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Resumo 

 

 

INTRODUÇÃO: A prática mental (PM) é um método que vem mostrando benefícios 

na reabilitação de pacientes neurológicos, porém, ainda não há evidências dos 

efeitos imediatos na marcha de indivíduos com Doença de Parkinson (DP). 

OBJETIVO: Verificar os efeitos imediatos da PM na marcha de indivíduos com DP. 

MÉTODO: Foi realizado um ensaio clínico com 20 indivíduos com DP Idiopática, 

com idade média de 61,35 anos (DP=±9,26). A avaliação compreendeu os aspectos 

sociodemográficos, clínicos e antropométricos, o estado cognitivo, o nível de 

incapacidade física, o nível de capacidade de deambulação, a nitidez da imagem 

mental, a cinemática da marcha, a função motora, as atividades de vida diária e a 

mobilidade. Os indivíduos foram distribuídos aleatoriamente em 2 grupos: 10 para o 

grupo experimental (GE) e 10 para o grupo controle (GC). As intervenções foram 

realizadas em uma única sessão. Inicialmente, ambos os grupos precisaram 

identificar as alterações típicas da marcha parkinsoniana e memorizar as etapas da 

marcha normal. Em seguida, o GE foi submetido a um protocolo de PM e prática 

física (PF) da marcha e o GC à PF da marcha. Foram reavaliados 10 minutos, 1 dia 

e 7 dias após o fim da sessão única. Os desfechos primários foram comprimento da 

passada e tempo total do apoio e balanço e os secundários foram amplitude de 

movimento do quadril, velocidade e desempenho no TUG Test. A normalidade na 

distribuição dos dados foi verificada por meio do teste Shapiro–Wilk. O Teste “t” e o 

Mann-Whitney foram usados para verificar a homogeneidade dos grupos no 

baseline. Uma ANOVA para medidas repetidas verificou a interação entre os grupos 

nos momentos observados. A Correlação de Pearson verificou a correlação entre 

variáveis. RESULTADOS: Não houve diferença significativa entre os grupos. Foi 

observado diferença apenas intragrupo com relação a velocidade, comprimento da 

passada, amplitude de movimento do quadril, desempenho no TUG Test, tempo total 

do apoio e do balanço. CONCLUSÃO: A PM não mostrou efeitos superiores à PF na 

marcha de indivíduos com DPI, sendo realizada em uma única sessão.  

      

Palavras-chave: Parkinsonismo Primário; Reabilitação; Biomecânica; Distúrbios 

neurológicos da marcha.  
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Abstract 

 

 

BACKGROUND: The mental practice (MP) is a method that has shown benefits in 

the rehabilitation of neurological patients, however, there is no evidence of immediate 

effects on gait of individuals with Parkinson's disease (PD). OBJECTIVE: To assess 

the immediate effects of MP on the gait of individuals with PD. METHODS: A clinical 

trial with 20 subjects with idiopathic PD, with a mean age of 61.35 years (SD= ±9.26) 

was performed. The evaluation included sociodemographic, clinical and 

anthropometric aspects, cognitive status, level of physical disability, the level of 

ability to walk, the sharpness of the mental image, the kinematic gait, motor function, 

activities of daily living and mobility. The subjects were randomly divided into 2 

groups: 10 to the experimental group (EG) and 10 to the control group (CG). The 

interventions were performed in a single session. Initially, both groups needed to 

identify the typical alterations of parkinsonian gait and memorize the steps of the 

normal gait. Then, the EG underwent a protocol of MP and physical practice (PP) of 

gait and GC underwent a protocol of PP. Both were reassessed 10 minutes, 1 day 

and 7 days after the end of one session. The primary outcomes were stride length 

and total time of the stance and swing and the secondary were hip range of motion, 

speed and performance on the TUG Test. For statistical analysis, we attributed a 

significance level of 5%. The normal distribution of data was verified by the Shapiro-

Wilk test. The "t" Test and Mann-Whitney were used to verify the homogeneity of the 

groups at baseline. The ANOVA for repeated measures verified the interaction 

between the groups in the observed moments. The Pearson correlation found a 

correlation between variables. RESULTS: No significant difference between groups. 

Intra-group difference was observed only with respect to speed, stride length, range 

of motion of the hip, the TUG test performance, total time of stance and balance. 

CONCLUSION: The MP didn't show higher effects than the PP of gait, being held in 

a single session, in individuals with idiopathic PD. 

  

Keywords: Primary Parkinsonism; Rehabilitation; Biomechanics; neurological gait 

disorders. 
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1 INTRODUÇÃO 
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1.1 DOENÇA DE PARKINSON 

 

 

Nos últimos anos, a população brasileira tem apresentado aumento no 

número de casos de doenças crônico-degenerativas, consequente aos efeitos do 

crescente envelhecimento da população.1 Dentre esses males, a Doença de 

Parkinson (DP) é a segunda desordem neurodegenerativa mais comum no mundo, 

precedida apenas pela Doença de Alzheimer e afeta mais de 2% da população 

acima de 65 anos.2 Atualmente, estudos em diversos países mostram uma 

prevalência que varia de cerca de 50 a 250 casos para cada 100.000 pessoas, e 

homens e mulheres são afetados quase que igualmente.3 No Brasil, não há dados 

populacionais que revelem a prevalência e incidência desta doença. O único estudo 

realizado mostra que a prevalência da DP era de 3,3% na cidade de Bambuí, São 

Paulo, em 2006 e não há informações quanto a sua incidência.4  

A DP está inserida em um grupo de desordens que produz anomalias no 

funcionamento dos núcleos da base. Para se referir a este grupo usamos o termo 

Parkinsonismo, o qual pode ser classificado em três tipos: Parkinsonismo primário, o 

tipo mais frequente, afetando aproximadamente 63% dos pacientes,3 tem etiologia 

idiopática e, por esse motivo, também é conhecido por DP idiopática (DPI); 

Parkinsonismo secundário, causado por diversos fatores identificáveis, como por 

exemplo, vírus, toxinas, medicamentos e neoplasias; e Parkinsonismo Plus ou 

atípico, cujos sintomas são causados por outros distúrbios neurodegenerativos, 

geralmente, expresso por acinesia e rigidez, sem tremor, e associado a distúrbios 

autonômicos, cerebelares, piramidais, de neurônio motor inferior ou, ainda, de 

motricidade ocular extrínseca.5,6  

A DPI é dificilmente diagnosticada, especialmente em seus estágios iniciais. 

Apesar de não existir ainda um teste diagnóstico padronizado e pesquisas ainda 

buscarem um marcador biológico, alguns critérios clínicos são considerados 

indicadores da DPI: início unilateral, presença de tremor de repouso, desordem 

progressiva, assimetria persistente e boa resposta à levodopa.7    

Do ponto de vista fisiopatológico, a DP está associada à degeneração dos 

neurônios dopaminérgicos dos núcleos da base, levando a uma alteração na 

neurotransmissão de dopamina.8 Esses neurônios têm seus corpos celulares na 
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substância negra compacta e seus axônios, que se prolongam para o estriado.  

Assim, na ausência da facilitação dopaminérgica, a passagem da informação 

excitatória que vem do córtex cerebral para os neurônios do corpo estriado estaria 

impedida, levando a dificuldade de movimento da pessoa acometida.9 À medida em 

que a doença progride, são observadas inclusões intracitoplasmáticas destes 

neurônios, conhecidas como corpúsculos de Lewy.10 Pesquisas recentes vêm 

mostrando que alterações na neurotransmissão de outras áreas cerebrais também 

poderiam estar relacionadas aos sintomas apresentados pelos pacientes.11  

As alterações neurofisiológicas levam aos principais sinais clínicos indicativos 

de DP: rigidez, bradicinesia, tremor e instabilidade postural.12 A bradicinesia estaria 

relacionada a uma disfunção na neurotransmissão do segmento interno do globo 

pálido a regiões motoras corticais como a área motora suplementar e córtex motor 

primário.13 Entretanto, diversas evidências científicas atuais indicam outros sinais e 

sintomas associados à doença, tais como, perturbações do movimento e da marcha, 

alterações sensoriais e autonômicas,14 mudanças cognitivas e comportamentais,15 

alterações da fala, voz e deglutição,15 distúrbios gastrintestinais,12 

cardiopulmonares14 e do sono16 e déficit olfatório.12  

Os sinais clínicos começam a emergir com 30% até 60% de degeneração 

neuronal5 e pelo fato de ser de início insidioso e com progressão lenta, o indivíduo 

acometido sofre interrupção de suas funções diárias e atividades produtivas, 

afetando sua qualidade de vida e de seus cuidadores17 e acarretando um impacto 

social e financeiro elevado.18  

Os sintomas responsivos à dopamina podem ser tratados, inicialmente, com 

drogas dopaminérgicas (levodopa e agonistas da dopamina). Porém, com o avançar 

da doença, a resposta aos fármacos torna-se cada vez mais curta (on medication), 

fazendo com que o paciente apresente sintomas semelhantes ao de não-medicação 

(off medication) com quadro de flutuação motora e, até mesmo, apresentando 

discinesia, efeito adverso do uso prolongado da levodopa.19 Os procedimentos 

cirúrgicos, como a estimulação dos núcleos subtalâmicos e procedimentos 

neuroablativos (talamotomia e palidotomia) são alternativas para o controle dos 

sintomas quando a resposta ao fármaco não é mais eficaz, uma vez que estudos 

mostram uma alta atividade neuronal no núcleo subtalâmico (NST) e no globo pálido 

pars interna (GPi) em pacientes com DP. Entretanto, mesmo submetendo os 
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pacientes aos diversos tratamentos disponíveis, a marcha e os distúrbios do 

equilíbrio ainda permanecem sendo de difícil tratamento, o que sugere a presença 

de lesões extranigrais.11  

Em contrapartida, a terapia não farmacológica tem demonstrado efetividade 

no tratamento da bradicinesia e dos distúrbios da marcha e grande parte desses 

estudos inclui pacientes em uso de medicações antiparkinsoniana.20,21 Portanto, 

ambos os tipos de tratamentos são considerados complementares entre si.   

