pessoas com
DP idiopática.

Métodos: Dez voluntários com DP idiopática, com média de idade (61,7 ±
6,91 anos), de ambos os sexos (70% masculino) em estágio Hoehn e Yahr
entre 1 e 3, foram submetidos a nove sessões de treinamento com ERP e
avaliados antes e após a intervenção por meio dos testes: UPDRS-III,
MiniBEST, TUGT, 5XSST e 10MWT. O estudo foi aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa (CAAE: 44879015.7.0000.5188) e os participantes
assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. Para a análise dos
dados, utilizou-se o software estatístico SPSS versão 20.0. A normalidade
dos dados foi verificada pelo teste Shapiro-Wilk e o efeito do tratamento foi
mensurado por meio do teste T Student (significância P<0,05).

Resultado: Os participantes da presente pesquisa apresentavam episódios
de “congelamento” e obtiveram uma média na avaliação da UPDRS-III de
24,8 ± 6,25. Na avaliação do equilíbrio realizada (teste MiniBEST) observou-
se que, na pontuação total, o escore da escala aumentou significativamente
(P=0,005) com a intervenção. Ao se analisar os domínios isoladamente, o
item “TUG dupla tarefa” apresentou aumento significativo do seu escore
(P=0,037). Os resultados obtidos por meio do TUGT mostraram uma
redução significativa do tempo gasto para realizar o deslocamento exigido
no teste (P=0,010).

Discussão e conclusão: Pessoas com DP apresentam dificuldade na
realização de movimentos compensatórios que possibilitem a recuperação
da estabilidade estática e dinâmica do corpo, o que aumenta o risco de



quedas. Os resultados obtidos neste estudo destacam-se por alcançar
melhora expressiva do equilíbrio, em decorrência do protocolo usado
abranger exercícios que estimulam a musculatura antigravitacional e
aprimoram a ordenação de movimentos em nível subcortical em indivíduos
com DP.
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