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Introducao: O cuidado centrado no indivíduo surgiu como nova abordagem visando motivar e empoderar o indivíduo respeitando suas
preferências individuais e estimulando tomada de decisão sobre sua saúde. O EMPOWER-PD foi desenvolvido como uma alternativa
fisioterapêutica de promover ferramentas para a motivação e empoderamento dos indivíduos com doença de Parkinson.

Objetivos: Verificar a viabilidade e eficácia preliminar do EMPOWER-PD comparado á fisioterapia convencional (FC) em desfechos
qualitativos (motivação ao auto-cuidado, empoderamento da saúde e dependência de supervisão profissional) e quantitativos
(mobilidade, locomoção, função aeróbia e fadiga) por meio de um ensaio clínico randomizado controlado cego piloto.

Método: Estudo aprovado pelo CEP-UDESC sob o nº 2.145.010. 24 indivíduos com doença de Parkinson entre os estágios I-III da
escala de Hoehn e Yahr foram randomização e alocados nos grupos EMPOWER-PD e Fisioterapia Convencional (FCv). Ambos os
grupos realizaram um treino de mobilidade e locomoção durante 8 semanas, duas vezes na semana, por 60 minutos. No EMPOWER-PD
a abordagem foi baseada nas preferências do indivíduo estimulando empoderamento e na FCv, a abordagem foi baseada nas decisões do
fisioterapeuta. Foram analisadas as taxas de aderência, recrutamento e segurança para verificar a viabilidade do protocolo e a percepção
qualitativa da motivação ao auto-cuidado, empoderamento da saúde e dependência de supervisão profissional no período pós-follow-up.
Nas análises quantitativas foram utilizados os testes Timed up and Go, Índice de Macha Dinâmico, Teste de caminhada de 6 minutos e
Escala de Severidade de Fadiga, avaliadas antes e após as intervenções e após o follow-up.

Resultados: O EMPOWER-PD apresentou taxa de aderência de 75% e de recrutamento de 83%. Não foram registrados eventos
adversos. Na análise qualitativa, o grupo EMPOWER-PD relatou maior motivação ao autocuidado e empoderamento (sentimento de
capacidade, auto-confiança e segurança) em relação à sua saúde comparado a FCv. Em relação à dependência de supervisão profissional,
83% do grupo EMPOWER-PD sentiu-se capaz de manter uma vida ativa no período pós-follow-up, comparado a 54% do FCv.
Quantitativamente o EMPOWER-PD resultou em melhora na função aeróbia semelhante à FCv na avaliação pós intervenção
(pEmpower=0,002; pFCv=0.002), mantendo seus resultados no pós-follow-up (pEmpower =0,017; pFCv =0,02).

Conclusão: O EMPOWER-PD mostrou ser viável, seguro e capaz de motivar o indivíduo ao autocuidado e empoderá-lo em relação à
sua saúde, diminuindo a dependência da supervisão profissional para manter uma vida ativa. Além disso, apresentou ser eficaz para a
melhora da função aeróbia, mantendo este resultado no período pós-follow-up."
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