O déficit na habilidade de marcha observado nesses pacientes evolui ao 

longo da progressão da doença e inclui características como: passos curtos, 

velocidade reduzida, redução do balanço dos membros superiores e diferenças 

cinemáticas, quando comparada com a marcha de idosos saudáveis.18 Portanto, por 

afetar a regulação espaço-temporal e a cinemática corporal, compromete as 

estratégias de movimento, aumentando o risco de quedas.22 Essas alterações fazem 

com que as pessoas com DP necessitem manter atenção constante aos aspectos da 

marcha a fim de andar normalmente e com segurança.23  

 Outra importante característica de sujeitos com DP é o congelamento da 

marcha (freezing of gait), que consiste em um fenômeno incapacitante, que ocorre 

mais frequentemente em pacientes com DP avançada, embora também possa 

ocorrer em estágios iniciais da DP. O congelamento da marcha é caracterizado por 

uma incapacidade do indivíduo em iniciar um movimento, realizar um giro ou mesmo 

atravessar lugares estreitos. Geralmente dura alguns segundos e os pacientes 

referem a sensação de que seus pés estão “colados” ao chão os impedindo de se 

movimentar.24,25 Ainda é um fenômeno que tem sua fisiopatologia pouco conhecida, 

porém, acredita-se que resulta de um comprometimento na via núcleos da base-

tálamo-area motora suplementar.24 A ativação sustentada anormal da área motora 

suplementar parece representar para alguns pacientes com DP, em fase avançada, 

uma dificuldade em cessar os movimentos, como a marcha, por exemplo. Ao invés 

de ocorrer uma rápida queda na atividade neural dessa área, coincidindo com o fim 

da tarefa motora, essa atividade é mantida pela manutenção da ativação neuronal, o 

que também pode predispor a quedas.13 

Embora a fisiopatologia dos distúrbios da marcha e do equilíbrio ainda não 

esteja completamente compreendida, estudos recentes têm mostrado que a região 

locomotora mesencefálica (RLM) do tronco cerebral está relacionada ao controle da 
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marcha e do equilíbrio em mamíferos26 e da locomoção em humanos.27 Estudos com 

neuroimagem mostram que durante a imaginação da marcha, pacientes com 

congelamento da marcha apresentam maior atividade na RLM do que pacientes sem 

congelamento da marcha.28  

 

 

1.2 TERAPIA COM PISTAS EXTERNAS 

 

 

Ao longo dos anos, tem-se buscado encontrar recursos terapêuticos que 

maximizem a reabilitação de sujeitos acometidos pela DP e lentifiquem o progresso 

dos sintomas.29 A fisioterapia, somada à terapia farmacológica, pode ser bastante 

útil no manejo das alterações motoras decorrentes da doença, com o objetivo 

principal de manter a independência funcional dos indivíduos.30 Para tal, a prática 

física (PF) tem mostrado muitos benefícios, como melhora da flexibilidade, da força e 

resistência muscular esquelética, melhora do equilíbrio estático e dinâmico, 

coordenação motora e padrão de movimentos ativos.30  

Entretanto, pesquisas têm mostrado, ao longo dos anos, a importância da adição 

da pista externa à PF do movimento em pacientes com DP, uma vez que, com o 

avançar da doença, torna-se mais difícil a realização de movimentos ativos e 

automáticos, como a marcha.29,31  

Resultados de estudos com neuroimagem sugerem que as pistas externas 

auxiliam na melhora do padrão de ativação cerebral em pacientes com DP.32 A 

doença faz com que os pacientes apresentem redução significativa da ativação da 

área motora suplementar, córtex cingulado anterior, córtex pré-frontal dorsolateral e 

putâmen quando comparados a sujeitos saudáveis pareados em situações de 

movimento auto-iniciado, mas não quando são externamente desencadeados por 

um estímulo.31 Em estudo com pistas visuais na marcha (linhas transversais em 

esteira demarcando o comprimento do passo, por exemplo), considera-se que as 

pistas externas fornecem informações sobre o comprimento ideal da passada 

podendo melhorar a marcha, seja por focalizar a atenção na marcha ou, 

inversamente, reduzindo a necessidade de planejamento interno da amplitude de 

movimento e, assim, permitindo que os pacientes caminhem de forma mais 
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automática.33 Na literatura, a primeira hipótese é a mais aceita. Portanto, considera-

se que as pistas externas exigem do indivíduo atenção ao movimento,34,35 para isso, 

regiões do córtex frontal são usadas para controlar sua execução.36 O mesmo ocorre 

nas fases inicias da aprendizagem, quando ainda não há automatismo na execução 

dos movimentos.37 Diante disso, a melhora nesse padrão pode estar relacionada à 

estratégia de controle voluntário e indica um processo compensatório devido o déficit 

no feedback cinestésico durante a geração interna do movimento automático.38 

 Estudos com pistas auditivas e visuais no tratamento da marcha de pacientes 

com DP demonstraram eficácia na melhora da marcha resultando em aumento 

significativo no comprimento do passo e velocidade e redução da cadência, os quais 

estão associados a um melhor equilíbrio dinâmico e confiança do paciente por 

fornecerem informações espaciais e temporais ao movimento.39,40  

 

 

1.3 IMAGÉTICA MOTORA 

 

 
Uma estratégia cognitiva que, assim como outros tipos de pistas externas, 

exige atenção a sequencia do movimento treinado é a imagética motora.41 É definida 

como a imaginação de uma ação motora sem sua execução física. É um processo 

ativo, no qual a representação de uma ação é internamente reproduzida na memória 

operacional, sem saída motora.42 A imagética motora pode ser realizada em duas 

perspectivas, visual ou cinestésica. A imagética motora visual refere-se à 

imaginação do ato motor em terceira pessoa, ou seja, quando se imagina o ato 

motor sendo realizado por alguém ou por ele mesmo, como se estivesse assistindo 

à cena.  Já a imagética motora cinestésica refere-se à imaginação em primeira 

pessoa, ou seja, o indivíduo se imagina realizando a tarefa motora, tentando 

perceber as sensações cinestésicas do movimento.43  

Estudos com neuroimagem mostram que as diferentes representações 

mentais dos atos motores estão associadas à ativação de circuitos neurais 

distintos.44,45 A imagética motora visual resulta em maior ativação da região occipital 

e regiões superiores dos lobos parietais, enquanto a imagética motora cinestésica 

resulta em maior atividade no lobo parietal inferior e em estruturas motoras 

associadas, como córtex pré-motor, área motora suplementar e cerebelo. Sugere-se, 
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portanto, que podem contribuir de forma diferente durante os processos de 

aprendizagem motora e reabilitação neurológica, uma vez que sejam realizados em 

treinamentos motores.44,45 

O treinamento da imagética motora com o objetivo de melhorar o 

desempenho motor é chamado de prática mental (PM).42 Há algumas décadas, a 

PM tem sido alvo de pesquisas nos mais variados públicos e o interesse nesta 

prática tem refletido em um considerável número de pesquisas sendo desenvolvidas 

nesse aspecto atualmente.46 A PM, especialmente combinada à PF, tem sido usada 

para o ganho de habilidades motoras em atividades, tais como: práticas esportivas 

com indivíduos saudáveis,47  tratamento de pacientes com dores crônicas, como 

parte da reabilitação de indivíduos com desordens neurológicas, principalmente, e 

com maiores evidências, em pacientes pós Acidente Vascular Cerebral (AVC), entre 

outras comorbidades42. Uma revisão sistemática demonstrou os efeitos da prática 

mental no desenvolvimento da aprendizagem motora, preparação e planejamento 

motor e ativação muscular.47 Portanto, este método tem ganhado atenção como um 

meio promissor na reabilitação de pacientes com diversos tipos de desordens 

neurológicas. Entretanto, ainda não está claro se esse método também pode ser 

aplicado de forma eficaz em indivíduos com DP.48 

Dois estudos associaram a PM à PF com o objetivo de verificar efeitos 

motores em indivíduos com DP, mostraram uma diminuição significativa da 

bradicinesia49 e melhora nos aspectos cinemáticos da marcha.50 Um terceiro estudo, 

comparando a PM à sessões de relaxamento, ambos associados a PF, não 

observou melhora da mobilidade desses pacientes.51 Diante dessa discussão, 

envolvendo as áreas afetadas pela DP e das possíveis áreas corticais estimuladas 

pelos tipos de prática mental, é possível traçar um plano terapêutico envolvendo 

este método, que tem se mostrado promissor, embora ainda inconclusivo.  

Uma vez que a literatura tem demonstrado que a PM cinestésica é mais 

efetiva no ganho de habilidades motoras,43 esse tipo de imagética parece ser o mais 

adequado para o treinamento de habilidades prejudicadas devido a DP, como a 

marcha. Embora o circuito núcleos da base-tálamo-área motora suplementar esteja 

afetado e apresentando redução significativa da atividade em pacientes com DP 

durante a realização de tarefas motoras,52 as potencialidades compensatórias 

existentes nos circuitos cerebrais, podem contribuir positivamente para a qualidade 
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da marcha nessa população.53 Em doenças neurodegenerativas, danos neurológicos 

podem desencadear mecanismos compensatórios que minimizam prejuízos 

comportamentais gerados por um processo de neuroplasticidade.54 Pesquisas com 

imagética motora na DP mostram que as bases cerebrais sofrem maior dependência 

de processamento de informação visual durante a geração de planos motores, 

apontando para uma função compensatória, ou seja, sugerem que áreas visuais 

também podem desempenhar um papel compensatório na DP, auxiliando na função 

de áreas afetadas pela doença, como o córtex pré-motor dorsal e área motora 

suplementar.55 Além disso, pacientes nas fases leve e moderada da doença mantêm 

a capacidade de imaginar uma tarefa motora com nitidez.48  

De acordo com o que foi abordado, a PM pode ser considerada uma 

estratégia cognitiva para melhora do controle consciente do movimento e, assim 

como outras pistas externas, parece ser capaz de auxiliar no controle do movimento 

voluntário.51 Assim, questiona-se:  a PM é capaz de trazer efeitos imediatos sobre a 

marcha de pacientes com DPI? 

 

 

1.4 JUSTIFICATIVA  

 

 

Um estudo realizado junto a pacientes com AVC hemiparéticos mostrou que uma 

única sessão de PM foi capaz de promover mudanças significativas na capacidade 

de levantar-se e sentar-se com o membro afetado.56 Esses resultados foram 

correlacionados positivamente com a memória de trabalho (domínios visuoespacial, 

verbal e cinestésico).  

