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RESUMO
Introdução: As alterações motoras da Doença de Parkinson (DP) causam déficits de mobilidade difíceis de tratar 
com drogas ou cirurgias. Tendo em vista os comprometimentos e limitações da mobilidade funcional decorrentes da DP, 
faz-se necessária a identificação de protocolos treinamentos motores que favoreçam a recuperação funcional destes 
indivíduos. A Prática Mental (PM) vem surgindo como estratégia não invasiva, de baixo custo e consiste no treinamento 
de uma ação motora específica que é cognitivamente repetida sem induzir qualquer movimento real. Este método 
desponta com resultados positivos nas habilidades motoras de pacientes neurológicos. Objetivo: Avaliar o uso da 
PM após a fisioterapia motora para manutenção dos efeitos obtidos na mobilidade funcional de sujeitos com DP. Mé-
todos: Trata-se de um ensaio clínico randomizado controlado, simples cego, realizado no Programa Pró-Parkinson 
do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (HC/UFPE), aprovado pelo comitê de ética local 
(CAAE: 45099915.6.0000.5208) e registrado no REBEC (RBR-8m6dt4). Foram incluídos 14 pacientes com DP leve a 
moderada, de ambos os sexos. Todos os pacientes receberam orientações para realização de exercícios domiciliares 
contidos no manual de fisioterapia do Pró-Parkinson e realizaram 15 sessões de Fisioterapia Motora (FM). Em seguida 
foram alocados em dois grupos, um grupo realizou 10 sessões de PM (GPM) e o grupo controle (GC) passou 5 semanas 
sem realizar fisioterapia. Foram realizadas avaliações antes da intervenção terapêutica, após a FM (reavaliação 1) e 
após a PM (reavaliação 2). Na avaliação foram aplicadas escalas como: Hoehn e Yahr, Dinamyc Gait Index (DGI), onde 
escore < 20 indicam risco de quedas e Timed Up and Go (TUG), onde tempo acima de 11 segundos indicam médio 
risco de quedas e acima de 20 segundos alto risco. Resultados: A amostra foi composta por 14 pacientes (86% 
homens), 7 em cada grupo. A comparação intergrupo do TUG foi significativa na reavaliação 2, onde o GPM apresentou 
média de tempo significativamente menor que o GC e a redução percentual de indivíduos com risco de quedas obtida 
na reavaliação`1 manteve-se no GPM e elevou-se no GC. Na reavaliação 2, o GPM apresentou elevação na média do 
escore do DGI não significativa quando comparado à reavaliação 1, mas significante comparadas à avaliação inicial. Já 
o GC apresentou declínio significativo. Não houve diferença significativa intergrupo. Conclusão: A PM parece ser 
um método eficaz para manutenção e/ou potencialização dos efeitos obtidos pela fisioterapia na mobilidade de sujeitos 
com DP.
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