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Introdução e objetivos: Os sintomas motores da doença de Parkinson (DP)
estão diretamente relacionados com redução da mobilidade, o que resulta
em descondicionamento cardiovascular e diminuição na capacidade de
deambulação. Ademais, a limitação na mobilidade piora a qualidade de vida
(QV). Desta forma, o objetivo deste estudo foi verificar os efeitos de um
programa de reabilitação fisioterapêutica sobre os sintomas motores, a
capacidade de deambulação e a QV de indivíduos com DP.

Métodos: O protocolo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do CCS
(nº 991.970). Sujeitos com DP idiopática foram submetidos a um programa
de fisioterapia (em grupo, sessões de 60 minutos, uma sessão semanal, de
baixa intensidade, durante 3 meses) e a três avaliações (antes de iniciar - t0,
ao final - t3 e 3 meses após o término do programa - t6). Os sintomas
motores, a capacidade de marcha e a QV foram medidos, respectivamente,
pelo item III da escala unificada de avaliação da DP (UPDRS-III), teste de
caminhada de 6 minutos (6MWT) e questionário da DP-39 (PDQ-39). Os
dados, apresentados como média ± desvio-padrão, foram comparados pelo
one-way ANOVA para medidas repetidas. Adotou-se p < 0,05.

Resultado: Seis indivíduos, todos do sexo masculino, completaram o estudo
(idade = 65,1 ± 8,7 anos; tempo de diagnóstico = 7 ± 2,4 anos; estágio na
escala de Hoehn e Yarh modificada = 2,2 ± 0,3); os escores do UPDRS-III
não diferiram entre as três avaliações (t0 = 27,8 ± 16; t3 = 26,8 ± 15,3; t6
= 31,5 ± 16,9; p = 0,36); a distância no 6MWT aumentou do t0 para o t3 (t0
= 332,4 ± 132,7 metros; t3 = 424,2 ± 97,4 metros; p = 0,04) e diminuiu,
sem significância, do t3 para o t6 (t3 = 424,2 ± 97,4; t6 = 337,7 ± 82,8; p =
0,07); a pontuação no PDQ-39 reduziu do t0 para o t3 (t0 = 25,3 ± 17,4; t3
= 13,8 ± 7,3; p = 0,04) e aumentou do t3 para o t6 (t3 = 13,8 ± 7,3; t6 =
25,8 ± 15,5; p = 0,03).

Discussão e conclusão: A fisioterapia em grupo, de baixa intensidade,
melhorou a capacidade de marcha e a QV de sujeitos com DP, a curto prazo,
e evitou a piora dos sintomas motores. Apesar da literatura mostrar que alta



intensidade é necessária para aumentar a capacidade de marcha, nesta
pesquisa, este desfecho aumentou mesmo com um treino de baixa
intensidade em sedentários, o que é relevante para a prática clínica, pois
exercícios de baixa intensidade são mais exequíveis para a maioria dos
pacientes com DP.
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