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Introdução e objetivos: Os sintomas não-motores da doença de Parkinson
(DP) são os principais determinantes da qualidade de vida (QV) dessa
população. É estabelecido que a fisioterapia melhora a QV desses indivíduos,
porém a discrepância entre as intervenções impede a análise da
superioridade entre os diferentes protocolos. O objetivo deste estudo foi
comparar o treinamento de força muscular (TR) versus treinamento
neurofuncional (TN) na melhora da QV, depressão e sintomas cognitivos em
indivíduos com DP.

Métodos: Estudo do tipo ensaio clínico aleatório, no qual 40 indivíduos
foram randomizados em dois grupos: grupo TN e grupo de TR. As avaliações
foram realizadas nos momentos pré e pós-intervenção, no período on da
medicação e pelo mesmo avaliador (cego), em que foram avaliados: peso,
estatura, índice de massa do corpo, estadiamento da doença, progressão da
doença, funções cognitivas, qualidade de vida e depressão. O programa de
intervenção fisioterápico totalizou 24 terapias para cada grupo, com duração
de 60 minutos e frequência de 2 vezes por semana. A análise estatística foi
realizada por meio do programa SPSS 20.0 com aprovação do CEP sob
parecer 028/2013.

Resultado: Na comparação intra-grupos, houve melhora significante para
os scores da UPDRS (AVD, motor e total) tanto no TR quanto no TN, com
grande tamanho do efeito (d= -0,83 e -0,74, respectivamente). No PDQL,
houve melhora em todos os domínios do questionário no TN e para os
domínios sintomas parkinsonianos, sistêmicos e pontuação total do PDQL no
TR, com maior tamanho do efeito para o TN (d= 0,82 vs 0,44). No
questionário PDQ-39, os dois grupos apresentaram melhora significante na
pontuação total (p<0,05). Quanto ao RAVLT, houve maior magnitude de
efeito para TN na lista A1(d= 1,06 vs 0,82). Não houve alteração no teste de
fluência verbal e depressão; e não houve diferenças entre grupos.



Discussão e conclusão: As duas abordagens de tratamento foram efetivas
para a QV. Atribui-se ao fato de que apesar das modalidades de tratamento
fisioterápicos serem diferentes, os dois grupos foram tratados de forma
semelhante, com atendimentos supervisionados possibilitando o convívio,
interação e troca de experiências entre os pacientes. Conclusão: Ambos os
tratamentos foram efetivos para melhorar a qualidade de vida dos indivíduos
com DP, sendo que o TN apresentou benefícios adicionais em relação ao TR.
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