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Introducao: A Doença de Parkinson (DP) é uma doença crônica que compromete a função motora, provocando instabilidade postural,
com aumento de risco de queda e morbidade.

Objetivos: Avaliar velocidade de marcha, risco de queda e capacidade de equilíbrio em portadores de DP acompanhados em programa
de reabilitação.

Método: Foram avaliados dados dos prontuários de 44 pacientes com DP que participaram do programa de reabilitação. Eles foram
acompanhados durante 2 semanas, em regime de internação, totalizando 9 sessões de fisioterapia de 1 hora diária visando treino de
equilíbrio e marcha. Eles foram avaliados em 3 momentos: admissão (M0), alta (M1) e 3 meses após a alta (M2). A velocidade de
marcha (VM) foi avaliada por meio do teste de 10 metros e para avaliação da capacidade de equilíbrio e risco de queda foram aplicados
five times sit-to-stand test (FTSTS) e MiniBestest (MBT). Para análise dos resultados foi aplicado teste estatístico EQUAÇÕES DE
ESTIMATIVAS GENERALIZADAS para comparação dos pacientes entre os três momentos de avaliação e para análise do risco de
queda após a intervenção.

Resultados: Houve aumento da VM em M1 (p<0,00) e em M2 (p<0,00) quando comparados a M0. Houve melhora no MBT de M0 para
M1 (p=0,000) e se manteve em M2 (p=0,000). Houve redução no tempo do FTSTS tanto em M1 quanto em M2 (p= 0,000) em relação a
M0. No risco de queda, quando considerado o Minibestest, verificamos redução 11,7% do risco em M0 para M1 (p= 0,021) e de 14,5%
de M0 para M2 (p=0,028). Em relação ao FTSTS, verificamos redução do risco de queda entre M0 e M1 de 25,6% para 16,3%(p=0,038),
mas não se manteve na revisão (p=0,215).

Conclusão: Os resultados deste estudo sugerem que a intervenção intensiva de duas semanas parece promover alteração positiva no
desempenho do equilíbrio e marcha."
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