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Introducao: As alterações na marcha de indivíduos com a Doença de Parkinson (DP) são extremamente debilitantes. Diversas
estratégias terapêuticas individuais já foram propostas para a melhora da marcha, porém, não existem evidências suficientes em relação
as intervenções multi-estratégias desenvolvidas para esta população.

Objetivos: Avaliar a viabilidade e a eficácia preliminar de um programa de intervenção multi-estratégias baseado em evidências na
marcha de indivíduos com DP com e sem congelamento da marcha (FOG).

Método: Vinte participantes com DP com e sem congelamento da marcha (FOG) completaram o estudo (n=10 FOG, n=10 n-FOG). O
treino de marcha foi composto por estratégias terapêuticas baseadas em evidências, contendo estímulos visuais e auditivos, atividades de
vida diária, treino de dupla tarefa e atenção dividida. A intervenção ocorreu durante três semanas, com duração de 45 minutos a uma
hora, três vezes por semana em uma pista de 8 metros. A viabilidade foi avaliada pela aderência (taxa de atrito e presença) e a segurança
pela ocorrência de eventos adversos. Os resultados preliminares foram avaliados pelo Questionário de Congelamento da Marcha
(FOGQ), Teste de Caminhada de 10 metros (TC10m), Timed “up” and “go” simples (TUG) e dupla tarefa (TUG-DT), e a Montreal
Cognitive Assessment (MOCA). Este projeto está registrado no ReBEC – Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos pelo identificador
RBR-8N94QG e foi aceito pelo comitê de ética da UDESC (1.251.231)

Resultados: Taxas de atrito (16%), aderência (94%) e eventos adversos (0%). Diferença pré e pós-intervenção (grupo FOG - FOGQ
p=0.01), TC10m (velocidade confortável) (p=0.03), que excedeu a diferença mínima clinicamente importante para a DP e população
geriátrica em ambos os grupos. Melhoras também foram encontradas no TUG (p=0.03 para ambos os grupos) e TUG-DT (p=0.03 no
grupo n-FOG).

Conclusão: A intervenção proposta é viável, segura e leva a melhora da marcha em indivíduos com DP com e sem FOG."
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