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Introdução e objetivos: A doença de Parkinson (DP) é descrita como uma
doença neurodegenerativa progressiva que compromete a estabilidade
postural, interferindo substancialmente na independência e na
funcionalidade de indivíduos que desenvolvem a DP. O Método Feldenkrais
(MF) centra-se na consciência através do movimento e tem sido descrito
como um elemento-chave de intervenções terapêuticas que focam na
educação corpo-mente. Objetivo: investigar a influência do MF na
estabilidade postural na DP.

Métodos: Grupo Feldenkrais (GF) recebeu 50 sessões de um programa de
exercícios baseados no MF. Grupo Controle (GC) recebeu palestras
educativas e orientações motivacionais durante o mesmo período. Unified
Parkinson’s Disease Rate Scale (UPDRS), Mini Exame do Estado Mental
(MEEM), Escala Hohen & Yahar, e avaliação estabilométrica (Centro de
pressão (CoP) e oscilações antero-posterior e latero-lateral (CoPy e CoPx))
foram aplicados nos dois grupos antes e após as intervenções. Os protocolos
foram conduzidos em locais apropriados, duas vezes por semana, em dias
alternados, com duração de 60 minutos cada, num período de 50 sessões.

Resultado: 30 participantes foram aleatoriamente incluídos nos seguintes
grupos: Feldenkrais (GF=15) e Controle (GC=15). GF reduziu a CoP
(p=0,01), CoPy (p=0,03), com olhos abertos, e CoP (p=0,01), CoPx (p=0,02)
e CoPy (p=0,03), com os olhos fechados, em comparação aos valores
iniciais. Já GC, após as 50 sessões, aumentou CoPx (p=0,002). Na
comparação intergrupos, GF apresentou redução da oscilação em CoP
(p=0,0009), CoPx (p=0,0009), e CoPy (p=0,003), com os olhos abertos e
CoP (p=0,001), CoPx (p=0,002), com os olhos fechados.

Discussão e conclusão: MF integra múltiplos sistemas através da
consciência cinestésica, por ser uma intervenção dinâmica que incita
transferências corporais fundamentais para a funcionalidade, mediante



auto-organização e autoconfiança, e, assim, reverbera substancialmente na
estabilidade postural desta população. MF sugere intervenção dinâmica
mediante a promoção de bem estar e consciência do movimento, sendo fator
primordial para o retardo da progressão e/ou degeneração da DP.
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