Apesar da memória de trabalho estar afetada em pacientes com DP,57 ainda 

não se sabe a partir de que momento esse déficit cognitivo começa a afetar a 

qualidade do movimento desses pacientes. Portanto, é importante investigar se, 

assim como no estudo de pacientes com AVC, a sessão única de PM é capaz de 

alterar imediatamente o padrão de movimento de pacientes com DP.  

Diante do que foi abordado anteriormente, a fisioterapia pode contribuir para o 

tratamento da DP através da PF para a melhora da força, resistência muscular, 

equilíbrio, coordenação e flexibilidade. Porém, é necessário que, associado ao treino 
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físico, sejam utilizadas outras estratégias que impliquem na atenção ao movimento 

executado para o ganho ou preservação funcional. A PM vem sendo estudada há 

mais tempo na reabilitação de pacientes com AVC e tem mostrado resultados mais 

promissores na recuperação funcional do membro superior. Entretanto, os 

resultados referentes ao tratamento de pacientes com DP ainda são inconclusivos. 

Assim, no intuito de tentar compreender os reais efeitos desse tipo de prática, 

especificamente na marcha desses pacientes, sugere-se a utilização de PM 

associada à PF da marcha. 

 

 

1.5 OBJETIVOS 

 

 

1.5.1 Objetivo Geral 

 

 

 Verificar os efeitos imediatos da PM adicionada à PF na marcha de indivíduos 

com DPI.  

 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Avaliar os efeitos imediatos da PM associado à PF nas variáveis cinemáticas 

da marcha das articulações do quadril, joelho e tornozelo no plano sagital, 

após 10 minutos, 1 dia e 7 dias da sessão única de treinamento; 

 

 Avaliar os efeitos imediatos da PM associado à PF na mobilidade 

(desempenho no Timed Up and Go Test) após 10 minutos, 1 dia e 7 dias da 

sessão única de treinamento; 

 

 

1.6 HIPÓTESE 
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Sugere-se como hipótese verdadeira que haverá diferença significativa entre os 

grupos estudados no que diz respeito aos parâmetros cinemáticos da marcha 

(variáveis angulares e espaço-temporais) e mobilidade. Portanto, acredita-se que a 

PM associada à PF, sendo realizada em uma única sessão, pode desencadear 

alterações significativas na marcha do grupo experimental.  
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

 

 

 

2.1 DESENHO DO ESTUDO 
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Ensaio clínico controlado randomizado.   

 

 

2.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

 

Foi realizado no Laboratório de Intervenção e Análise do Movimento (LIAM), 

localizado no Departamento de Fisioterapia/Campus Central da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  

 

 

2.3 SUJEITOS  

 

 

Os participantes foram recrutados de forma não probabilística, por 

conveniência, através do cadastro de pacientes ambulatoriais, com transtorno do 

movimento, do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) e na lista de 

participantes de pesquisas anteriores com DP do LIAM, ambos no município de 

Natal/RN. A seleção ocorreu mediante a verificação na lista de cadastro de 

pacientes com diagnóstico clínico de DPI, confirmada através do laudo de um 

neurologista, através dos critérios do Banco de Cérebro de Londres.58 

Para serem incluídos no estudo, os sujeitos deveriam estar em uso da 

medicação antiparkinsoniana (on medication); estar entre os estágios 2 e 3 da 

Escala de Hoehn e Yahr; deambular sem qualquer tipo de órtese ou dispositivo de 

auxílio à marcha, de forma independente (escores 3 a 5 da Functional Ambulatory 

Category - FAC) por, no mínimo, 10 metros e não terem sido submetidos à cirurgia 

estereotáxica.  

Foram pré-selecionados para esse estudo 122 pacientes com DP contidos 

nas listas de pacientes do HUOL e do LIAM. 72 foram recrutados via telefone para 

serem avaliados. Porém, apenas 28 foram incluídos após a avaliação inicial. Houve 

8 perdas antes do início do treinamento devido a falta de transporte para chegar ao 
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local da pesquisa ou devido problemas de saúde do participante. 20 pacientes 

deram inicio ao treinamento e não houve exclusão de nenhum participante durante 

as coletas de dados. Assim, a amostra foi composta por 20 indivíduos com 

diagnóstico de DPI, de ambos os sexos, com idade entre 44 e 75 anos, média de 

61,35 anos (±9,26).  

 

 

Figura 1: Fluxograma representando o processo de seleção amostral 

 

 

122 pacientes pré-selecionados 

 

47 números de telefone desatualizados 

3 mortes 

 

72 recrutados via telefone 

 

24 Não aceitaram participar 

10 Não conseguiram transporte 

10 Não deambulavam 

 

28 avaliados 

 

5 não atenderam aos demais critérios de inclusão 

3 Não fizeram a análise da marcha e não iniciaram 

o treinamento devido falta de transporte e por 

terem sofrido quedas. 

 

20 participaram do treinamento 
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2.4 PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

  

 O projeto inicial foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN sob 

o parecer número 275.155, obedecendo a todas as recomendações do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS) de acordo com a Resolução 466/12. O protocolo deste 

ensaio foi registrado sob a identificação NCT02118506 no ClinicalTrials.gov Protocol 

Registration System.  

 

 

2.5 PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  

 

 

 Os sujeitos foram convidados via telefone para participar do estudo. Foram 

informados a respeito dos objetivos da pesquisa e dos procedimentos. Uma vez 

demonstrado interesse, foram convidados a comparecer no LIAM/UFRN (cidade de 

Natal) para a avaliação inicial com data e hora marcadas. Neste momento, foram 

novamente informados sobre a pesquisa e receberam informações mais detalhadas 

sobre todas as etapas as quais seriam submetidos. Aqueles que aceitaram participar 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice 1) para 

que, assim, fosse iniciada a avaliação.  

 

 

2.5.1 Avaliação sociodemográfica, clínica e antropométrica 

 

 

Foi usado um formulário de identificação (Apêndice 2) para coletar os dados 

sociodemográficos, clínicos e antropométricos dos participantes.  

 

 

2.5.2 Avaliação cognitiva 

 

 Para avaliar a função cognitiva, foi aplicada a versão brasileira validada do 

Montreal Cognitive Assessment – MoCA (Anexo 1), que engloba aspectos 
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relacionados à função visuoespacial e executiva, nomeação, memória, atenção, 

linguagem, abstração, evocação tardia, bem como orientação temporal e espacial. 

Com um ponto de corte abaixo de 26 pontos, representa um instrumento sensível e 

preciso na triagem de pacientes com déficits cognitivos.59 Um estudo comparando o 

MoCA ao Mini Exame do Estado Mental mostra que o MoCa revela ser um 

instrumento mais sensível na detecção de déficits cognitivos em pacientes com 

DP.60  Não foi utilizado como critério de inclusão neste estudo.  

 

 

2.5.3 Avaliação do nível de incapacidade física  

 

 A Escala Modificada de Hoehn e Yahr (Anexo 2) foi usada para verificar o 

nível de incapacidade física, avaliando a gravidade da doença. Foi utilizado como 

critério de inclusão neste estudo, considerando-se os indivíduos avaliados entre os 

estágios 2 e 3 da DP.61 

 

 

2.5.4 Avaliação da capacidade de marcha 

 

 

A capacidade de realizar a marcha foi verificada pela Functional Ambulatory 

Category – FAC (Anexo 3). A pontuação foi conferida ao indivíduo de acordo com a 

necessidade de suporte físico para a deambulação, sendo o escore 0 

correspondente à incapacidade ou ao maior nível de dependência para deambular, e 

o escore 5 equivalente à independência total nessa atividade. Para a inclusão no 

estudo, os indivíduos deveriam ser capazes de deambular, necessitando, ao 

máximo, de supervisão verbal e de alguém ao lado para transmitir confiança.62 

 

2.5.5 Avaliação da nitidez da imagem mental  

 

 

 O versão inglesa validada do Revised Movement Imagery Questionnaire 

(MIQ-R) (Anexo 4) foi utilizado para mensurar a nitidez durante a imagem motora 
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nas modalidades visual e cinestésica. O questionário contém quatro tarefas na 

modalidade visual e igual número na modalidade cinestésica e duas subescalas com 

7 pontos de medida, que vão desde “muito difícil de ver (ou sentir)” até “muito fácil 

de ver (ou sentir)” de acordo com a respectiva modalidade de IM realizada para 

avaliação da clareza da imagética.63 Não foi utilizado com critério de inclusão neste 

estudo.  

 

 

2.5.6 Avaliação da função motora e atividades de vida diária 

 

 

 Foi aplicada a versão traduzida da Unified Parkinson’s Disease Rating Scale 

(UPDRS) (Anexo 5), largamente utilizada para detectar o grau de progressão da 

doença e a eficácia da terapia farmacológica. Essa escala é dividida em 42 itens, os 

quais englobam atividade mental, comportamento e humor, atividades da vida diária 

(AVD’s), explorações motoras e complicações da terapia medicamentosa. A 

pontuação para cada item varia ente 0 e 4, sendo o valor mínimo correspondente à 

normalidade e o valor máximo equivalente ao maior comprometimento. Para esta 

pesquisa utilizamos apenas os domínios de exploração motora e de AVD’s.64 Não foi 

utilizada com critério de inclusão neste estudo.  

 

 

2.5.7 Avaliação da mobilidade e estabilidade postural  

 

 

 Para avaliar a mobilidade básica como o equilíbrio sentado, transferências 

de sentado para a posição de pé, estabilidade na deambulação e mudanças no 

curso da marcha sem utilizar estratégias compensatórias utilizamos o Timed Up and 

Go Test (TUG Test) (Anexo 6). O participante foi solicitado a levantar-se de uma 

cadeira padrão, deambular 3 metros, retornar e sentar-se novamente utilizando o 

calçado que usa habitualmente e realizando sua marcha padrão. O tempo de 

realização do teste foi cronometrado em segundos.65 
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 A versão inglesa validada do Functional Gait Assessment (FGA) foi utilizada 

para avaliar a estabilidade postural durante diferentes tarefas envolvendo marcha. O 

instrumento contém 10 itens pontuados em uma escala de 0 a 3 e quanto maior for o 

escore, melhor é a capacidade de deambulação (Anexo 7).66  

 

 

2.5.8 Avaliação cinemática da marcha 

 

 

Foi realizada por meio do sistema de análise do Movimento Qualisys Motion 

Capture Systems (Qualisys Medical AB, 411 13, Gothenburg, Suécia), que permite o 

registro das variáveis espaço-temporais da marcha, bem como das variações 

angulares referentes às articulações do quadril, joelho e tornozelo. Consiste em um 

sistema de fotogrametria baseado em vídeo que permite a reconstrução do 

movimento em três dimensões (3D). É composto por oito câmeras Qualisys Oqus 

300 (Figuras 2A e 2B) ligadas em série e que emitem e captam luz infravermelha, a 

qual é refletida por marcadores esféricos posicionados em estruturas anatômicas 

específicas do corpo.  

