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Introducao: A hidrocefalia de pressão normal (HPN) é uma síndrome neurológica caracterizada geralmente por meio de uma tríade de
sintomas clínicos que consistem em apraxia de marcha, demência e incontinência urinária, associada à pressão normal do líquor
cefalorraquidiano (Hakim,1964 e Bateman, Loiselle, 2007)

Objetivos: Verificar possíveis alterações nos pacientes com Hidrocefalia de Pressão Normal com o programa de exercícios domiciliares,
comparando os pacientes que realizaram derivação ventrículo peritoneal e os que não realizaram, no que diz respeito a: marcha,
qualidade de vida, AVD'S, equilíbrio estático e dinâmico e sua repercussão nos riscos de queda

Método: Local Este estudo foi realizado no ambulatório de Hidrodinâmica Cerebral da Divisão de Neurocirurgia Funcional do Instituto
de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da FMUSP e as avaliações realizadas à nível domiciliar, no período de outubro/15 a novembro/17.
Casuística: Foram estudados pacientes com diagnóstico Médico de HPN, de ambos os gêneros, com idade acima de dezoito anos. Os
pacientes foram recrutados por meio de uma amostra consecutiva de conveniência, de acordo com os critérios de inclusão e exclusão.
Pacientes Critérios de Inclusão Foram incluídos pacientes com diagnóstico de HPN idiopática ou secundária, acima de dezoito anos,
ambos os gêneros que consentiram sua participação por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Critérios de Exclusão
Foram excluídos os pacientes com labirintopatia grave, desordens psiquiátricas, doença de Parkinson, neuropatia periférica, doenças
reumáticas graves, severa limitação da acuidade visual, déficit na compreensão de comandos verbais e estar realizando fisioterapia.

Resultados: A análise descritiva da amostra foi disposta em forma de tabela, onde foram descritas as variáveis dos 52 pacientes da
pesquisa (dados da aval. inicial ), com relação ao sexo [fem. (F) / masc. (M)], idade (em anos), início da doença, tempo da doença (anos)
e o estado mental. A amostra foi composta, predominantemente, pelo sexo fem. 57,7%, com idade média de 74 (+-10,9) anos, idade de
início da doença de 72,1(+-11) anos, tempo de doença em média de 2,2 (+- 1,1) anos. Comparativos entre os grupos foi aplicado testes de
Mann-Whitney e nos momentos testes de Friedman

Conclusão: O presente estudo concluiu que o programa de exercícios domiciliares desenvolvido mostrou-se de fácil aplicabilidade e
houve boa aceitação para a maioria dos pacientes com HPN inseridos na pesquisa. Houve melhora significante com as dez semanas de
exercícios domiciliares para ambos os grupos, nos subitens: equilíbrio e marcha."
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