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Introdução e objetivos: Introdução: A fisioterapia em grupo para
indivíduos com a Doença de Parkinson pode trazer desfechos benéficos,
desde melhorar a condição física, a auto-estima à otimizar os atendimentos
gerando economia de recursos. Objetivo: Buscar evidências da fisioterapia
em grupo nos desfechos benéficos motores e não motores para indivíduos
com Doença de Parkinson.

Métodos: Métodos: Foi realizada busca bibliográfica pelo Portal da Capes
para identificar as bases de dados que mais citavam o tema, utilizando as
palavras chave: fisioterapia em grupo (group physical therapy) combinada
com Parkinson, função motora (motor function) e função não motora (no
motor function). Foram consultadas as bases Medline, Pubmed, Scopus, Web
of Science e One File (Gale), nos anos 2011 a 2016, limitados a estudos
escritos em português e inglês e ensaios clínicos. Foram incluídos os estudos
realizados com abordagem em grupo, no ambiente terrestre e quanto à
qualidade metodológica (PEDro igual ou acima 5).

Resultado: Resultados: Seis artigos foram selecionados para integrar a
revisão sistemática após serem submetidos à criteriosa avaliação por dois
avaliadores cegados (Kappa=0,86), destacando o tipo de estudo, número,
idade e gênero dos participantes, instrumentação, tipo de intervenção,
resultados e conclusão. As intervenções em grupo que utilizaram música,
pistas sensoriais, circuitos aeróbicos e com resistência física apresentaram
melhores resultados quanto aos sinais motores e não motores.

Discussão e conclusão: Discussão: Embora não se tenha claro na
literatura qual é a abordagem mais eficiente, os pesquisadores concordam
que o exercício físico tem efeito positivo trazendo melhora da qualidade de
vida. Conclusão: A fisioterapia em grupo é um modelo terapêutico que
oferece benefícios motores e não motores a pacientes com doença de
Parkinson, entretanto, são necessários mais estudos que consolidem os
efeitos desta intervenção nestes indivíduos.
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