As câmeras estão conectadas a um computador, onde são armazenadas as 

imagens coletadas. Os dados captados de cada marcador foram, então, 

processados por um software de aquisição, Qualisys Track Manager (QTM) 2.6, que 

calcula a posição de cada marcador em duas dimensões. Através da combinação 

das posições dos marcadores, as coordenadas de cada um deles foram 

reconstruídas em 3D. Em seguida, os dados foram transportados para o software 

visual 3D (C-Motion, Rockville, MD, EUA), versão Basic/RT 3.99.25.8, que permitiu a 

reconstrução e análise tridimensional dos segmentos corporais marcados, 

registrando assim os movimentos executados durante a marcha.  
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Figura 2: Sistema Qualisys de análise do movimento (2A: Câmera 

Qualisys Oqus 300; 2B: Laboratório de Intervenção e Análise do 

Movimento (LIAM/UFRN) com 8 câmeras do Sistema Qualisys).  

 

 

Para iniciar a captura, foi necessário realizar anteriormente a calibração do 

sistema. Para isso, posicionou-se no centro do laboratório uma estrutura metálica de 

referência em formato de L representando os eixos X e Y das coordenadas do 

laboratório. O eixo X contém 2 marcadores e o eixo Y contém 3 marcadores em seu 

comprimento. A captação do posicionamento desses marcadores afixados na 

estrutura metálica definiu o eixo X como sendo o mediolateral e o eixo Y como o 

anteroposterior. A partir deles, foi possível definir o eixo Z como sendo o 

craniocaudal.  Em seguida, foi feita a varredura da área de coleta utilizando uma 

vara em formato de T que possui dois marcadores em suas extremidades 

distanciados 750 mm um do outro. A varredura foi realizada por 30 segundos em 

uma área de aproximadamente 6 m3. Uma frequência de 120 Hz foi usada tanto para 

a calibração quanto para a coleta. Após a calibração, a coleta de dados foi realizada.  

Para realização das coletas foram utilizados marcadores passivos reflexivos 

esféricos com 15 e 19 mm de diâmetro. Esses podem ser divididos em duas 

categorias: marcadores anatômicos e de rastreamento. Os primeiros foram utilizados 

para a reconstrução do modelo biomecânico a partir da identificação do 
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comprimento dos segmentos e da localização dos eixos articulares. No modelo 

biomecânico foram atribuídos sistemas de coordenadas para cada segmento 

reconstruído de maneira coerente com as coordenadas de referência global e com 

os planos e eixos anatômicos. Os marcadores anatômicos foram posicionados com 

fita dupla face, nas proeminências ósseas das extremidades distais e proximais de 

cada segmento dos membros inferiores do indivíduo. Os posicionamentos das 

marcas foram identificados através da palpação, sendo eles: ponto mais superior 

das cristas ilíacas, trocânter maior direito e esquerdo do fêmur, epicôndilos lateral e 

medial do fêmur bilateralmente, maléolos lateral e medial bilateralmente, cabeça do 

primeiro metatarso direito e esquerdo, cabeça do quinto metatarso direito e 

esquerdo e calcâneo direito e esquerdo. Já os marcadores de rastreamento têm 

como objetivo identificar as trajetórias de cada segmento. Esses podem ser divididos 

em cinco grupos de três ou quatro marcadores dispostos sobre uma base quadrada 

(cluster) de forma não colinear. Os clusters foram fixados com auxílio de uma faixa 

elástica e velcro no terço médio anterolateral (entre os planos sagital e coronal) das 

pernas e coxas e na base do sacro entre as espinhas ilíacas póstero-superiores. As 

marcas anatômicas do maléolo lateral direito e esquerdo, do calcâneo direito e 

esquerdo e da cabeça do quinto metatarso direito e esquerdo foram considerados 

também como marcadores de rastreamento do segmento pé durante as coletas 

dinâmicas (Figura 3).  

 

 

 

Figura 3: Posicionamentos dos marcadores esféricos anatômicos e de 

rastreamento no quadril e membro inferior dos participantes (3A: Vista lateral; 3B: 

Vista anterior; 3C: Vista posterior).  
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A coleta de dados para análise da marcha através do sistema Qualisys foi 

dividida em duas etapas: estática (coleta estática) e dinâmica (coleta dinâmica). 

Inicialmente, foi realizada uma única coleta estática para que, em seguida, fossem 

realizadas as coletas dinâmicas da marcha. Na coleta estática, o participante esteve 

com todos os marcadores anatômicos e de referência no corpo e foi posicionado no 

centro do laboratório com os braços cruzados no peito para não encobrir nenhum 

marcador. Realizou-se uma coleta de 2 segundos (Figura 4).  

Em seguida, deu-se início às coletas dinâmicas. Todos os marcadores 

anatômicos mediais foram retirados para não prejudicar a realização dos 

movimentos e os laterais também foram retirados, com exceção dos marcadores do 

pé laterais e do calcâneo bilateralmente já que representaram os marcadores de 

rastreamento do segmento do pé, como esclarecido anteriormente. Além deles, os 

clusters também permaneceram para rastrear os movimentos da pelve e do 

segmento da coxa e da perna.  Foram realizadas 10 coletas dinâmicas nas quais o 

sujeito andou em sua velocidade habitual pelo centro do laboratório em linha reta, 

descalço, em um percurso de 6 m (Figura 5). 

Após a captação, os dados gerados no QTM foram exportados para o 

software de processamento e análise de movimento tridimensional Visual 3D para 

determinar as variáveis espaço-temporais (velocidade, comprimento da passada, 

tempo total do balanço, tempo total de apoio e tempo de duplo apoio) e o 

deslocamento angular das articulações do quadril, joelho e tornozelo durante a 

marcha (Figura 6). 
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Figura 4: Coleta estática no Qualisys Track Manager 2.6. 

 

 

 

Figura 5: Coleta dinâmica no Qualisys Track Manager 2.6. 
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Figura 6: Processamento das coletas dinâmicas no software de análise 

do movimento tridimensional Visual 3D para determinar as variáveis 

espaço-temporais e o deslocamento angular do quadril, joelho e 

tornozelo. 

 

 

2.6 PROTOCOLO DE INTERVENÇÃO  

 

 

 Uma vez avaliados com os instrumentos de medida anteriormente descritos, 

os indivíduos passaram por um processo de randomização, utilizando o sistema 

randomization.com, para que passassem a fazer parte de um dos grupos de estudo, 

Grupo Experimental (GE) e Grupo Controle (GC). A randomização dos 20 

participantes foi realizada por uma terceira pessoa, não participante desse estudo, 

que manteve o sigilo de alocação. Esta pessoa preparou 20 envelopes lacrados, os 

quais foram abertos, individualmente, somente no momento do treinamento de cada 

participante. Apenas o pesquisador responsável por conduzir o treinamento soube 

as alocações dos participantes. O pesquisador avaliador, responsável pela avaliação 

inicial, reavaliação após 10 minutos e após 1 dia não tomou conhecimento em 

nenhum momento, durante a coleta de dados, da alocação. O processo de análise 

de dados também foi feito pelo pesquisador avaliador.      
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2.6.1 Apresentação do treino físico e mental 

 

 

 O treino foi dado início no dia seguinte à avaliação inicial e foi baseado no 

protocolo de El-Whishy (2013).50 Uma vez aberto o envelope, o pesquisador 

responsável pelo treinamento apresentou aos sujeitos as etapas do treino a que 

seriam submetidos sequencialmente. Os sujeitos que foram aleatoriamente alocados 

no GC participaram apenas das etapas que envolvem familiarização, memorização e 

treino físico da tarefa, ou seja, participaram apenas das etapas 1, 2, 3, 5 e 7, 

descritas adiante. Já os sujeitos que foram alocados no GE, participaram de todas 

as etapas de treinamento, que incluíram a familiarização, memorização e treino 

físico, bem como as etapas de prática mental, ou seja, as etapas 4 e 6.   

 

 

2.6.1.1 Etapa 1 – Conscientização sobre as alterações na marcha (Grupo 

Experimental e Grupo Controle) 

 

 

A atividade selecionada para o treino físico de um único dia envolve a 

marcha, com ênfase em algumas de suas fases, e em diferentes situações. 

Inicialmente, o pesquisador responsável pelo treinamento explicou ao participante as 

alterações na marcha decorrentes da DP, dentre elas, a diminuição do comprimento 

do passo, a diminuição da velocidade, a diminuição no balanço dos braços, o 

aumento do número de passos por minuto, a diminuição do equilíbrio e as alterações 

no automatismo do movimento fazendo com que o sujeito necessite estar atento a 

sua execução para corrigi-lo.  
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2.6.1.2 Etapa 2 – Familiarização com as fases da marcha (Grupo Experimental e 

Grupo Controle) 

 

 

Depois da explanação acima, o pesquisador apresentou cartas com imagens 

de uma pessoa idosa executando movimentos relacionados ao ajuste da postura, 

início da marcha e fases da marcha. As imagens nas cartas mostraram uma pessoa 

do sexo masculino ou feminino, com o pé direito marcado com fita adesiva vermelha 

e o pé esquerdo marcado com fita adesiva azul (Figura 7). O participante teve seus 

pés marcados da mesma forma para evitar problemas com lateralidade durante a 

organização sequencial das cartas (Figura 8).  

 

 

 

Figura 7: Cartas com imagens de um idoso realizando sequencialmente as fases da marcha. 
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Figura 8: Marcação dos pés do participante com fita adesiva 

vermelha (pé direito) e fita adesiva azul (esquerdo) para evitar 

problemas com lateralidade. 

 

Caso o participante fosse do sexo masculino, eram mostradas as cartas com 

a imagem de um homem idoso, porém se o participante fosse do sexo feminino, 

eram mostradas as cartas com uma mulher idosa para que facilitasse a identificação 

do participante com a imagem. Em seguida, o pesquisador executou os movimentos 

mostrados nas cartas junto com o participante para que ele memorizasse a 

sequência correta do movimento.  A sequência de cartas e as orientações dadas 

para cada uma delas foram as seguintes (Figura 9):  

 

CARTA 1: Percepção e correção da postura, como estratégia para melhorar o 

alinhamento e equilíbrio. A palavra-chave para esta carta é “postura”. 

