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Introducao: A doença de Parkinson (DP) é caracterizada pela degeneração progressiva de neurônios dopaminérgicos da substância
negra, afetando o desempenho locomotor e funcional. A Fisioterapia em Grupo no formato de Circuito de Treinamento (FGCT) é um
modelo de terapia centrado em exercícios funcionais, repetitivos e progressivos, afim de melhorar a funcionalidade.

Objetivos: O objetivo foi analisar a intensidade da Fisioterapia em Grupo no formato de Circuito de Treinamento (FGCT) e se esta é
capaz de fornecer um condicionamento cardiovascular aos pacientes com DP.

Método: Foram recrutados 9 indivíduos com DP com escala Hoehn e Yahr de 1 a 3, dos quais foram monitoradas suas frequências
cardíacas (FC) por meio de um monitor cardíaco portátil da marca POLAR RS400sdTM durante sessões de FGCT. A idade média dos
voluntários foi de 72,43 ± 7,40 anos. A frequência cardíaca de treinamento (FCT) foi mensurada a partir das equações propostas por
Karvonen e para classificar a intensidade dos exercícios foi utilizado as diretrizes do Colégio Americano de Medicina do Esporte
(ACSM). O trabalho foi aprovado no Comitê de Ética da FCT-UNESP (CAAE 34601014.4.0000.5402).

Resultados: Os valores registrados pelo monitor cardíaco foram analisados e revelaram que a FC de repouso foi de 73,21 ± 9,03 bpm e
FC máxima foi 147,57 ± 7,40 bpm. A média da FC, no momento da FGCT no decorrer das 10 estações, foi de 85,13 ± 11,04 bpm. Dos 9
indivíduos analisados, seis apresentaram resposta cardíaca inferior a 20% da FCT e três apresentaram repostas entre 20-39% da FCT.
Este estudo demonstrou que a maioria dos indivíduos com DP apresentaram respostas cardíacas abaixo de 20% da FCT, sendo
classificado como exercício muito leve.

Conclusão: Demonstra-se que a intensidade das atividades fisioterapêuticas realizadas durante a FGCT é considerada como de esforço
muito leve. Porém o exercício aeróbico na DP melhora significativamente outros aspectos da qualidade de vida e das capacidades
funcionais, além de desencadear alterações relacionadas a plasticidade do sistema nervoso central."
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