
cód. do trabalho: 793

PROGRAMA DE FISIOTERAPIA MAIS PRÁTICA MENTAL
NA MARCHA E RISCO DE QUEDAS DOS PACIENTES COM
PARKINSON

CAEE: 46155315.3.0000.5208

Nome Completo: WANESSA ARAUJO TAVARES

Autor Principal: LILIANE PEREIRA DA SILVA

Autor Apresentador: WANESSA ARA?JO TAVARES

Co-Autores: LILIANE PEREIRA DA SILVA; WANESSA ARAÚJO TAVARES;
IZAURA MUNIZ AZEVEDO; DOUGLAS MONTEIRO DA SILVA; M

E-mail: ftawanessatavares@gmail.com

Palavra chave: Doença de Parkinson; Fisioterapia; Imaginação; Marcha;
Acidentes por quedas.

Introdução e objetivos: Introdução: A Fisioterapia visa manter a atividade
muscular e preservar a mobilidade das pessoas com Doença de Parkinson
(DP). Umas das técnicas que vem sendo utilizada pela fisioterapia nesta área
é a Prática mental (PM), que consiste na simulação mental do movimento,
promovendo assim uma melhor aprendizagem motora. Objetivo: Avaliar os
efeitos de um programa de Fisioterapia associado à PM na marcha e risco de
quedas de pacientes com DP.

Métodos: Método: O Estudo foi aprovado através do CAAE:
46155315.3.0000.5208. Trata-se de um ensaio clínico realizado com 10
sujeitos com DP, do Programa Pró-Parkinson/UFPE, divididos por sorteio
simples nos grupos prática mental (GPM) e controle (GC). Tratados em 15
sessões, 2 vezes/semana, por um protocolo baseado em recomendações para
prática clínica e pesquisa em Fisioterapia para DP. Com exercícios de
alcance, equilíbrio, transferências, postura, treino de marcha e passo. Aliado
a isso, o GPM realizou 15 min de PM do passo. Para análise da marcha foi
utilizado o teste de caminhada de 10 metros, para o risco de quedas, o TUG
e o DGI. E mensurado o tempo de realização das fases das sessões de PM.

Resultado: Resultados: Diferença significativa foi observada na cadência
entre os grupos (P=0,01) e no tempo para realização das fases da PM (fase
1, P=0,01 e fase 3, P=0,02). Apesar da redução no tempo do TUG e aumento
no escore do DGI as diferenças não foram significativas entre os grupos
(P=0,07 e P=0,09, respectivamente).

Discussão e conclusão: Discussão/Conclusão: Os achados confirmam a
hipótese que a PM associada à fisioterapia, promove melhores resultados
sobre a redução da cadência e risco de quedas, do que a fisioterapia
aplicada isoladamente. A redução do tempo de execução da PM pode
significar uma melhora no desempenho motor e a redução da cadência pode



estar associada ao aumento do comprimento do passo, muito importante já
que na DP há aumento da cadência como mecanismo de adaptação à
redução do comprimento do passo.
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