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Introdução e objetivos: A principal causa de incapacidade na Doença de
Parkinson (DP) é a redução progressiva da mobilidade, podendo levar o
indivíduo à perda da independência, necessidade de serviços de saúde,
elevada incidência de quedas e menor qualidade de vida. A fisioterapia pode
intervir de maneira positiva nas disfunções que levam ao declínio de
mobilidade, e sendo assim, o objetivo do estudo foi comparar a mobilidade
de pacientes com DP antes e após 12 semanas de intervenção
fisioterapêutica em grupo.

Métodos: Participaram do estudo 18 indivíduos com DP idiopática, gênero
masculino e feminino, idade entre 60 a 80 anos. Grupo 1 com 10 indivíduos
na fase I da Escala de Hoehn Yahr e Grupo 2 com 8 indivíduos na fase II.
Após aprovação do Comitê de Ética (CAAE 43869315.2.0000.5152) e
assinatura do termo de consentimento, foi realizada a avaliação da
mobilidade pela escala Short Physical Performance Battery (SPPB),
composta pelos testes: Sentar e levantar, equilíbrio estático em pé e marcha
com velocidade de preferência. A avaliação ocorreu antes e após 12
semanas de intervenção fisioterapêutica. Para a comparação dos grupos
antes e após a intervenção, foi utilizado o teste MANOVA adotando p<0,05

Resultado: Os resultados mostraram que houve diferença significativa
entre os Grupos 1 e 2 antes da intervenção fisioterapêutica para os domínios
de Sentar e Levantar, Equilíbrio e Total de pontuação no SPPB. Os
participantes do Grupo 1 apresentaram maiores valores médios em relação
aos participantes do Grupo 2. Os valores de p encontrados para os domínios
de Sentar e Levantar, Equilíbrio e Total de pontuação foram p=0,031;
p=0,004 e p= 0,016 respectivamente. Não foram encontradas diferenças
significativas para os domínios da SPPB entre os grupos após a intervenção
fisioterapêutica.

Discussão e conclusão: Após a intervenção de um programa
fisioterapêutico, os grupos não apresentaram diferenças significativas para



os domínios da SPPB, o que pode ser justificado pela progressão da doença
em um grupo, associado também aos benefícios da fisioterapia, que visa dar
o máximo de funcionalidade e independência aos indivíduos com DP. Os
estudos demonstram que a abordagem médica ao paciente é focada na
modificação da doença e na neuroproteção, e a fisioterapia regular pode
retardar a progressão da doença.
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