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Introdução e objetivos: : A doença de Parkinson (DP) é caracterizada pela
presença de alterações motoras e não-motoras. A prática de exercícios pode
retardar a progressão de algumas dessas alterações. Keus et al. (Mov Disord
22:451-60, 2007) propuseram recomendações clínicas baseadas em
evidências para tornar uniforme e eficaz o tratamento fisioterapêutico da DP.
O objetivo desse estudo foi verificar a aplicabilidade e os efeitos de um
programa de exercícios fisioterapêuticos baseado nessas recomendações.

Métodos: O estudo foi aprovado pelo comitê de ética local (CAAE
29496514.2.0000.5235). Foram incluídos 21 indivíduos (5 mulheres) com 66
±7 anos de idade (média±DP), nos estágios 2 e 3 da escala de Hoehn Yahr.
O programa foi realizado em grupos, 3x/semana durante 3 semanas,
totalizando 10 sessões de 40min. O programa incluiu: alongamento e
fortalecimento; marcha em diferentes direções e velocidades; treino de
equilíbrio e transições de deitado/sentado para de pé. Foram associadas
pistas externas às atividades pertinentes e progressões de intensidade e/ou
dificuldade. Foram aplicadas as escalas MINIBESTest, Dynamic Gait Index
(DGI) e Unified Parkinson’s Disease Scale (UPDRS) antes e após o
tratamento.

Resultado: : Todos os indivíduos concluíram o protocolo, e não houve
nenhum evento adverso. Foram observados efeitos significativos do
programa de fisioterapia nas pontuações da UPDRS total (P=0,02) e do DGI
(P=0,0004), mas não do MINIBESTest (P<0,05).

Discussão e conclusão: A aplicação de um programa de fisioterapia em
grupo baseada em evidências para DP é viável e segura. Foram observadas
melhorias no desempenho da marcha e do equilíbrio após a aplicação do
programa. Por falta de um grupo controle, a validade externa dos resultados



é limitada. Assim, são necessários ensaios clínicos randomizados e
controlados com amostras maiores para confirmar esses achados.
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