CARTA 2: Desgrudar o pé direito do chão (ou esquerdo, sempre o menos 

acometido), iniciando pelos dedos do pé, como estratégia para evitar o freezing. A 

palavra-chave para esta carta é “pé”.   

CARTA 3: Esticar a perna direita na frente, como estratégia para aumentar o 

tamanho do passo. A palavra-chave para esta carta é “na frente”. 

CARTA 4: Colocar o calcanhar direito no chão tentando aumentar ao máximo o 

tamanho do passo. Estratégia para aumentar o comprimento do passo e melhorar o 

início do apoio inicial. A palavra-chave é “calcanhar”. 
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CARTA 5: Passar todo o peso para a perna direita, apoiando-se e “esticando bem o 

corpo em cima da perna”, como estratégia para melhorar a postura e o equilíbrio. 

“Empurrar o chão bem forte com o ‘dedão’ esquerdo ate desgrudar o pé esquerdo do 

chão”, como estratégia para melhorar o impulso e evitar freezing. A palavra-chave é 

“apoiar e empurrar”. 

CARTA 6: Esticar a perna esquerda na frente, como estratégia para aumentar o 

tamanho do passo. A palavra-chave para esta carta é “na frente”. 

CARTA 7: Colocar o calcanhar esquerdo no chão tentando aumentar ao máximo o 

tamanho do passo. Estratégia para aumentar o comprimento do passo e melhorar o 

início do apoio inicial. A palavra-chave é “calcanhar”. 

CARTA 8: Passar todo o peso para a perna esquerda, apoiando-se e “esticando 

bem o corpo em cima da perna”, como estratégia para melhorar a postura e o 

equilíbrio. “Empurrar o chão bem forte com o ‘dedão’ direito ate desgrudar o pé 

direito do chão”, como estratégia para melhorar o impulso e evitar freezing. A 

palavra-chave é “apoiar e empurrar”. 

CARTA 9: Esticar a perna direita na frente, como estratégia para aumentar o 

tamanho do passo. A palavra-chave para esta carta é “na frente”. 

CARTA 10: Colocar o calcanhar direito no chão tentando aumentar ao máximo o 

tamanho do passo. Estratégia para aumentar o comprimento do passo e melhorar o 

início do apoio inicial. A palavra-chave é “calcanhar”. 

CARTA 11: Passar todo o peso para a perna direita, apoiando-se e “esticando bem o 

corpo em cima da perna”, como estratégia para melhorar a postura e o equilíbrio. 

“Empurrar o chão bem forte com o ‘dedão’ esquerdo ate desgrudar o pé esquerdo do 

chão”, como estratégia para melhorar o impulso e evitar freezing. A palavra-chave é 

“apoiar e empurrar”. 

CARTA 12: Esticar a perna esquerda na frente, como estratégia para aumentar o 

tamanho do passo. A palavra-chave para esta carta é “na frente”. 

CARTA 13: Colocar o calcanhar esquerdo no chão tentando aumentar ao máximo o 

tamanho do passo. Estratégia para aumentar o comprimento do passo e melhorar o 

início do apoio inicial. A palavra-chave é “calcanhar”. 

CARTA 14: Passar todo o peso para a perna esquerda, apoiando-se e “esticando 

bem o corpo em cima da perna”, como estratégia para melhorar a postura e o 

equilíbrio. “Empurrar o chão bem forte com o ‘dedão’ direito ate desgrudar o pé 
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direito do chão”, como estratégia para melhorar o impulso e evitar freezing. A 

palavra-chave é “apoiar e empurrar”. 

CARTA 15: Juntar os dois pés para parar. Corrigir a postura, como estratégia para 

melhorar o alinhamento e equilíbrio. A palavra-chave para esta carta é “parar e 

postura”.   

 

           

           

 

           

Carta 3 Carta 1 Carta 2 

Carta 7 

Carta 4 Carta 5 Carta 6 

Carta 8 Carta 9 
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Figura 9: Sequencia de cartas apresentadas. 

 

 

2.6.1.3 Etapa 3 – Memorização das fases da marcha (Grupo Experimental e Grupo 

Controle) 

 

 

 Depois que as cartas foram apresentadas e o participante compreendeu cada 

etapa da fase da marcha, relacionando cada carta ao movimento identificado nela, 

trabalhou-se a organização sequencial das cartas com auxílio. Inicialmente, ele 

deveria organizar a sequencia até que se completasse 2 passos, um com cada 

membro, ou seja, da CARTA 1 à CARTA 8 e finalizando com a CARTA 15. Uma vez 

conseguindo organizar as cartas, sequencialmente, 5 vezes e sem auxílio, eram 

incluídos mais 2 passos (CARTAS 9 a 14). Ele somente passava para a próxima 

Carta 10 Carta 11 Carta 12 

Carta 13 Carta 14 Carta 15 



29 
 

 
 

etapa do treinamento quando conseguia organizar todas as 15 cartas na sequência 

correta por mais 3 repetições seguidas sem auxílio. O paciente foi estimulado a 

repetir as palavras-chave enquanto estivesse organizando as cartas para que ele as 

memorizasse (Figura 10), entretanto, era permitida a substituição das palavras-

chave propostas por outras criadas pelo próprio participante, desde que tivessem 

relação com o movimento mostrado na carta. 

  

 

 

Figura 10: Participante organizando as cartas sequencialmente enquanto 

verbalizava as palavras-chave que as representava.  

 

 

2.6.1.4 Etapa 4 – Prática mental da marcha simples (Grupo Experimental) 

 

  

Antes de iniciar a prática mental, o paciente do GE deveria executar 1 vez a 

sequencia de 8 passos verbalizando as palavras-chave em cada etapa do 

movimento. O paciente foi orientado a “sentir o movimento”, pois ele deveria se 

imaginar na perspectiva cinestésica, durante a prática mental. 

 Nesta etapa, apenas o GE realizou prática mental da sequência de 

movimentos memorizada na etapa anterior. Esta etapa foi dividida em 3 blocos de 
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10 repetições, sendo 8 passos em cada repetição. Totalizou, portanto, a imaginação 

de 240 passos. A primeira repetição foi de familiarização (esta, no caso, não foi 

contabilizada). Os sujeitos permaneceram sentados confortavelmente em uma 

cadeira com encosto e foram instruídos a se imaginar, de olhos fechados, realizando 

cada etapa do movimento na modalidade cinestésica (Figura 11). Eles verbalizavam 

as palavras-chaves das cartas indicando a imaginação de cada etapa do movimento. 

Através da verbalização do participante, o pesquisador era capaz de contabilizar a 

quantidade de passos imaginados.  

 

 

Figura 11: Participante realizando a 

mentalização da marcha.  

 

 

2.6.1.5 Etapa 5 – Prática física da marcha simples (Grupo Experimental e Grupo 

Controle) 

 

 

 Neste momento, ambos os grupos realizaram a prática física da marcha com 

a atenção nos principais elementos da sequencia em 3 blocos de 10 repetições, 

sendo 8 passos em cada repetição, totalizando 240 passos.   
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2.6.1.6 Etapa 6 – Prática mental em ambiente complexo (Grupo Experimental)  

 

 

 Apenas o GE realizou a prática mental da marcha em duas situações de 

ambiente complexo: (1) Simulação de ambiente com obstáculos: O paciente foi 

instruído a se imaginar circulando por uma rua movimentada. (2) Simulação de um 

ambiente de compras, como um Supermercado, para treino de dupla-tarefa: O 

paciente deveria se imaginar dentro de um Supermercado circulando e pegando 

objetos nas prateleiras. Para a prática mental, os sujeitos permaneceram sentados, 

confortavelmente, em uma cadeira com encosto e foram instruídos a se imaginar, de 

olhos fechados, realizando cada etapa do movimento na modalidade cinestésica nas 

duas simulações. Eles deveriam verbalizar as palavras-chaves das cartas indicando 

a imaginação de cada etapa do movimento. Realizaram cada situação em 1 bloco de 

10 repetições, sendo 8 passos em cada repetição. Totalizando 160 passos 

imaginados. 

 

 

2.6.1.7 Etapa 7 – Prática física em ambiente complexo (Grupo Experimental e Grupo 

Controle) 

 

 

 Nesta última fase, ambos os grupos realizaram a prática física da marcha em 

duas situações de ambiente complexo: (1) Simulação de ambiente com obstáculos: 

contornar dois cones, atravessar uma porta de 0,50 m de largura e subir e descer 

um degrau de 0,15 m de altura (Figura 12A e B), todos distribuídos igualmente em 

um percurso de 6 metros. (2) Simulação de um ambiente de compras, como um 

Supermercado, para treino de dupla-tarefa: Em um percurso de 6 metros, pegar dois 

cartazes, dentre oito, que estarão colados na parede com fotos de produtos 

vendidos em Supermercados enquanto anda (Figura 13A e B). Realizaram cada 

situação em 1 bloco de 10 repetições, sendo 8 passos em cada repetição. 

Totalizando 160 passos executados. 
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Figura 12A e B: Circuito para simulação de ambiente com obstáculos. 

 

 

 

     

Figura 13A e B: Circuito para simulação de ambiente de dupla-tarefa 
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2.6.2 Tempo de treinamento 

 

 

 O treino foi feito em uma única sessão com duração máxima de 2 horas.  

 

 

2.7 PROCEDIMENTOS DE REAVALIAÇÃO 

  

 

 Todos os participantes foram reavaliados 10 minutos, 1 dia e 7 dias após a 

sessão única de treinamento, no que diz respeito às variáveis espaço-temporais e 

angulares da marcha, através do sistema de fotogrametria Qualisys Motion Capture 

System®, e ao TUG Test (Ver fluxograma dos procedimentos na figura 14).  

 

 

2.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

 Foi realizada através do programa Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) em sua versão 17.0, atribuindo um nível de significância de 5%. A 

normalidade na distribuição dos dados foi verificada por meio do teste Shapiro–Wilk. 

