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Introducao: O indivíduo com doença de Parkinson (DP) geralmente apresenta instabilidade postural que reflete na dificuldade em
manter o equilíbrio diante de perturbações. O Tai Chi Chuan (TCC) é uma das terapias utilizadas que tem o propósito de melhorar o
equilíbrio nesses pacientes, através movimentos controlados e manutenção de posturas.

Objetivos: Analisar através de uma revisão sistemática da literatura as implicações do Tai Chi Chuan na reabilitação do paciente com
Doença de Parkinson

Método: Trata-se de uma revisão sistemática, realizada de março a abril de 2018 nas bases de dados SciELO, PEDro, PubMed, Portal
BVS e Science Direct combinando os descritores “Doença de Parkinson”, “Doença do sistema nervoso”, “Tai chi chuan”, “Reabilitação”
e “Transtornos motores” nos idiomas inglês e português. Foram incluídos ensaios clínicos randomizados publicados entre 2004 e 2018
que abordavam a terapia de TCC na reabilitação do paciente com DP. Inicialmente, foram encontrados 268 artigos, destes, 45 foram
descartados por serem duplicados, 192 por não respeitarem aos critérios de elegibilidade, 8 por apresentar o texto completo indisponível
e um artigo foi excluído por ter pontuação <5 na escala PEDro. No final foram analisados 6 estudos com qualidade metodológica
moderada e pontuação média de 6,0.

Resultados: Nos estudos analisados, 417 indivíduos com DP tiveram a função motora avaliada na Escala Unificada de Avaliação para
doença de Parkinson (UPDRS), 277 avaliados capacidade funcional através do teste Timed Up and Go (TUG) e 78 a qualidade de vida
através do Questionário de Doença de Parkinson (PDQ-39). A quantidade de aulas de TC variou entre 20 e 48. Em 100% dos estudos
houve resultado significativo (p<0,05) no tópico exame motor da UPDRS, sendo os resultados mais positivos nas intervenções mais
longas. Apenas um dos estudos não relatou significância no TUG e na PDQ39.

Conclusão: O Tai Chi Chuan representa benefícios na capacidade funcional, qualidade de vida e função motora dos indivíduos com
doença de Parkinson. É encontrada correlação direta entre melhora da funcionalidade e maior participação em quantidade de aulas."
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