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Apresentação
É com prazer que faço a apresentação da tradução para a língua portuguesa das Diretrizes Europeias para Fisioterapia
na Doença de Parkinson.
Este projeto, originalmente liderado pela batava Samyra Keus, reflete longo trabalho de reflexão de grupo de profissionais
de diversas áreas. Trata-se de material muito rico pois contém análise crítica das evidências científicas na área publicadas
em periódicos.
Uma das dificuldades na área de reabilitação diz respeito aos problemas metodológicos enfrentados no desenho de
estudos para avaliar a eficácia das técnicas terapêuticas. Em termos comezinhos, é relativamente fácil criar um grupo
placebo quando se avalia terapia farmacológica. Muito mais complexa é a tarefa de se ter grupo controle adequado, em
especial se se deseja fazer estudo duplo-cego, quando é feito estudo de técnica de fisioterapia. Felizmente, este problema
tem sido largamente vencido de modo que nos últimos anos ocorreu profusão de publicação de estudos controlados de
excelente qualidade na área de fisioterapia em doença de Parkinson. Isto pode ser comprovado pela última atualização
da revisão baseada em evidências da MDS quanto a tratamentos para problema motores em doença de Parkinson*.
Nesta longa revisão fica claro que a área onde ocorreram mais mudanças em relação às edições anteriores foi em
reabilitação. Ou seja, é em terapias não-médicas, mais que tratamentos farmacológicos e cirúrgicos, onde ocorreram
mais novidades no tratamento da DP nos últimos anos.
Uma crítica comum a este tipo de esforço que utiliza a metodologia baseada em evidências é a não consideração de
fatores práticos que são relevantes ao cotidiano da atividade clínica. Felizmente, este problema é contornado neste grupo
de diretrizes que contém recomendações as quais tentam se ajustar à prática clínica.
Por todas estas razões, é muito bem vinda a iniciativa de disponibilizar estas diretrizes em língua portuguesa. Tamine
Capato deve ser cumprimentada por ter comandado o grupo valoroso que empreendeu esta tarefa.
Por fim, uma palavra final de advertência e encorajamento. Muito mais que tratamentos farmacológicos, reabilitação é
muito dependente de características culturais e econômicas do meio. Neste sentido, as diretrizes europeias devem ser
vistas como orientações que necessitam adaptações às peculiaridades brasileiras. Por exemplo, a frisar que em todos os
países da Europa há forte presença de profissionais de fisioterapia e outras áreas de reabilitação nos serviços de saúde
estatais. Não é, infelizmente, o que ocorre no Brasil. Diante disto, faz-se necessário desenvolver linhas de orientação no
nosso país para que contemplem as características do nosso meio.
Francisco Cardoso
Presidente da Secção Panamericana da International Parkinson’s Disease and Movement Disorders Section (PAS-MDS)
Professor Titular do Departamento de Clínica Médica, Setor de Neurologia, da Faculdade de Medicina da Universidade
Federal de Minas Gerais.

*Fox SH, Katzenschlager R, Lim SY, et al. The Movement Disorder Society Evidence-Based Medicine Review Update: Treatments for the motor symptoms
of Parkinson’s disease. Mov Disord. 2011 Oct;26 Suppl 3:S2-41.
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A Versão em Português da Diretriz Europeia de Fisioterapia para a Doença de Parkinson procura auxiliar os fisioterapeutas
na tomada de decisões para a prática da fisioterapia com base num modelo centrado no paciente e em evidências
científicas. Ela também fornece às pessoas com doença de Parkinson (pcp) informações e instrumentos para manejarem/
manusearem as suas deficiências relacionadas com o movimento e limitações de atividade para focarem em objetivos
que sejam importantes para elas. Nesta parte, fornecemos uma visão geral da Diretriz para médicos visando apoiar o
encaminhamento apropriado de pcp para a fisioterapia, expectativas viáveis e boa comunicação.

