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Introdução: A Doença de Parkinson (DP) é uma afecção neurodegenerativa, lentamente 

progressiva com diminuição da dopamina nos núcleos da base, especificamente da substância 

negra. Sua etiologia ainda é indefinida, mas acredita-se que possa ser desencadeada por 

fatores genéticos, toxina ambiental, exposição à toxina específica na vida intrauterina e 

incapacidade genética de lidar com tal substância tóxica. Os principais sinais clínicos são a 

rigidez muscular, hipertonia plástica, tremor de repouso, acinesia, bradicinesia e instabilidade 

postural. O acelerado processo de envelhecimento da população brasileira ocasionou o 

aumento de doenças crônicas e incapacitantes, como a DP, que apresenta maior prevalência 

em pessoas com idades entre 60 e 69 anos. Ademais, dados epidemiológicos divulgados pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostraram que no Brasil a doença 

também afeta pessoas com menos de 50 anos (10%) e com menos de 40 (5%) [1]. Nessa 

perspectiva, desenvolveram-se várias escalas que visam monitorar a evolução e a eficácia dos 

tratamentos e, dentre elas, as mais utilizadas para avaliação da DP são a Escala de Hoenh e de 

Yarh modificada, que avaliam a incapacidade e indicam o estado geral de forma prática e 

rápida; na escala Unificada de Avaliação da Doença de Parkinson é avaliado sinais, sintomas 

e determinadas atividades por meio do auto relato e das observações clínicas; a escala de 

Atividade de Parkinson avalia problemas funcionais nos estágios moderados e severos dos 

pacientes; e o Parkinson Disease Questionary-39 é um questionário de qualidade de vida, 

capaz de avaliar a percepção do paciente sobre o impacto global da DP, sobre o seu bem-estar 

e o seu estado de saúde [2]. As condutas fisioterapêuticas mais utilizadas na DP são treino de 

marcha, com e sem estímulos externos incluindo pistas visuais e auditivas, treino de 

atividades de vida diária, terapia de relaxamento, hidroterapia, realidade virtual, estímulos 

auditivos e visuais, treino de dupla tarefa, estimulação elétrica, fisioterapia respiratória, 

Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (FNP), Reeducação Postural Global (RPG), 

fortalecimento muscular, treino de equilíbrio estático e dinâmico e exercícios visando o 

condicionamento aeróbico. A fisioterapia na DP tem como objetivo minimizar os problemas 

motores, ajudando o paciente a manter a independência para realizar as atividades de vida 

diária e melhorando sua qualidade de vida. O aumento da mobilidade pode de fato alterar a 

progressão da doença e impedir contraturas, assim é importante frisar que exercícios com 

treinamentos repetitivos permitem aumento da força dos músculos envolvidos na marcha, 

diminuição do tempo de execução de suas tarefas e aumento da força muscular respiratória, 

melhorando a capacidade respiratória [3]. Além disso, exercícios que estimulam o equilíbrio 

estático e dinâmico, a força, a coordenação motora, a cognição e a flexibilidade, como a FNP, 

a cinesioterapia, o treino na esteira com suspensão parcial de peso, as atividades lúdicas na 

realidade virtual para o equilíbrio, a dissociação de cinturas escapular e pélvica, a 

propriocepção, a cognição, o ritmo e a cadência, os exercícios sinalizados com audição, visão 

e feedback tátil e musicoterapia promovem adequação da hipertonia plástica, estimulação das 

funções cognitiva e motora, melhora das respostas antecipatórias dos indivíduos de reações de 
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equilíbrio estático e dinâmico e de controle postural dos pacientes [4]. Ademais, a fisioterapia 

aquática no tratamento da DP tem como foco a melhora do equilíbrio, da consciência 

corporal, da instabilidade postural, principal fator que interfere na QV do paciente com DP, e 

do risco de queda; além do aumento do metabolismo e redução da tensão muscular [3]. Dessa 

forma, vale ressaltar que os objetivos fisioterapêuticos estão intimamente relacionados ao 

estágio de progressão da afecção, assim, constatou-se a eficácia das condutas fisioterapêuticas 

aplicadas no parkinsoniano, proporcionando-o maior independência funcional em suas 

atividades de vida diária e qualidade de vida, por meio do aumento da concentração de 

dopamina no organismo decorrente do maior influxo de cálcio, o qual promove aumento da 

contração muscular, reduzindo o tremor de repouso e a progressão da doença. Objetivos: 

Relatar a experiência de atendimento domiciliar de um paciente com doença de Parkinson em 

uma Estratégia de Saúde da Família (ESF). Descrição da Experiência: Trata-se de um relato 

de experiência vivenciado por um grupo de alunos do 6º período do curso de Graduação em 

Fisioterapia do CESUPA, na disciplina de Interação Comunitária realizada em uma Estratégia 

de Saúde da Família (ESF) de Belém/PA, a visita domiciliar ocorreu com o acompanhamento 

do Agente Comunitário de Saúde (ACS), onde os alunos aplicaram a avaliação e o 

atendimento fisioterapêutico domiciliar em um usuário diagnosticado com doença de 

Parkinson há cinco anos, sem histórico familiar da doença. Na avaliação fisioterapêutica, 

apresentou incapacidade grau 5 de acordo com a escala Hoehn e Yahr modificada, pois ficava 

em pé apenas com auxílio de seus cuidadores; postura flexora, hipertônia plástica grau 2 de 

acordo com a escala de Ashwosth modificada, limitação em atividades funcionais, força 

muscular grau 3, sensibilidade superficial e profunda preservadas, reflexo patelar ausente e 

tremores de repouso controlados devido o uso de medicamentos como carbidol e parkidopa, 

que causam o aumento da concentração de dopamina no SNC. Tendo como diagnóstico 

cinético-funcional incapacidade de natureza mista, com comprometimento bilateral, 

diminuição de tônus, força muscular, amplitude de movimento (ADM) e trofismo, limitando 

as atividades de vida diária como alimentação e higiene pessoal, gerando restrição na 

participação social relacionada à doença de Parkinson. O protocolo de tratamento teve como 

objetivos melhorar a funcionalidade e qualidade de vida do usuário, utilizando como condutas 

técnicas de ADM passiva e ativo assistida, alongamento estático, exercícios ativos resistidos, 

transferências posturais, treino de marcha e dissociação da cintuta pélvica com auxílio do 

terapeuta, exercícios respiratórios e orientações relacionadas a cuidados gerais e funcionais. 

Resultados: Neste estudo, foi analisado que as condutas fisioterapêuticas realizadas no 

paciente com DP em domicílio, proporcionaram melhora nos aspectos físicos e funcionais do 

usuário. Assim, foram observados melhora no controle de tronco e diminuição da cifose 

cervical e torácica, expansão da caixa torácica, melhora no quadro respiratório, aumento da 

ADM, adequação do tônus diminuindo a hipertonia para grau 1+, melhora na mobilidade 

global do usuário, e por fim, melhora no quadro álgico. Conclusão: Portanto, com vivência 

obtida na ESF, foi possível observar a importância do acompanhamento fisioterapêutico, 

proporcionado pelo Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), a indivíduos com a doença 

de Parkinson restritos ao domicílio, devido ao comprometimento funcional gerado pela 

doença, pois o fisioterapeuta atua com os objetivos de prevenir comorbidades ligadas a 

doença, melhorar a qualidade de vida do usuário e orientar a família sobre a patologia e a 

melhor forma de cuidar do familiar com a DP. 

 

Descritores: Doença de Parkinson, Fisioterapia, Qualidade de Vida. 
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