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Resumo 

A doença de Parkinson é uma doença neurológica progressiva, que acomete os 

neurônios dopaminérgicos da substância negra do mesencéfalo e tem como 

características bradicinesia, tremor, rigidez e instabilidade postural. As alterações da 

função pulmonar incluem diminuição da força muscular respiratória, piora da 

capacidade da tosse, aumento da frequência da broncoaspiração e das infecções 

pulmonares. O treinamento muscular respiratório (TMR) é uma possibilidade 

terapêutica ainda pouco estudada em pacientes com DP. O objetivo do estudo foi 

descrever, por meio de uma revisão sistemática, as principais alterações 

respiratórias na DP e os principais desfechos do TMR na função pulmonar e na 

melhora clínica desses pacientes. A busca incluiu ensaios clínicos randomizados, 

pesquisados nas bases MEDLINE, PEDro e Cochrane CENTRAL, além da Scielo e 

Pubmed, de 2005 a 2017. Até o presente momento apenas 10 estudos preencheram 

os critérios de inclusão. Os resultados parciais demonstram que a força muscular 

expiratória (PEmáx) é mais acometida que a inspiratória, o tempo de treino variou 

entre 12 e 20 semanas e a carga utilizada foi em média de 75% da força muscular 

máxima. A melhora da PEmáx após o TMR variou entre 19 e 55%, houve melhora 

da capacidade da tosse e que o grupo controle pode ter redução de até 4% da força 

muscular respiratória quando não treinado.  

INTRODUÇÃO 

A Doença de Parkinson (DP), é uma doença crônica e degenerativa, do sistema 

nervoso central (SNC), de surgimento insidioso e de lenta progressão. A doença 

afeta os núcleos da base (NB), que tem importante papel na produção dos 

movimentos voluntários associado ao controle dos ajustes posturais, resultando em 

distúrbios motores que podem ser hipocinéticos ou hipercinéticos (O’SULLIVAN, 

2004). A tríade clínica da DP inclui: tremor de repouso, rigidez e bradicinesia. Estes 

sintomas são causados pela degeneração dos neurônios dopaminérgicos dos NB, 

gerando uma perda da inibição do tônus e controle do movimento voluntário 

(BONJORNI, L.A. et al, 2012). Dentre as alterações secundárias, são encontradas 

as que pioram a função respiratória, que compreende uma das principais causas de 

morte nos pacientes com DP; alterações muitas vezes negligenciadas na avaliação 

clínica (PITTS, T. et al, 2009). Diversos estudos abordam a fisioterapia na DP, 

porém a maioria visa a manutenção das habilidades motoras prejudicadas pela 

doença, sem preocupação específica com a disfunção respiratória, que é a causa 



mais significativa de mortalidade nestes pacientes (BONJORNI, L.A. et al, 2012). 

Sendo assim, é fundamental descrever as principais alterações respiratórias destes 

pacientes e qual é o papel do treinamento muscular em minimizar o agravamento da 

função pulmonar em pacientes com DP. 

OBJETIVO 

O objetivo do estudo foi determinar as principais alterações respiratórias na DP e os 

principais desfechos do TMR na função pulmonar e na melhora clínica desses 

pacientes. 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão sistemática onde a busca incluiu ensaios clínicos 

randomizados, pesquisados nas bases MEDLINE, PEDro e Cochrane CENTRAL, 

além da Scielo e Pubmed, de 2005 a 2017. Foram utilizadas as palavras chave: 

doença de Parkinson, treinamento muscular respiratório e função pulmonar com 

suas respectivas traduções para o inglês. Até o presente momento foram analisados 

28 artigos porém apenas 10 preencheram os critétios de inclusão. A escala PEDro 

foi utilizada para analisar a qualidade metodológica de cada ensaio por três 

revisores independentes. Foram incluídos artigos com pontuação mínima 6 dos 11 

pontos avaliados. 

DESENVOLVIMENTO 

A Doença de Parkinson (DP), descrita por James Parkinson em 1817, é uma doença 

crônica e degenerativa, do sistema nervoso central (SNC), de surgimento insidioso e 

de lenta progressão (O’SULLIVAN, 2004). A doença afeta os núcleos da base (NB), 

que tem importante papel na produção dos movimentos voluntários associado ao 

controle dos ajustes posturais, resultando em distúrbios motores que podem ser 

hipocinéticos ou hipercinéticos (O’SULLIVAN, 2004). A DP causa degeneração dos 

neurônios dopaminérgicos, produtores de dopamina, estima-se que ocorra 

degeneração de 80% destes neurônios antes que os sinais da doença se tornem 

clinicamente evidentes. A perda de influência dos neurônios dopaminérgicos leva a 

redução do movimento espontâneo (BONJORNI, L.A. et al, 2012). Segundo dados 

da organização mundial de saúde (OMS), cerca de 1% da população mundial acima 

de 65 anos é afetada pela doença. A prevalência estimada (total de casos em uma 

população em um determinado período) é de 100ª 200 casos por 200 mil habitantes. 

Tem distribuição universal e atinge todos os grupos étnicos e classes 

socioeconômicas (www.who.int/eportuguese/countries/bra/pt/). São alterações 



secundárias da doença: problemas osteomusculares, sedo característico a flexão de 

tronco, contraturas musculares, descondicionamento físico, distúrbios na marcha, 

aumento significativo do número de quedas, comprometimento emocional, social e 

econômico, resultando em um declínio do estado funcional, limitando a 

independência em atividades de vida diária e prejudicando a qualidade de vida 

(RAMOS, ML et al, 2014). A pneumonia aspirativa, causada durante a deglutição, é 

a principal causa de morte em indivíduos com DP (MEHANNA, R.; JANKOVIC, J., 

2010). Aprimorar as formas de tratamento minimizando as alterações respiratórias 

deve ser parte obrigatória do tratamento fisioterapêutico nesses pacientes. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados parciais demonstram que a força muscular expiratória (PEmáx) foi 

mais acometida que a inspiratória, o tempo de treino variou entre 12 e 20 semanas e 

a carga utilizada foi em média de 75% da força muscular máxima. A melhora da 

PEmáx após o TMR variou entre 19 e 55%, houve melhora da capacidade da tosse 

e que o grupo controle pode ter redução de até 4% da força muscular respiratória. 

Não houve modificação dos valores de frequência cardíaca, frequência respiratória e 

pressão arterial pré e pós-treinamento. Alguns estudos sugerem que o TMR não 

influenciou a qualidade de vida desses pacientes. 
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