Para comparar as variáveis clínicas e sociodemográficas entre os grupos no 

baseline foi utilizado o Teste “t” não pareado e o Mann-Whitney. Uma ANOVA para 

medidas repetidas foi usada para verificar a interação entre os grupos no baseline e 

no pós treinamento. A correlação de Pearson foi usada para verificar a existência de 

correlação entre variáveis angulares e espaço-temporais.  
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Figura 14: Fluxograma representando os procedimentos da pesquisa. 

 

 

Pré-seleção de pacientes com DPI por conveniência 

 

 

 

Avaliação quanto aos critérios de elegibilidade 

 

 

 

Seleção de pacientes aptos a participar do estudo 

 

 

 

Avaliação inicial  

 

 

 

Randomização em 2 grupos de estudo 

 

 

Grupo Experimental (GE)                             Grupo Controle (GC)  

                            (N=10)                                                             (N=10) 

                             

 

 Reavaliação  

10 min., 1 dia e 7 dias após a sessão de treinamento  

 

 

 

Organização, processamento e análise dos dados 
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3 RESULTADOS  
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Participaram deste estudo 20 indivíduos com DPI. Destes, 14 homens e 6 

mulheres com idade média de 61,35 anos (DP=±9,26). O hemicorpo de início da 

doença mais frequente entre os participantes foi o direito (55%, n=11). Não houve 

diferença entre os grupos com relação à idade (GC=61,40±9,05 e GE=61,30±9,95, 

P=0,98) ou tempo de diagnóstico da doença (GC=4,0 (2,0 – 8,25) e GE=5,0 (4,0 – 

9,0), P= 0,17) no baseline. A tabela 1 mostra as médias/medianas e desvio 

padrão/intervalo inter quartis dos dois grupos observados e revela que não houve 

diferença significativa entre os grupos no baseline.  

A comparação intergrupos mostrou que não houve diferença significativa em 

nenhuma das variáveis nas observações realizadas. Entretanto, houve diferença 

intragrupo após 10 minutos, 1 dia e 7 dias após o treino, mostrando que ambos os 

grupos tiveram alteração no padrão do movimento. 

A tabela 2 mostra os resultados das comparações intragrupo com relação às 

variáveis espaço-temporais, ao longo do tempo de observação. Constatou-se que, 

após 1 dia do treinamento, houve aumento estatisticamente significativo na 

velocidade (F=10,6; P<0,001) e no comprimento da passada (F=5,2; P=0,01), 

mantendo-se após 7 dias (F=10,6; P=0,005 e F=5,2; P=0,004, respectivamente) e foi 

observado redução significativa no tempo de execução do TUG Test (F=4,94; 

P=0,03), mantendo-se após 7 dias (F=4,94; P=0,04). 

Após 10 minutos de treino, houve aumento significativo no tempo total do 

balanço (F=10,6; P<0,001) e no tempo total do apoio (F=11,4; P<0,001). Após 1 dia 

e 7 dias observou-se retorno aos valores iniciais do baseline. Não houve mudança 

com relação à variável tempo de duplo suporte (F=2,79; P=0,07) ao longo do tempo.  

A tabela 3 mostra os resultados das comparações intragrupo com relação às 

variáveis angulares do membro mais acometido, no plano sagital. Apenas a 

amplitude de movimento do quadril aumentou significativamente após 1 dia de 

treinamento (F=4,67; P=0,01), mantendo-se após 7 dias (F=4,67; P=0,01). Não 

houve mudanças significativas na amplitude de movimento do joelho e tornozelo ao 

longo do tempo. 

As figuras 15, 16 e 17 mostram as variações angulares, durante o ciclo da 

marcha, do quadril, joelho e tornozelo, respectivamente, dos grupos controle e 

experimental. São comparados os quatro momentos de observação.   
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Tabela 1: Características e comparação entre grupos no baseline. 

 

Variável Condição pré-intervenção 

 GC GE P 

MoCA 23,30±5,55 23,70±3,77 0,85 

H e Y 2,25 (2,0 – 3,0) 2,75 (2,0 – 3,0) 0,27
a 

MIQ-R – Cinestésica 19,78±3,70 21,00±3,55 0,47 

UPDRS – AVDs 14,70±5,51 17,60±5,14 0,24 

UPDRS – Motora 20,90±14,85 27,60±10,04 0,25 

FGA 21,90±4,55 18,20±4,61 0,08 

a
 Significância determinada com Mann-Whitney 

Os valores estão apresentados em média ± desvio padrão e mediana (quartis 25 – 

75). Abreviações: MoCA: Montreal Cognitive Assessment; H e Y: Escala Modificada 

de Hoehn e Yahr; MIQ-R – Cinestésica: Revised Movement Imagery Questionnaire 

(modalidade cinestésica); UPDRS: Unified Parkinson’s Disease Rating Scale; AVDs: 

Atividades de vida diária; TUGTest: Timed Up Ang Go Test; FGA: Functional Gait 

Assessment. 
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Tabela 2: Variáveis espaço-temporais 
 

         Aval 10 min                     1dia                  7 dias 

Variáveis espaço-temporais GE 

(n=10) 

GC 

(n=10) 

GE 

(n=10) 

GC 

(n=10) 

GE 

(n=10) 

GC 

(n=10) 

GE 

(n=10) 

GC 

(n=10) 

Velocidade (m/s) 1,05±0,06 1,06±0,06 1,03±0,05 1,04±0,6 1,09±0,06* 1,09±0,6* 1,12±0,07* 1,09±0,7* 

Comprimento da passada (cm) 1,11±0,1 1,17±0,1 1,14±0,1 1,18±0,1 1,16±0,1* 1,21±0,1* 1,17±0,05* 1,18±0,05* 

Tempo total do apoio (s) 1,37±0,06 1,47±0,06 1,45±0,06* 1,52±0,06* 1,37±0,06 1,47±0,06 1,34±0,06 1,45±0,06 

Tempo total do balanço (s) 0,75±0,02 0,76±0,02 0,80±0,01* 0,79±0,02* 0,76±0,01 0,77±0,02 0,75±0,01 0,76±0,02 

Tempo de duplo suporte (s) 0,31±0,02 0,35±0,02 0,32±0,02 0,36±0,02 0,31±0,02 0,34±0,02 0,29±0,02 0,33±0,02 

TUG Test 12,6±1,0 13,1±1,2 12,5±0,8 12,7±0,9 11,3±0,7* 12,1±0,8* 11,3±0,8* 12,0±0,9* 

 

Os dados são apresentados em média e desvio padrão e média e intervalo de confiança. Abreviações: Aval: Avaliação; 10 min: Reavaliação após 10 minutos; 1 dia: 
Reavaliação após 1 dia; 7 dias: Reavaliação após 7 dias; TUG Test: Timed Up and Go Test.  
* A diferença das médias é estatisticamente significativa com relação ao baseline (Aval) intragrupos (P < 0,05). 

 
Tabela 3: Variáveis angulares no plano sagital 

 

     Aval            10 min      1 dia            7 dias 

Variáveis angulares GE 

(n=10) 

GC 

(n=10) 

GE 

(n=10) 

GC 

(n=10) 

GE 

(n=10) 

GC 

(n=10) 

GE 

(n=10) 

GC 

(n=10) 

Ext. máx. do quadril no apoio -5,6±2,2 -7,4±2,4 -6,9±2,1 -7,5±2,2 -5,7±2,5 -5,5±2,7 -4,4±2,5 -3,1±2,7 

Flex. máx. do quadril no balanço 28,2±1,9 26,3±1,8 26,9±1,4 28,6±1,3 29,2±2,0 30,8±1,9 31,1±2,7 32,2±2,5 

ADM do quadril 33,9±1,6 36,6±1,6 34,7±1,4 36,9±1,4 35,7±1,7* 38,8±1,7* 36,1±1,7* 38,2±1,7* 

Flex. máx. do joelho 68,7±1,3 69,3±1,2 68,1±1,1 71,0±1,1 68,6±1,0 72,3±0,9 71,2±1,7 72,5±1,7 

ADM do joelho 61,7±1,8 59,5±1,6 61,4±1,4 61,4±1,3 61,5±1,9 61,7±1,7 62,0±1,9 60,7±1,7 

Flexão plantar no Toe off -14,8±2,1 -16,8±1,5 -16,2±2,7 -17,4±1,9 -14,9±3,0 -18,6±2,1 -17,1±2,9 18,5±2,0 

Dorsiflexão no balanço 1,0±1,2 0,7±1,0 1,2±0,8 1,5±0,6 1,0±1,1 1,1±0,9 1,4±1,2 0,8±0,9 

ADM do tornozelo 22,9±0,8 23,4±0,7 23,3±1,2 24,3±1,1 22,8±1,6 27,1±1,5 22,8±1,4 24,8±1,3 

 
Os dados são apresentados em média ±desvio padrão e média (intervalo de confiança). Abreviações: Aval: Avaliação; 10 min: Reavaliação após 10 minutos; 1 dia: 
Reavaliação após 1 dia; 7 dias: Reavaliação após 7 dias; Ext.: extensão; Flex.: flexão; Máx.: máxima; ADM: Amplitude de movimento.  
* A diferença das médias é estatisticamente significativa com relação ao baseline (Aval) intragrupos (P < 0,05).  
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Figura 15: Médias das variações angulares do quadril, durante o ciclo da marcha, nos momentos da avaliação e reavaliações após 10 minutos, 1 
dia e após 7 dias. 
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Figura 16: Médias das variações angulares do joelho, durante o ciclo da marcha, nos momentos da avaliação e reavaliações após 10 minutos, 1 
dia e após 7 dias. 
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Figura 17: Médias das variações angulares do joelho, durante o ciclo da marcha, nos momentos da avaliação e reavaliações após 10 minutos, 1 
dia e após 7 dias. 
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Este estudo teve como objetivo verificar os efeitos imediatos da PM 

adicionada à PF na marcha de indivíduos com DPI. Porém, os resultados mostraram 

que não houve diferença significativa entre os grupos observados, apenas 

intragrupo.  

O primeiro fator a ser levado em consideração para entender a ineficácia da 

PM neste estudo é o tempo de treinamento. Uma única sessão não foi capaz de 

trazer mudanças superiores à PF no padrão da marcha e no tempo de execução do 

TUG Test. O estudo de Malouin et al. (2004)56 conseguiu observar mudanças 

significativas na capacidade de levantar-se e sentar-se com o membro afetado em 

sujeitos que sofreram AVC, correlacionado positivamente com a memória de 

trabalho (domínios visuoespacial, verbal e cinestésico),  após uma única sessão de 

PM.  Eles afirmam que os resultados do treinamento com imagem mental dependem 

da capacidade do indivíduo em manter e manipular a informação na memória de 

trabalho. O estudo de Rottschy et al. (2013)57 revela que pacientes com DP 

apresentam deficiência na memória de trabalho. Assim, sugere-se que, em 

pacientes com DP, é necessário um tempo maior de prática para que se possam 

alcançar resultados favoráveis.   