Uma colaboração conjunta de 19 países da Europa
A ParkinsonNet, uma fundação sem fins lucrativos no centro médico da Universidade de Radboudumc e que visa melhorar
os cuidados para pcp, e a Royal Dutch Society for Physical Therapy (KNGF) [Sociedade Real Holandesa de Fisioterapia]
iniciaram o desenvolvimento da primeira Diretriz Europeia de Fisioterapia para a Doença de Parkinson visando melhorar
os cuidados para pcp. O Grupo de Desenvolvimento da Diretriz (GDD) representa associações profissionais de fisioterapia
de dezenove países da Europa. Pcp foram envolvidas no desenvolvimento da Diretriz desde o princípio e contribuíram
durante todo o processo. Esta Diretriz é endossada pela Association for Physiotherapists in Parkinson’s Disease Europe
(APPDE) [Associação Europeia de Fisioterapeutas na Doença de Parkinson], pela European Parkinson’s Disease Association
(EPDA) [Associação Europeia de Doença de Parkinson] e pela European Region of the World Confederation for Physical
Therapy (ER-WCPT) [Confederação Mundial de Fisioterapia - Região Europeia]. A Versão em Português desta Diretriz é
endossada pela Academia Brasileira de Neurologia (ABN) e pela PHYSICAL e tem o apoio institucional da Associação
Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional (ABRAFIN), da Associação Portuguesa de Fisioterapeutas (APF) e da Sociedade
Portuguesa das Doenças do Movimento (SPDMov).

Métodos de desenvolvimento: Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE)
[Classificação da Análise, Desenvolvimento e Avaliação das Recomendações]
O ponto de partida para esta Diretriz foi a Diretriz KNGF para doença de Parkinson baseada na evidência cientifica (2004)1
e uma pesquisa sobre fisioterapia realizada na Europa para fornecer uma visão sobre os cuidados de fisioterapia atuais
e as barreiras e os facilitadores de cuidados ótimos (ideais). Para realizar as recomendações foi utilizada a Grading of
Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE) [Classificação da Análise, Desenvolvimento e
Avaliação das Recomendações]. Portanto, os níveis e descrições das recomendações são diferentes daqueles relatados
pelas diretrizes da KNGF, da European Federation of Neurological Societies (EFNS) [Federação Europeia de Sociedades
de Neurologia], da International Parkinson and Movement Disorders Society (MDS) [Sociedade Internacional de Doença
de Parkinson e Distúrbios do Movimento] e do U.K. National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) [Instituto
2-6

Nacional para Saúde e Excelência Clínica] . O sistema GRADE é endossado por muitas organizações e revistas científicas,
incluindo a Cochrane Collaboration, a Organização Mundial de Saúde, o NICE e o British Medical Journal. Ao utilizar a
GRADE, as recomendações são baseadas em:
•

Desfechos/Resultados críticos: aqueles com escore médio de importância avaliado pelo GDD de 6,5 ou mais (escala
completa varia de 1 a 10).

•

Qualidade da evidência: levando em consideração o risco de viés (como aqueles relacionados a randomização,
cegamento, perdas) e imprecisão (como a inclusão de poucos pacientes).

•

Tamanho de efeito: foi realizada uma metanálise.

•

Benefícios e desvantagens: levando em consideração a generalização dos efeitos, efeitos indesejáveis da intervenção
e valores e preferências dos pacientes e terapeutas.

A pesquisa na literatura, a seleção e a avaliação dos estudos foram realizadas até Dezembro de 2012. Por fim, 70 ensaios
7-76

clínicos controlados foram utilizados
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Esta Diretriz fornece recomendações com base na GRADE para cada área central da fisioterapia: equilíbrio, marcha,
transferências e capacidade física. Com base no resultado da metanálise, as recomendações podem ser “a favor” ou
“contra” o uso de determinada intervenção fisioterapêutica para um problema específico. A força dessa recomendação
pode ser “forte” ou “fraca”, baseada na qualidade da evidência e no equilíbrio entre benefícios e desvantagens. O risco
e os malefícios/inconvenientes da fisioterapia geralmente são baixos. Por favor, note que que “contra” significa que os
benefícios provavelmente não superam os riscos e os malefícios/inconvenientes. No geral, os efeitos mostraram uma
tendência positiva, mas o (amplo) intervalo de confiança incluiu 0 (zero). “Contra” não significa que determinada intervenção
tem um efeito negativo sobre determinado desfecho/resultado.
Adicionalmente às recomendações GRADE, esta Diretriz fornece conselhos do GDD baseados em evidências científicas e
opiniões de especialistas. Tais medidas procuram reduzir as barreiras que inibem cuidados ótimos (ideais) de fisioterapia
77;78

identificadas através da pesquisa sobre fisioterapia na Europa (número de respostas = 3,405)

, de reuniões entre

fisioterapeutas especialistas em doença de Parkinson e de resultados de grupos compostos por pcp. Tais conselhos estão
relacionados ao conhecimento e habilidades específicas dos fisioterapeutas sobre doença de Parkinson, encaminhamento
regular, centralização no paciente, colaboração e comunicação.

