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Introdução e objetivos: Deterioração da função motora e declínio na
mobilidade funcional estão presentes mesmo diante de rigorosa adesão ao
tratamento medicamentoso na Doença de Parkinson (DP). No sentido de
promover melhora na funcionalidade de pessoas com DP, a fisioterapia
voltada para o treinamento motor visa o aumento de força e de resistência
muscular. O objetivo desse estudo foi analisar a influência de exercícios com
resistência progressiva (ERP) sobre a mobilidade de pessoas com DP
idiopática.

Métodos: Participantes com DP idiopática (n=10) com média de idade de
61,7 ± 6,91 anos (70% homens), entre 1 e 3 no estadiamento Hoehn e Yahr,
foram submetidos a nove sessões de treinamento com ERP e avaliados antes
e após a intervenção por meio dos testes: UPDRS-III, TUGT, 5XSST, 10MWT
e MiniBEST. Para a análise dos dados, utilizou-se o software estatístico SPSS
versão 20.0. Teste Shapiro-Wilk foi usado para verificar a normalidade dos
dados e o teste T Student para mensuração do efeito do tratamento
(α<0,05). 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.

Resultado: Os sintomas motores analisados na UPDRS-III demonstraram
uma diminuição significativa dos escores (P=0,0001). Na análise isolada dos
itens da UPDRS-III, observou-se significância em bater com os dedos
(P=0,003), movimentos alternados das mãos (P=0,003) e agilidade da perna
(P=0,003). Ao verificar os achados do TUGT, observou-se diminuição
significativa do tempo gasto para sua realização (P=0,010), assim como no
teste 5XSTS (P=0,001) e na velocidade auto selecionada do 10MWT
(P=0,013).

Discussão e conclusão: Esse estudo destacou-se por promover melhora da
mobilidade funcional, dos sintomas motores e da velocidade auto
selecionada da marcha, após período de treinamento, o que aponta para a
diminuição da fadiga muscular precoce durante a realização de movimentos



comuns nas atividades de vida diária, ressaltando a importância do ERP
para adaptação neural na aquisição de habilidades.
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