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 Introdução: A Doença de Parkinson (DP) é uma afecção crônica e progressiva do sistema nervoso afetando 
primeiramente um lado do corpo, tornando-se bilateral com a progressão da doença, caracterizada pelos sinais 
cardinais de rigidez, bradicinesia, tremor e instabilidade postural. Apesar da escassez de material especializado 
sobre benefícios de programas de fisioterapia em grupo, encontram-se informações que abordam o bom im-
pacto dos exercícios sobre a disposição e o humor, pontos favoráveis a esta terapia. Além disto, os exercícios 
reduzem a lentidão e as dificuldades de iniciar os movimentos, melhoram a mobilidade e contribuem para a 
independência, repercutindo na qualidade de vida (QV) do paciente. Objetivo: Analisar o impacto da fisiotera-
pia em grupo na QV dos indivíduos com DP. Método: Estudo de casos realizado na Associação de Parkinson 
de Pernambuco (ASP-PE), após aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa do Instituto Materno Infantil Prof. 
Fernando Figueira (IMIP) sob o parecer de número: 3157-12. Fizeram parte da pesquisa 3 pacientes, sendo dois 
do sexo feminino e 1 do sexo masculino com idades entre 68 e 70 anos, que responderam a um questionários: 
sócio-demográfico, ao Miniexame do estado mental e de qualidade de vida para DP (PDQ-39). Foram realizadas 
20 sessões de fisioterapia em grupo durante 12 semanas, com tempo de 50 minutos para cada sessão. Re-
sultados: Foram analisadas todas as dimensões do questionário PDQ-39 e todos os indivíduos deste estudo 
obtiveram melhora nos itens bem-estar emocional, estigma, comunicação e desconforto corporal correlatados. 
Entre os vários benefícios promovidos pela intervenção em grupo merecem destaque: aumento da auto-estima, 
percepção da melhora do outro participante, humor, maior participação em atividades recreativas e socialização 
entre os participantes. Além da melhora da força muscular, maior amplitude de movimento, redução da presença 
de câimbras musculares dolorosas ou espasmos, melhora na marcha e agilidade em atividades de dupla tarefa. 
Conclusão: Os resultados obtidos neste estudo demonstram que esse modelo de fisioterapia em grupo pode 
ser uma opção terapêutica capaz de amenizar aspectos relacionados à QV impostos pela cronicidade da doença.
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