Quando e por que encaminhar para fisioterapia?
A American Academy of Neurology (AAN) [Academia Americana de Neurologia] recomenda que os médicos/clínicos
79

discutam com as pcp o potencial da fisioterapia pelo menos anualmente . Para apoiar um encaminhamento apropriado,
o GDD propôs critérios de encaminhamento (Tabela 1). Tais critérios estão de acordo com as recomendações com base na
GRADE para os tipos de intervenção. O encaminhamento deve ser baseado em um ou mais dos seguintes critérios: Estágio/
Estadio de Hohen e Yahr; presença de deficiências e limitações de atividade; admissão hospitalar ou em lares de idosos.
Tabela 1. Critérios de encaminhamento de pcp para fisioterapia
Baseado em*
Estágio/Estadio: inicial

Descrição
Logo após o diagnóstico de doença de Parkinson com o objetivo de:
• Aconselhamento sobre autocuidado, educação para a saúde e coaching, incluindo
apoio para se manter fisicamente ativo.
• Se necessário, definir intervenções para prevenir limitações na mobilidade funcional
através de aprendizagem motora, para reduzir o medo de cair e para melhorar a
capacidade física.

Deficiências ou limitações
de atividades específicas

Presença de:
• Redução da capacidade física
• Limitações na mobilidade funcional relacionadas com:
–– Transferências, tais como levantar de uma cadeira ou virar na cama
–– Marcha, incluindo freezing/congelamento da marcha
–– Equilíbrio, incluindo quedas
–– Atividades manuais
• Dor, não relacionada com a medicação

Contexto: hospital ou lar de
idosos

Se internado em um hospital por qualquer motivo, ou em um lar de idosos, visando
educação para a saúde e, se necessário, treinar pcp e profissionais da saúde para
melhorar a capacidade física ou limitações na mobilidade funcional, ou para apoiar
prevenção de quedas (por exemplo, uso de auxiliares de marcha) e úlceras de
pressão

*Adicionalmente, determinados fisioterapeutas treinados no Reino Unido possuem uma qualificação em prescrição não-médica. Eles têm a habilidade de
prescrever, assim como fornecer e administrar medicamentos para determinados pacientes identificados80. Os termos pelos quais este processo ocorre
estão legislados e são monitorizados sob estreita supervisão.
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Baseado no estágio/estadio: encaminhamento precoce
Encaminhamento precoce é recomendado pois as dificuldades nas atividades diárias podem estar presentes até mesmo
nos estágios/estadios iniciais da doença de Parkinson. Nos estágios/estadios de Hoehn e Yahr 1-2 o escore total da Unified
Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS) [Escala Unificada de Avaliação da doença de Parkinson] já pode estar abaixo de
2081,82. Este é particularmente o caso de pcp com o subtipo postural imbalance and gait disorder (PIGD)83. A fisioterapia pode
melhorar as limitações de atividade. O encaminhamento precoce também é importante para dar apoio à pcp para manter
níveis suficientes de atividade física e, portanto, prevenir complicações secundárias. O exercício tem múltiplos benefícios
fisiológicos, psicológicos e físicos e pode até mesmo resultar em neuroproteção84. Durante uma consulta individual, o
fisioterapeuta pode avaliar a necessidade de aconselhamento e educação para a saúde, coaching em relação a autocuidado
ou treino supervisionado. Está disponível para download em www.parkinsonnet.info/euguideline e em www.abneuro.org.br
a parte da Diretriz sobre “Informações para pessoas com doença de Parkinson” para dar apoio ao autocuidado.

