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Introducao: O transtorno cognitivo na doença de Parkinson (DP) é um sintoma não motor de grande interesse científico devido a sua
alta prevalência e risco para o desenvolvimento de demências. Atualmente, tratamentoscomo fisioterapia e treinamento cognitivo tem
sido estudado para o manejo da cogniçãoe qualidade de vida na DP.

Objetivos: Verificar a efetividade da fisioterapia associada ao treino cognitivo na melhora da cognição e qualidade de vida em
indivíduos com DP.

Método: Trata-se de ensaio clínico aleatório, composto por 58 indivíduos com DP em estadiamento de leve a moderado, randomizados
em dois grupos: grupo motor (GM) e grupo cognitivo-motor (GCM). Os indivíduos foram avaliados quanto à cognição e qualidade de
vida no início do estudo, ao final dos protocolos de intervenção e após 3 meses de follow up, por meio dos seguintes instrumentos: Mini
Exame do Estado Mental, Avaliação Cognitiva Montreal, Teste de fluência verbal categórico, Teste de Aprendizagem Auditivo Verbal
de Rey, Avaliação cognitiva e perceptual por meio de figuras, TrailMaking Test, ClockDrawingExecutive Test e Questionário de
Qualidade de Vida para a DP. O GM realizou fisioterapia motora enquanto o GCM realizou fisioterapia motora associada ao treinamento
cognitivo. Os protocolos de tratamento foram compostos por 32 terapias, com frequência de duas vezes semanais. Houve aprovação do
Comitê de Ética em Pesquisa Universidade Estadual de Londrina(parecer 1.356.676).

Resultados: O GM (n=26) apresentou média de idade de 64.33±7,77 anos e mediana do MEEM de 27 [26-29] pontos enquanto o GCM
(n=28) apresentou 67,11±8,14 anos e 28 [26-29,25] pontos. A análise intragrupos revelou que ambos apresentaram melhora na cognição
(domínio memória: GM – pré=5,46±1,75; pós=5,77±2,16; FU=6,69±2,70/ GCM – pré=4,77±2,29; pós=6,15±2,84; FU=6,19±3,02e
função visuoespacial: GM –pré=20,87(13,91-30,52); pós=22,04(12,96-36,51); FU=23,76(12,87-36,12)/ GCM – pré = 18.00(12,75-
35,00); pós = 15,55(13,56-5,41); FU= 18,55(14,44-31,60)e na qualidade de vida (score total: GM – pré=69,25±15,12; pós=73,74±13,83;
FU=72,00±14,72/ GCM – pré= 73,10±11,38; pós=76,84±14,12; FU=78,19±11,48) após a realização dos protocolos (p<0,05), porém não
houve diferença estatisticamente significante entre grupos.

Conclusão: As duas abordagens de tratamento utilizadas foram efetivas para os desfechos: memória, função visuoespacial e qualidade de
vida em ambos os grupos quando comparados os momentos pré e pós-intervenção (efeito tempo). Não houve superioridade nos
resultados do grupo em que houve adição do treinamento cognitivo à fisioterapia."
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