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Introdução e objetivos: A doença de Parkinson (DP) e seus distúrbios:
instabilidade postural, bradicinesia, tremor de repouso, rigidez do tipo
plástica, levam ao comprometimento do equilíbrio, da mobilidade funcional e
diminuição da qualidade de vida(QV). A Reeducação postural global (RPG),
propõe correção postural através de alongamentos globais estáticos e de
longa duração. Este estudo busca avaliar sua influência sobre a postura, a
flexibilidade, a mobilidade funcional,o equilíbrio e a QV dos indivíduos com
DP.

Métodos: Estudo de casos com quatro pacientes, ambos gêneros, com
idades entre 45 e 66 anos, diagnóstico DP entre 2 e 5 anos ,nos estágios de
1 à 2,5 (Hoehn & Yahr Modificada-HY). Os pacientes foram avaliados pelos
seguintes intrumentos: Software de Avaliação Postural (SAPO), Índice dedo-
chão (IDC), Timed Up and Go (TUG), Escala do Equilíbrio de Berg (EEG) e
Parkinson Disease Questionnaire (PDQ-39) antes e após a intervenção. A
RPG compreendeu 15 sessões durante oito semanas. Os dados são
apresentados em valores absolutos e em percentual de variação.

Resultado: Houve melhora na qualidade vida dos voluntários V1, V2, V3
com percentuais de melhora variando de 17,56% à 37,5% e piora na
qualidade de vida do V4 com percentual de piora de 75,74%. No equilíbrio e
na mobilidade funcional houve discreta melhora.

Discussão e conclusão: Tendo por pressuposto a DP uma doença de cunho
progressivo e degenerativos, a necessidade de uma prática fisioterapêutica
que mantenha por máximo de tempo a funcionalidade e bem estar do
portador, como ocorrido nos casos estudados, faz da técnica de RPG válida,
ao proporcionou resultados positivos em relação à mobilidade funcional,
equilíbrio, qualidade de vida, flexibilidade e padrão postural.
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