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Introducao: A fraqueza muscular tem sido discutida na DP, mas é pouco estuda nos membros superiores (MMSS). A literatura tem
explorado, majoritariamente, o efeito do fortalecimento sobre a marcha e o equilíbrio, permitindo uma lacuna de conhecimento acerca do
efeito sobre a funcionalidade dos MMSS.

Objetivos: Foi desenvolvido um protocolo de fortalecimento muscular com resistência progressiva com o objetivo de avaliar seu efeito
sobre a funcionalidade dos MMSS e qualidade de vida na DP.

Método: Este é um estudo de intervenção longitudinal controlado não-randomizado. O projeto foi aprovado pelo CEP do Instituto de
Neurologia Deolindo Couto, número 1.409.037, CAAE 50153415.6.0000.5261. Os pacientes foram divididos em Intervenção (n=6) e
Controle (n=7), previamente avaliados pelos critérios de inclusão e exclusão, sendo a amostra por conveniência. A Escala Unificada de
Avaliação da Doença de Parkinson (UPDRS), Questionário da Doença de Parkinson (PDQ-39), Teste de Avaliação dos Membros
Superiores em Idosos (TEMPA), Teste dos 9 pinos (9HPT) e Dinamometria Manual foram utilizados como desfecho e aplicados antes e
após os exercícios. O grupo Intervenção realizou o protocolo desenvolvido, que combinou exercícios isotônicos e isométricos, enquanto
o Controle, realizou exercícios de mobilidade e alongamento. O protocolo foi aplicado duas vezes na semana por dois meses. Foram
utilizadas faixas elásticas que progridem em sete níveis de resistência e uma faixa inelástica assegurou a aplicação da carga previamente
definida para o exercício.

Resultados: O grupo controle não apresentou mudança significativa para nenhuma variável. No grupo Intervenção observou-se diferença
significativa na UPDRS III (p=0,042); 9HPT, direito e esquerdo (p=0,028); TEMPA, direito (p=0,028) e esquerdo (p=0,009); TEMPA,
bilateral (p=0,028); TEMPA tarefa III, direito (p=0,046) e esquerdo (p=0,028), tarefa II (p=0,028) e tarefa VI (p=0,028).

Conclusão: Os resultados, ainda iniciais, apontam para um efeito de melhora sobre a funcionalidade do membro superior. Em relação à
qualidade de vida, não foi possível apontar mudanças que fossem suficientes para modificar a percepção do indivíduo."
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