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Introdução: A Doença de Parkinson é uma patologia do sistema nervoso central de
caráter crônico degenerativo e progressivo caracterizada pelo rebaixamento de
dopamina no nível dos receptores dopaminérgicos. Sua prevalência tem sido
significante visto que esta é a segunda doença neurodegenerativa com maior
prevalência. Dentre as alterações relacionadas com a Doença de Parkinson, a disfunção
do sistema respiratório tem sido observada principalmente nos estágios finais, mas
poucas evidências sugerem o comprometimento da função pulmonar nos estágios
inicias da doença. Neste âmbito, a fisioterapia constitui importante recurso no
tratamento deste indivíduo, pois, promove exercícios que mantém atividade muscular e
preservam a mobilidade. Objetivo: Compreender o impacto da fisioterapia na
reabilitação da função respiratória de um indivíduo parkinsoniano classificado no
estágio III da doença e intervir por meio de um programa de reabilitação pulmonar. 
Metodologia: Esta pesquisa trata-se de um estudo longitudinal, do tipo estudo de caso
de caráter quantitativo. Inicialmente o voluntário será avaliado e classificado segundo
a escala de Hoehn e Yahr modificada. A intervenção será composta por oito semanas
de tratamento totalizando 16 sessões, ao fim da intervenção o voluntário será
reavaliado seguindo o mesmo protocolo utilizado na avaliação inicial. As variáveis
coletadas serão submetidas ao  teste t de Student para excluir a hipótese nula.
Resultados: Estudos disponíveis na literatura alcançaram incremento na força dos
músculos inspiratórios em diversas populações (doença pulmonar obstrutiva crônica,
asma e doenças neuromusculares) utilizando cargas que variaram de 20 a 60% da PI
máx. e PE máx. com duração de treinamento entre quatro e doze semanas.A presente
pesquisa encontra-se em fase de revisão de literatura e aguarda parecer favorável do
Comitê de Ética em Pesquisa.  Conclusão: Com a realização deste estudo, estima-se
que o programa de reabilitação da função pulmonar por meio de exercícios
respiratórios altera significativamente as variáveis dos testes de função pulmonar do
indivíduo com Doença de Parkinson.
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