Baseado em problemas: deficiências e limitações de atividade
Durante o curso da doença de Parkinson, o número de deficiências nas funções, limitações de atividade e restrições de
participação vão aumentar. Existem dados consistentes que recomendam o encaminhamento para a fisioterapia e sua
indicação para a doença de Parkinson no que diz respeito a problemas nas transferências e mobilidade, alterações da
marcha, equilíbrio, quedas e freezing/congelamento da marcha.85

Baseado no contexto: internação em hospital ou lares de idosos
A falta de conhecimento específico sobre doença de Parkinson dos profissionais da saúde pode aumentar o risco de
86-91

eventos adversos durante a permanência no hospital ou em lares de idosos

. Áreas problemáticas incluem eventos

adversos relacionados a medicamentos (por exemplo, administração em horário errado, retirada de medicamentos, ou
86-94

uso de fármacos contraindicados), disfagia e imobilização, incluindo quedas e úlceras de pressão

. Dessa forma o GDD

87

recomenda consultar um fisioterapeuta quando uma pcp for admitida no hospital . A fisioterapia deve fornecer educação
para a saúde e, se necessário, exercícios para dar apoio a prevenção de quedas, de úlceras de pressão e da redução da
capacidade física. Além das pcp, o fisioterapeuta pode auxiliar profissionais da saúde envolvidos no cuidado hospitalar,
como a equipe de enfermagem.

Para qual fisioterapeuta encaminhar?
A doença de Parkinson é complexa e evidências sobre intervenções específicas de fisioterapia para pcp estão crescendo
de forma constante. Além disso, em alguns países da Europa, o fisioterapeuta é o profissional de primeiro contato da
pcp, não necessitando de encaminhamento médico. Portanto, é fundamental que os fisioterapeutas estejam totalmente
95

informados sobre as evidências . Embora não haja nenhum padrão-ouro para expertise em doença de Parkinson, esta
característica está associada ao número de pcp tratadas anualmente. Fisioterapeutas com um volume de tratamento anual
de sete pcp relatam maior autopercepção de conhecimento específico do que aqueles que tratam menos de quatro pcp
96

