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Introducao: A Doença de Parkinson (DP) apresenta características como tremor de repouso, bradicinesia, rigidez articular, instabilidade
postural, alterações na marcha e no equilíbrio. A Fisioterapia em Grupo no formato de Circuito de Treinamento (FGCT) é um modelo
terapêutico baseado em estações dispostos num formato de circuito dirigido, focado em atividades funcionais.

Objetivos: O objetivo foi avaliar se a FGCT é capaz de alterar a velocidade da marcha em pacientes com DP.

Método: Foram recrutados 13 pacientes com DP do Centro de Atendimento em Fisioterapia e Reabilitação (CEAFIR) da Universidade
Estadual Paulista (UNESP), campus de Presidente Prudente. Foi realizada a avaliação inicial (AV1) utilizando o Time up and go (TUG)
e o Teste de velocidade de marcha de 10 metros (TV10M), repetindo os testes, após 8 semanas de FGCT, na segunda avaliação (AV2). A
pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da FCT-UNESP (CAAE: 47863415.6.0000.5402).

Resultados: Os resultados encontrados foram de velocidade de execução média de 0,68 ± 0,19 m/s na AV1 e 0,66 ± 0,14 m/s AV2 e no
TV10M de 1,36 ± 0,26 m/s na AV1, enquanto na AV2 foi 1,45 ± 0,32 m/s, não havendo diferença significativa entre as duas medidas.
Esse resultado pode ser associado a falta de exercícios de grande enfoque na velocidade da marcha ou devido ao tempo de terapia não ter
sido suficiente para apresentar resultados estatisticamente significantes.

Conclusão: Conclui-se que não há uma diferença significante na velocidade da marcha em pacientes com DP que realizam FGCT.
Entretanto a FGCT demonstra melhoria em outros aspectos da funcionalidade, socialização e saúde global do paciente."
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