Comparando este estudo a outros49,50  que investigaram os efeitos da PM em 

indivíduos com DP e que observaram diferenças significativas intergrupos é possível 

observar que o tempo de treinamento pode ter influenciado. O estudo de Tamir et 

al.49 comparou a PF sendo realizada de forma isolada com a combinação da PF e da 

PM em pacientes com DPI nas fases leve a moderada. 23 indivíduos receberam 1h 

de terapia, 2 vezes por semana, durante 12 semanas. Ambos os grupos foram 

treinados com exercícios calistênicos, tarefas funcionais e relaxamento e apenas os 

participantes do grupo experimental foram submetidos à PM. Os desfechos foram o 

tempo requerido para completar sequencias de movimentos, performance em 

tarefas de equilíbrio, domínios do UPDRS e habilidades cognitivas. Foi observado 

desempenho significativamente melhor no grupo experimental nas tarefas que 

exigiam tempo de execução e habilidades cognitivas.  

Já El-Wishy e Fayez50 compararam a PM da marcha combinada à fisioterapia 

convencional com a fisioterapia convencional isolada em 26 pacientes com DP nas 

fases leve a moderada. O treino foi realizado em três sessões semanais, de 30 

minutos cada, por quatro semanas. O grupo experimental assistiu a vídeos da 



44 
 

 
 

marcha normal e da sua própria marcha parkinsoniana, comparando a sequencia de 

movimento e identificando os seus próprios problemas para, em seguida, realizar a 

fisioterapia convencional. O grupo controle assistiu a documentários e realizou a 

fisioterapia convencional. Usaram como medidas de desfecho parâmetros 

cinemáticos da marcha e foi observada diferença significativa entre os grupos, com 

maiores ganhos ao grupo experimental, com relação ao escore do Functional Gait 

Assessment, comprimento do passo, velocidade e ADM do quadril, joelho e 

tornozelo. Portanto, realizaram a terapia por tempo significativamente maior, o que 

pode ter auxiliado na consolidação de uma memória motora.  

Fatores relacionados à capacidade de manter a nitidez na imagem mental de 

um ato motor parecem não ter influenciado a ineficácia da PM neste estudo, uma 

vez que os estudos de Tamir et al.49 e El-Whishy e Fayez,50 que obtiveram 

resultados favoráveis à PM, utilizaram amostras de pacientes entre as fases leve a 

moderada da doença, assim como este estudo. Segundo Heremans et al.48, 

pacientes com DP nesta fases mantém a nitidez da imagem mental, podendo se 

beneficiar com a PM. Embora não tenham sido encontrados resultados superiores 

no grupo experimental no corrente trabalho, os dados obtidos através do MIQ-R 

mostraram que ambos os grupos relataram manter a imagem mental nítida com 

média de 19,78 (±3,70) e 21,00 (±3,55) nos escores do G2 e G1, respectivamente, 

indicando ser “um pouco fácil” de imaginar a tarefa motora proposta na modalidade 

cinestésica. Outra evidência é o fato dos sujeitos terem verbalizado as palavras-

chave durante a prática mental indicando a imaginação de cada fase do movimento.  

O estudo de Braun et al.,51 apesar de ter realizado um protocolo de PM por 

tempo mais prolongado, não foram observadas diferenças significativas entre os 

grupos. Segundo eles, foram incluídos na amostra pacientes nos estágio 3 ou 

superior da Escala Modificada de Hoehn e Yahr, na qual os próprios autores 

sugerem a possibilidade dos participantes não terem realizado a técnica 

adequadamente, uma vez que eles se encontravam em estágios mais avançados da 

doença. Braun et al.51 compararam a PM com relaxamento, ambos associados à 

fisioterapia convencional, em 47 pessoas com DP nos estágios 3 ou superior da 

Escala Modificada de Hoehn e Yahr, fases mais avançadas da doença. A 

intervenção durou 6 semanas, sendo realizada por 1 hora, 1 vez por semana. A PM 

foi conduzida de acordo com a preferência dos participantes em termos de tipo de 
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imagética (visual ou cinestésica) e tipo de movimento, de acordo com a real 

habilidade em executá-lo. Os desfechos foram o desempenho da marcha, segundo 

uma Escala Visual Analógica, TUG Test e 10 m Walk Test. Não foi observado 

nenhum efeito estatisticamente significativo a favor da PM.  

Segundo Saimpont et al. (2013),67 o aprendizado de movimentos sequenciais 

pode ocorrer tanto através da imaginação mental quanto do ensaio verbal de 

etiquetas (palavras-chave) que representem as etapas do movimento. Para a 

realização da PM, é necessário que o praticante tenha consciência das etapas do 

movimento a ser imaginado.67 Neste estudo, os indivíduos não só do GE, como 

também do GC, foram instruídos previamente sobre as alterações que ocorreram no 

padrão de marcha após o início da doença e sobre os ajustes que precisariam ser 

realizados para melhorar esse padrão, para que, em seguida, fossem submetidos à 

organização das cartas e memorização de palavras-chave representando as fases 

do movimento da marcha. Diante disso, questiona-se se o fato do grupo controle 

também ter sido submetido à organização sequencial do movimento pode ter 

influenciado nos resultados obtidos. No treinamento usado por El-Whishy,50 apenas 

o grupo experimental recebeu orientações, através de vídeos, sobre a diferença 

entre a marcha normal e a marcha parkinsoniana previamente à PM e PF da 

marcha. O grupo controle, por sua vez, assistiu a vídeos sobre educação em saúde 

previamente à PF, não recebendo orientações sobre os ajustes que seriam 

necessários na marcha.  

As orientações sobre o padrão de movimento normal fazem com que o 

indivíduo tenha atenção aos ajustes que precisam ser realizados durante a 

execução real do movimento.37 A ativação cerebral durante esse processo 

atencional ocorre de forma semelhante às fases iniciais do processo de 

aprendizagem motora.37 Segundo Paz (2012),68 o feedback intrínseco do indivíduo é 

estimulado quando ele é capaz de perceber as suas falhas durante a execução da 

tarefa e tenta modificar seu padrão de movimento. Além disso, permite ao indivíduo 

criar estratégias de movimento específicas, uma vez que ele, ao passar pela 

experiência motora, consegue perceber as características do ambiente e as suas 

restrições individuais. 

O fato de ter sido observado retenção após 1 dia e após 7 dias de 

treinamento traz dados importantes à literatura uma vez que uma única sessão de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Saimpont%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24302905
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familiarização com os ajustes da marcha e da execução do movimento foram 

capazes de alterar o seu padrão. Apesar de os princípios da aprendizagem motora 

mostrarem que a repetição é necessária para a consolidação da aprendizagem e 

para que haja, consequentemente, uma mudança no padrão de movimento,69 a 

memorização da sequência do movimento e dos ajustes necessários e a execução 

desse padrão ajustado podem ter influenciado no desempenho durante os testes em 

ambiente de laboratório.  

Diante do exposto, a hipótese sugerida não foi confirmada. A PM, sendo 

realizada em uma única sessão, não mostrou vantagem sobre a PF nos parâmetros 

da marcha de indivíduos com DPI.  

Este estudo apresentou algumas limitações, dentre elas, a dificuldade em 

garantir que os pacientes estavam, de fato, realizando a imaginação do movimento. 

Tentou-se controlar este aspecto através da avaliação da nitidez da imagem mental 

(MIQ-R) e através da verbalização, por parte dos participantes, das etapas do 

movimento imaginado. Porém, não é possível afirmar que houve a imaginação, que 

ela foi realizada na modalidade cinestésica e que foi realizada no número de 

repetições proposto. Além destas, o recrutamento de pacientes foi realizado por 

conveniência devido a dificuldade de formar grupos homogêneos. Porém, é 

importante que o cálculo amostral seja realizado para verificar o número ideal de 

participantes no qual é possível observar diferença intergrupos.  

Recomenda-se que uma nova pesquisa seja realizada com um tempo mais 

prolongado de treinamento e para que o tempo ideal seja definido. É necessário 

também verificar se o fato do grupo controle ter sido submetido à memorização das 

etapas do movimento influenciou nos resultados, portanto, recomenda-se abster o 

grupo controle desta etapa do protocolo. 
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5 CONCLUSÃO 
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A PM não mostrou efeitos superiores à PF na marcha de indivíduos com DPI, 

sendo realizada em uma única sessão. São necessários novos estudos para 

investigar se os fatores que influenciaram os resultados estão relacionados com o 

tempo de treinamento da PM.  
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APÊNDICE 1  

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa Efeitos da Prática Mental na 

Marcha de Indivíduos com Doença de Parkinson Idiopática: ensaio clínico controlado 

randomizado cego, que tem como pesquisadora responsável a Fisioterapeuta Lorenna 

Marques de Melo Santiago. Esta pesquisa pretende verificar os efeitos da Prática Mental no 

andar de pessoas com Doença de Parkinson Idiopática, ou seja, daquelas pessoas que não foi 

possível descobrir a causa da doença. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é o fato da Doença de Parkinson afetar a 

movimentação de todo o corpo e, principalmente, o andar dos pacientes. A Prática Mental é 

um método que traz benefícios para o tratamento do movimento de pacientes pós Acidente 

Vascular Cerebral (AVC), porém ainda está em estudo em pacientes com Doença de 

Parkinson.  

Caso você decida participar, você será submetido a uma avaliação inicial quanto ao 

seu estado psicológico e físico através de 7 questionários com duração de 1h e meia. Em um 

segundo momento, você terá sua caminhada avaliada. Para isso, gastaremos 30 minutos, pois 

precisaremos colocar marcadores no seu quadril e pernas para que possamos filmar 5 vezes a 

sua caminhada. Após esta etapa, você será submetido a um treinamento fisioterapêutico 

podendo fazer parte de um dentre dois grupos de pesquisa. O primeiro grupo fará um treino de 

prática física associado à prática mental da caminhada por 1h e 30 minutos. O segundo grupo 

fará a prática física da caminhada por 1h. Ambos os grupos passarão por uma única sessão. A 

escolha sobre para qual grupo você irá ocorrerá através de um sorteio realizado anteriormente. 