anualmente . No entanto, resultados de uma pesquisa no qual 3,405 fisioterapeutas da Europa participaram mostraram que
em média a maioria dos fisioterapeutas trata apenas quatro pcp anualmente. Este volume de tratamento não é suficiente
para ganhar e manter expertise em doença de Parkinson. A mediana do número de tratamento necessário para ganhar
e manter expertise suficiente relatada foi 10, com 50% das respostas variando de 6 a 20. Geralmente, é difícil alcançar
esse número. A maioria dos fisioterapeutas relataram expertise limitada para doença de Parkinson; não receberam treino
específico para doença de Parkinson; não tinham conhecimento da diretriz KNGF (disponível gratuitamente em alemão e
inglês desde 2004); e não usavam instrumentos de avaliação. O GDD estabeleceu um perfil preferencial de fisioterapeutas
para os quais se deve encaminhar as pcp (Tabela 2).
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Tabela 2. Perfil preferencial de fisioterapeutas para os quais se deve encaminhar as pcp
• Fornecer tratamento baseado em evidência científica e com base num modelo centrado no paciente (tal como
usar esta diretriz para auxiliar na tomada de decisões).
• Ter recebido educação geral no nível de pós-graduação em doença de Parkinson ou distúrbios/doenças do
movimento.
• Ter um volume de pacientes maior que a média (a média é de 4 pcp anualmente).
• Ter familiaridade com critérios de encaminhamento específicos da doença de Parkinson para outros profissionais
da saúde.
• Colaboração estreita com outros profissionais da saúde que sejam especialistas em doença de Parkinson.
• Receber educação continuada e atualizada de especialistas reconhecidos (inter)nacionalmente.
Qual informação é útil para o fisioterapeuta no momento do encaminhamento?
O fornecimento de informações específicas no momento do encaminhamento vai ajudar o fisioterapeuta e a pcp a
estabelecer objetivos de tratamento realistas e a selecionar as intervenções mais apropriadas. Além disso, isso minimiza
a necessidade de obter informações já disponíveis e reduz a sobrecarga do paciente e do cuidador (Tabela 3).
Tabela 3. Informações de apoio no momento do encaminhamento
Essenciais
• Motivo do encaminhamento.
• Diagnóstico, diferenciando doença de Parkinson de Parkinsonismo atípico.
• Tempo de diagnóstico e estágio/estadio da doença: fornece a classificação de Hoehn e Yahr?
• Complicações motoras, tais como flutuações motoras previsíveis, discinesias e distonia: fornece os escores da
MDS-UPDRS?
• Alterações cognitivas, tais como disfunção executiva (concentração, retenção e uso da informação, tomada de
decisão, planejamento/planeamento, mudança de foco atencional), ansiedade, apatia, depressão, alucinações e
transtornos/distúrbios do controle dos impulsos (que também podem estar relacionados ao exercício).
• Outras complicações de saúde influenciando as opções de fisioterapia, como insuficiência cardíaca, osteoporose,
DPOC, artrite e diabetes.
• Tratamento médico atual, incluindo neurocirurgia e medicamentos não relacionados à doença de Parkinson, com
possíveis efeitos adversos influenciando as opções de fisioterapia.
Úteis
• Outras intervenções que já foram utilizadas para os problemas que estão sendo encaminhados e os respectivos
resultados.
• Outras intervenções concomitantes, tais como fonoaudiologia/terapia da fala ou psicologia.
• Resultados esperados das intervenções fisioterapêuticas.
• Preferências relacionadas à forma de comunicação.
O que esperar da fisioterapia?
A avaliação fisioterapêutica pode levar uma hora (e precisar de duas sessões), dependendo da complexidade dos problemas
específicos da pcp, lentidão dos movimentos, velocidade do processamento das informações e limitações na priorização
de problemas. Sempre que possível, os fisioterapeutas devem fornecer à pcp o Formulário de Informações Pré-avaliação
(FIP) para preencher antes da primeira consulta (Anexo 2, Informações para pessoas com doença de Parkinson). Isso dará
uma visão sobre os problemas principais da pcp, níveis de atividade física, risco de quedas e freezing/congelamento da
marcha. Durante a anamnese e exame físico, instrumentos de avaliação padronizados são utilizados para fornecer uma
visão sistemática sobre os problemas atuais e para decidir se a intervenção fisioterapêutica é indicada. Caso positivo,
o fisioterapeuta e a pcp devem decidir de forma colaborativa sobre objetivos de tratamento desafiadores e viáveis
e selecionar as intervenções apropriadas: aconselhamento, educação para a saúde, exercício e treino de estratégias
compensatórias (pistas e estratégias para sequências motoras complexas). A intervenção selecionada vai depender dos
objetivos específicos e das preferências de cada pcp (Tabela 4).
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“Fisioterapia Convencional” inclui todas as intervenções de exercícios ativos supervisionadas pelo fisioterapeuta, voltadas
para marcha, equilíbrio, transferências e capacidade física, ou a combinação destas. Deverá focar em exercícios de tarefas
funcionais em grande amplitude, feedback positivo e aumento progressivo da intensidade e complexidade. Sempre que
possível, as pcp deverão ser apoiadas para a realização de exercícios não supervisionados, incluindo participar de grupos
de exercícios específicos para doença de Parkinson ou gerais, dança ou Tai Chi. Nos estágios/estadios iniciais (Hoehn e Yahr
2 e 3), a fisioterapia deve objetivar aprendizagem motora. Em caso de alterações da marcha, a fisioterapia deve explorar
junto à pcp seu tipo e frequência ótimos (ideais) de pistas e treinar como usa-las. Ao usar estratégias para sequências
motoras complexas, o fisioterapeuta deve ensinar à pcp porque e como dividir uma tarefa complexa em componentes
simples e realizar os componentes com atenção. A duração do período de tratamento, assim como a frequência das
sessões, vai depender dos objetivos individuais e do plano de tratamento. Detalhes das intervenções são descritos no
capítulo 6 da Diretriz, disponível para download em www.parkinsonnet.info/euguideline e em www.abneuro.org.br.
Após a conclusão do período de tratamento ou durante, em caso de tratamento prolongado, o fisioterapeuta deve conversar
com o médico que fez o encaminhamento sobre os objetivos do tratamento, planos e efeitos (esperados), e justificar estas
informações com os dados coletados através dos instrumentos de avaliação. Como a doença de Parkinson é progressiva,
os objetivos podem ser direcionados para melhorias, manutenção do status quo (manutenção do estado atual) ou para
redução da velocidade de progressão. Se estratégias compensatórias forem usadas, como pistas para reduzir freezing/
congelamento da marcha, o problema primário não será retirado. Pcp aprendem como contornar a situação e, portanto,
não irão resolver o problema 100%. Os fisioterapeutas devem apoiar a pcp no seu autocuidado. Eles devem discutir e
entrar em acordo com a pcp sobre o tempo e meios de contato contínuo, dependendo das circunstâncias e necessidades
individuais da pcp, variando de um a doze meses.
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Tabela 4. Recomendações GRADE para intervenções fisioterapêuticas com efeito positivo para pessoas com
doença de Parkinson
Nível

