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Introdução e objetivos: A Doença de Parkinson apresenta como sintomas
principais bradicinesia, tremor de repouso e rigidez, os quais podem
acarretar comprometimento na marcha, limitação nas atividades de vida
diária, incapacidades funcionais, entre outros. O objetivo do estudo foi
avaliar a evolução clínica de parkinsonianos submetidos ao tratamento
fisioterapêutico em grupo no serviço de Fisioterapia do Hospital
Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora e verificar a
efetividade das intervenções propostas.

Métodos: Foram coletadas as pontuações de algumas das escalas e
questionários usados para avaliação da Doença de Parkinson: Hoehn e Yahr,
Tinetti, UPDRS, FOG-Q e PDQ-39 registrados nos prontuários dos pacientes
participantes do grupo no período de 2013 a 2015, desde que estivessem
devidamente preenchidas e completas, totalizando oito prontuários
selecionados. Este estudo foi submetido ao CEP sob o parecer nº 1.352.163.
A análise estatística foi descritiva com média e desvio padrão para
caracterização da amostra e utilizado o Minimal Detectable Change para
análise das pontuações.

Resultado: Foram quatro mulheres e quatro homens, com o tempo médio
de diagnóstico de seis anos, a média do tempo de participação no grupo foi
de 2,5 anos e em relação ao estadiamento da doença há o predomínio do
estágio leve (62,5%).. Os resultados em relação às pontuações apontaram
que a intervenção realizada foi capaz de estabilizar e/ou melhorar a doença
pela pontuação obtida no UPDRS total, FOG-Q, além dos domínios “apoio
social”, “cognição” e “comunicação” do PDQ-39. Todavia, devido ao caráter
progressivo da doença e aos fatores coadjuvantes, alguns aspectos da
qualidade de vida, principalmente “mobilidade”, “AVD” e “desconforto
corporal” não apresentaram o êxito esperado.



Discussão e conclusão: O estudo mostrou a positividade das intervenções
fisioterapêuticas com resultados que apontam uma estabilização/melhora da
evolução da doença em determinados domínios, refletindo dessa forma,
diretamente sob a funcionalidade desses indivíduos. O não êxito em alguns
aspectos deve-se a progressividade e fatores concomitantes. Portanto, o
tratamento fisioterapêutico é imprescindível para esses parkinsonianos a fim
de adquirir resultados cada vez mais prósperos e eficazes.


	EVOLUÇÃO CLÍNICA E FUNCIONAL DE PARKINSONIANOS SUBMETIDOS AO TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM GRUPO

