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Introdução e objetivos: Introdução: Os principais distúrbios motores da
doença de Parkinson (DP) são rigidez muscular, bradicinesia, tremor e
instabilidade postural que interferem no desempenho do equilíbrio e nos
reflexos adaptativos, predispondo a quedas (Flores et al., 2011). A
plataforma vibratória proporciona recuperação funcional na DP (Filippin, et
al., 2010). O objetivo desse estudo foi investigar o efeito do estímulo
vibratório no desempenho da funcionalidade, equilíbrio e marcha de
pacientes com DP.

Métodos: Métodos: Estudo longitudinal e ensaio clínico randomizado,
comparando duas intervenções controladas por duas avaliações (pré e pós
intervenção). 22 indivíduos com DP atendidos no Serviço de Reabilitação
Física e Motora vinculado à Universidade Federal de Sergipe participaram
do estudo. Foram usados os seguintes instrumentos de avaliação: Escala de
estadiamento de Hoehn & Yahr modificada. MEEM, UPDRS, Tinetti, Timed
Up and Go, EEB e baropodometria.

Resultado: Resultados: Na pré-intervenção, não houve diferença
significativa nos grupos. Os resultados da AVD, o Exame Motor da UPDRS
na pré e pós-intervenção mostrou redução significativa (p≤ 0,05) entre o pré
e o pós-treino no Grupo Vibração (GV) (p≤ 0,01) em relação ao Grupo
Controle (GC). O Tinetti mostrou diferença significativa (p≤ 0,05) no GV (p≤
0,01) na pós-intervenção e o TUG mostrou redução significativa (p≤ 0,05) na
pós intervenção comparados ao GC. O equilíbrio estático e dinâmico
avaliados pela EEB, mostrou que não houve diferença significativa entre o
pré e o pós-tratamento no grupo vibração. A baropodometria evidenciou que
o treino vibratório melhorou a est

Discussão e conclusão: Discussão: O treino vibratório influenciou o
equilíbrio e a marcha de sujeitos com DP. De acordo com Bruyere et al.,
(2005) a plataforma vibratória melhorou o equilíbrio de sujeitos com DP,
avaliados pelo TUG e Tinnetti e segundo Ebersbach et al (2008) o treino
vibratório aumentou a pontuação dos itens equilíbrio e marcha, avaliados
através do Teste de Tinetti. Conclusão: O estímulo vibratório melhora a



funcionalidade, equilíbrio e marcha de pacientes com DP no estágio leve da
doença.
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