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Introdução e objetivos: A doença de Parkinson (DP) apresenta uma
combinação de sintomas, como tremor, bradicinesia, rigidez, instabilidade
postural, alterações da marcha e da função cognitiva. Algumas evidências
têm mostrado que programas de fisioterapia podem melhorar o equilíbrio
desses indivíduos, embora não seja claro qual programa de exercício é o
melhor. O objetivo do estudo foi comparar a efetividade do treino de
equilíbrio (TE) versus treino de resistência (TR) no controle postural de
indivíduos com DP.

Métodos: Foram incluídos 40 indivíduos, divididos aleatoriamente em dois
grupos: TE e TR. A intervenção do grupo TE teve ênfase no treino de
equilíbrio, independência funcional e marcha, enquanto que o grupo TR
realizou exercícios de resistência de membros inferiores e tronco, ambos
supervisionados por fisioterapeutas. As sessões foram realizadas por 60
minutos, 2x/semana, totalizando 24 sessões. O desfecho primário foi
avaliado pela plataforma de força (área do COP) e o secundário pela escala
Balance Evaluation Systems Test (BESTest) para determinar os efeitos da
intervenção no controle postural. A análise dos dados se deu pelo SPSS 20.0
e o estudo foi aprovado pelo CEP sob parecer 028/2013.

Resultado: Foi observada melhora significante no controle postural (área
do COP - pré = 15,1 vs pós = 9,6 cm2) em favor do grupo TE (d = 1,17) na
postura de apoio unipodal na plataforma de força. A diferença média entre
os grupos foi significante (P < 0,02), com 36% de melhora para o grupo TE
vs. 0,07% para o grupo TR nessa condição. Diferença significativa (P < 0,05)
também foi observada em favor do grupo TE (em média 3,2%) para a
melhora do equilíbrio em algumas pontuações do BESTest, quando
comparado ao grupo TR (-0,98%).

Discussão e conclusão: O treino de equilíbrio foi superior ao treino de
resistência na melhora do controle postural em indivíduos com DP.
Instrumentos padrão-ouro foram utilizados para avaliar o equilíbrio, assim



como escalas de aplicabilidade clínica. Estes resultados tem implicações
para a prescrição da melhor abordagem terapêutica em programas de
reabilitação quando o equilíbrio é o principal objetivo de tratamento e
podem servir de guia para fisioterapeutas em sua tomada de decisões na
prática clínica.
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