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Introdução: Quadros de depressão e ansiedade são extremamente comuns em pacientes 

com doenças crônicas. Em parkinsonianos, transtornos mentais são ainda mais 

recorrentes. Estima-se que a depressão, isoladamente, é a alteração não-motora mais 

comum na Doença de Parkinson (DP), presente em quase 50% dos pacientes. Quando 

não tratada, ela chega a intensificar os outros sintomas da doença, além de comprometer 

a capacidade cognitiva e, consequentemente, piorar a qualidade de vida.  Dessa maneira, 

uma alternativa  para a redução desses sintomas é o Treinamento de Força  (TF), 

método já validado cientificamente, no requisito diminuição desses sintomas. 

Objetivos: Avaliar o efeito no Treinamento de Força sobre os escores de Depressão em 

Pacientes com DP. Métodos: 15 pacientes com  média de idade de 64.2±3.2, foram 

submetidos ao protocolo de 20 sessões de TF. O protocolo de exercícios resistidos (2x 

series de 8-12 repetições) foi composto de: supino sentado, remada unilateral, 

panturrilha em pé, levantamento terra e abdominal infra. A avaliação da depressão foi 

realizada antes e após a intervenção com exercício. A depressão foi avaliada usando o 

questionário de Depressão de Hamilton.  Utlizou-se o Teste T de amostras pareadas para  

comparar os dados pré e pós testes, p valor <0,05. Aprovado em Comitê de Ética 

(CAEE: 99119118.3.0000.8767) Resultados e Discussão: Após as analises estatísticas 

verificou-se significância nos resultados obtidos (p 0.001),  o valores de pré treino 

(18.1±8.8) reduziram apos a prática do TF, pós (10.5±6.4) . Mostrando a eficácia do TF 

na diminuição dos sintomas depressivos em pacientes com DP, pode assim, ser 

recomendado como tratamento coadjuvante para a Doença. Conclusão: Houveram 

reduções significativas nos escores de Depressão  em Pacientes com DP após a pratica 

de 20 sessões de TF.  
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