Significado

Forte a favor

Efeito positivo e 0 fora do intervalo de confiança do efeito; qualidade da evidência moderada/alta

Fraca a favor

Efeito positivo e 0 fora do intervalo de confiança do efeito; qualidade da evidência baixa ou moderada/alta,
mas apenas efeito pequeno ou intervalo de confiança muito grande

Fraca contra

Efeito positivo, mas 0 dentro do intervalo de confiança do efeito

Área central

Nível CIF

Tai chi chuan

Dança: tango

Estratégias para SMC

Pistas

Massagem

Esteira/Passadeira

Tipos de intervenções
Fisioterapia convencional

Desfechos/
Resultados

No de quedas
Equilíbrio

Capacidade de equilíbrio

Desempenho de equilíbrio
Equilíbrio e
Marcha

Marcha

Capacidade de mobilidade funcional

Capacidade de caminhar

Desempenho ao caminhar
Marcha, Equilíbrio
e Transferências

Capacidade de mobilidade funcional

Transferências

Capacidade de mobilidade funcional

Capacidade
Física

Funções musculares
Capacidade de caminhar
Funções de movimento

Outras

Qualidade de vida
Efeito do tratamento com base no relato
do paciente

BBS
FR
DGI
Mini-BESTest
FES/ABC
Tempo do virar
Tempo na escada
Velocidade
Comprimento da passada
Comprimento do passo
Cadência
Distância
FOG-Q
TUG
PAS
Sentado para em pé
PAS - Cadeira
Força
Distância caminhada
UPDRS III
Escore P&G*
PDQ-39
EQ-5D
PDQL
CGI
PSI-PD

**

CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade; SMC, sequência motora complexa. * UPDRS III, itens 15 e 29-30 apenas; ** Para escores combinados
de PDQ-39, EQ-5D e PDQL: fraca contra. Desfechos/Resultados: Activities-specific Balance Confidence Scale (ABC) [Escala de Confiança no Equilíbrio
em Atividades Específicas]; Berg Balance Scale (BBS) [Escala de Equilíbrio de Berg]; Clinical Global Impression (CGI) [Impressão Clínica Global]; Dynamic
Gait Index (DGI) [Índice de Marcha Dinâmico]; EuroQol-5D (EQ-5D) [Escala de Qualidade de vida]; Freezing of Gait Questionnaire (FOG-Q) [Questionário de
Congelamento da Marcha]; Falls Efficacy Scale (FES) [Escala de Eficácia de Quedas]; Functional Reach (FR) [Alcance Funcional]; Parkinson Activity Scale
(PAS) [Escala de Atividade em Parkinson]; 39-item Parkinson’s Disease Quality of Life Questionnaire (PDQ-39) [Questionário de Qualidade de Vida na Doença
de Parkinson de 39 itens]; Parkinson Disease Quality of Life Questionnaire (PDQL) [Questionário de Qualidade de Vida na Doença de Parkinson]; Patient
Specific Index for Parkinson’s Disease (PSI-PD) [Índice Específico do Paciente para Doença de Parkinson]; Timed Up and Go (TUG) [Levante e Ande]; Unified
Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS) [Escala Unificada de Avaliação da Doença de Parkinson].

Fisioterapia convencional: todas as intervenções de exercício ativo supervisionadas pelo fisioterapeuta direcionadas
para marcha, equilíbrio, transferências ou capacidade física, ou uma combinação destas.
Estratégias para SMC: antigamente chamadas de estratégias cognitivas de movimento.
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