Você será reavaliado após 10 minutos, após 1 dia e após 7 dias do fim da sessão única. A 

reavaliação poderá durar cerca de 30 minutos. Se você for sorteado para o grupo que fará a 

prática física da caminhada e se for comprovada através desta pesquisa que a prática mental 

traz benefícios a mais para os movimentos durante a caminhada, ligaremos para você para que 

possa participar do treino de Prática Mental e se beneficiar.  
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Durante a avaliação e reavaliação estaremos preparados para diminuir qualquer risco. 

Você poderá se sentir cansado por ser um processo longo, porém tentaremos diminuir esse 

desconforto fazendo pausas durante cada um desses procedimentos caso você necessite. Além 

disso, dividiremos a avaliação com questionários e a avaliação da caminhada em dois dias 

diferentes. Para manter a segurança do treinamento, a pesquisadora estará sempre ao seu lado 

durante a prática física e você caminhará com sua velocidade do dia-a-dia.  

Em caso de algum problema que você possa ter, seja físico ou psicológico relacionado 

com a pesquisa, você terá direito a assistência clínica gratuita nos Ambulatórios Médico de 

Neurologia, Psicologia e/ou Fisioterapia do Hospital Universitário Onofre Lopes. A pesquisa 

será cancelada caso mostre risco a saúde de qualquer participante. Além disso, durante todo o 

período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Lorenna Santiago através do 

telefone (84)3342-2015. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou a responder qualquer pergunta, assim 

como poderá retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo 

para você. Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas 

em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa 

lhe identificar. Esses dados serão guardados em local seguro e por um período de 5 anos.  

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você. Se você sofrer algum dano físico ou psicológico 

comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será indenizado e a pesquisa será 

cancelada.  

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone (84)3215-3135. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Eu,_____________________________________________________, após ter sido 

esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados nessa 

pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para mim e ter 

ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa Efeitos da Prática 

Mental na Marcha de Indivíduos com Doença de Parkinson Idiopática: ensaio clínico 

controlado randomizado cego, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas 

em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 
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Natal, _____________________________ de 201__ 

 

 

_______________________________________________                       Polegar direito                            

                        Assinatura do participante                                                   

 

_______________________________________________ 

                      Assinatura do pesquisador 
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APÊNDICE 2 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 

 
FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO NA DOENÇA DE PARKINSON 

 
 

Data:______________________________ 
Horário da avaliação:_________________ 
Avaliador:__________________________ 

 
IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 
 

1. Nome:_________________________________________________________ 
2. Sexo: _____________________________ 
3. Data de nascimento:_________________ 
4. Peso: ______________________________ 
5. Altura: ____________________________ 
6. Telefone(s): ___________________________________________________ 
7. Bairro onde reside: _________________________ 
8. Anos de estudo: ____________________________ 
9. Ocupação: ________________________________ 
10. Renda familiar em SM: _______________ 
11. Quantas pessoas contribuem com a renda: ___________ 
12. Quantas pessoas moram em casa: ___________________ 
13. Diagnóstico médico: _________________________________ 
14. Data (aproximada) do diagnóstico médico:_______________ 
15. Médico atual:___________________________________________________ 
16. Antecedentes pessoais: _________________________________________ 

______________________________________________________________ 
17. Antecedentes 

familiares:_____________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

18. Medicações que faz uso e horários:________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

19. Data aproximada de início dos sinais clínicos:_______________________ 
20. Queixa principal:_______________________________________________ 

______________________________________________________________ 
21. Dominância: ___________________________________________________ 
22. Lateralidade de início da doença:__________________________________ 
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ANEXO 2  

ESCALA MODIFICADA DE HOEHN E YAHR35 

 

Estágio Sinais Clínicos 

0 Nenhum sinal da doença 

1 Doença unilateral 

1,5 Envolvimento unilateral e axial 

2 Doença bilateral sem déficit de equilíbrio 

2,5 Doença bilateral leve, com recuperação no “teste do empurrão” 

3 Doença bilateral leve a moderada; alguma instabilidade postural; 

capacidade para viver independente 

4 Incapacidade grave, ainda capaz de caminhar ou permanecer de pé 

sem ajuda 

5 Confinado à cama ou cadeira de rodas a não ser que receba ajuda 

(Shenkman et al., 2001) 
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ANEXO 3 

 

CATEGORIA DE DEAMBULAÇÃO FUNCIONAL36 

 

NÍVEL  

0 Incapaz de andar ou necessita de duas ou mais pessoas  

1 Necessita de suporte contínuo de uma pessoa para 

carregar o sujeito e manter seu equilíbrio e/ou 

coordenação 

 

2 Dependência contínua ou intermitente de outra pessoa 

para ajudar no equilíbrio ou coordenação 

 

3 Necessidade apenas de supervisão verbal. Precisa de 

alguém ao lado para ganhar confiança 

 

4 Move-se de forma independente, mas necessita de ajuda 

para subir degraus, rampas ou em piso irregular 

 

5  Independente na locomoção  
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ANEXO 4 

 

 

 



66 
 

 
 

 

 



67 
 

 
 

 

 



68 
 

 
 

 

 



69 
 

 
 

 

 

 

 



70 
 

 
 

ANEXO 5  

 

UPDRS 3.0 – Escala Unificada de Avaliação da Doença de Parkinson33 

 

II.ATIVIDADES DA VIDA DIÁRIA 
5. fala 
0= normal 
1= comprometimento superficial. Nenhuma dificuldade em ser entendido. 
2= comprometimento moderado. Solicitado a repetir frases, às vezes. 
3= comprometimento grave. Solicitado freqüentemente a repetir frases. 
4= retraído, perda completa da motivação. 
 
6. salivação 
0= normal 
1= excesso mínimo de saliva, mas perceptível. Pode babar à noite. 
2= excesso moderado de saliva. Pode apresentar alguma baba (drooling). 
3= excesso acentuado de saliva. Baba freqüentemente. 
4= baba continuamente. Precisa de lenço constantemente. 
 
7. deglutição 
0= normal 
1= engasgos raros 
2= engasgos ocasionais 
3= deglute apenas alimentos moles. 
4= necessita de sonda nasogástrica ou gastrostomia. 
 
8. escrita 
0= normal 
1= um pouco lenta ou pequena. 
2= menor e mais lenta, mas as palavras são legíveis. 
3= gravemente comprometida. Nem todas as palavras são comprometidas. 
4= a maioria das palavras não são legíveis. 
 
9. cortar alimentos ou manipular 
0= normal 
1= lento e desajeitado, mas não precisa de ajuda. 
2= capaz de cortar os alimentos, embora desajeitado e lento. Pode precisar de ajuda. 
3= alimento cortado por outros, ainda pode alimentar-se, embora lentamente. 
4= precisa ser alimentado por outros. 
 
10. Vestir-se 
0= normal. 
1= lento mas não precisa de ajuda. 
2= necessita de ajuda para abotoar e colocar os braços em mangas de camisa. 
3= necessita de bastante ajuda, mas consegue fazer algumas coisas sozinho. 
4= não consegue vestir-se (nenhuma peça) sem ajuda. 
 
11. higiene 
0= normal. 
1= lento mas não precisa de ajuda. 
2= precisa de ajuda no chuveiro ou banheira, ou muito lento nos cuidados de higiene. 
3= necessita de assistência para se lavar, escovar os dentes, pentear-se, ir ao banheiro. 
4= sonda vesical ou outra ajuda mecânica. 
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12. girar no leito e colocar roupas de cama. 
0= normal. 
1= lento e desajeitado mas não precisa de ajuda. 
2= pode girar sozinho na cama ou colocar os lençóis, mas com grande dificuldade. 
3= pode iniciar, mas não consegue rolar na cama ou colocar lençóis. 
4= não consegue fazer nada. 
 
13. quedas (não relacionadas ao freezing) 
0= nenhuma 
1= quedas raras. 
2= cai ocasionalmente, menos de uma vez por dia. 
3= cai, em média, uma vez por dia. 
4= cai mais de uma vez por dia. 
 
14. freezing quando anda 
0= nenhum 
1= raro freezing quando anda, pode ter hesitação no início da marcha. 
2= freezing ocasional, enquanto anda. 
3= freezing freqüente, pode cair devido ao freezing. 
4= quedas freqüentes devido ao freezing. 
 
15. marcha 
0= normal. 
1= pequena dificuldade. Pode não balançar os braços ou tende a arrastar as pernas. 
2= dificuldade moderada, mas necessita de pouca ajuda ou nenhuma. 
3= dificuldade grave na marcha, necessita de assistência. 
4= não consegue andar, mesmo com ajuda. 
 
16. tremor 
0= ausente. 
1= presente, mas infrequente. 
2= moderado, mas incomoda o paciente. 
3= grave, interfere com muitas atividades. 
4= marcante, interfere na maioria das atividades. 
 
17. queixas sensitivas relacionadas ao parkinsonismo 
0= nenhuma. 
1= dormência e formigamento ocasional, alguma dor. 
2= dormência, formigamento e dor freqüente, mas suportável. 
3= sensações dolorosas freqüentes. 
4= dor insuportável. 
 
III. EXAME MOTOR 
18. fala 
0= normal. 
1= perda discreta da expressão, volume ou dicção. 
2= comprometimento moderado. Arrastado, monótono mas compreensível. 
3= comprometimento grave, difícil de ser entendido. 
4= incompreensível. 
 
19. expressão facial 
0= normal. 
1= hipomimia mínima. 
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2= diminuição pequena, mas anormal, da expressão facial. 
3= hipomimia moderada, lábios caídos/afastados por algm tempo. 
4= fácies em máscara ou fixa, com pedra grave ou total da expressão facial. Lábios 
afastados ¼ de polegada ou mais. 
 
20. tremor de repouso (F:___ MSD:___ MSE:___ MID:___ MIE:___) 
0= ausente. 
1= presente mas infrequente ou leve. 
2= persistente mas de pouca amplitude, ou moderado em amplitude mas presente de 
maneira intermitente. 
3= moderado em amplitude mas presente a maior parte do tempo. 
4= com grande amplitude e presente a maior parte do tempo. 
 
21. tremor postural ou de ação nas mãos (MSD:___ MSE:___) 
0= ausente 
1= leve, presente com a ação. 
2= moderado em amplitude, presente com a ação. 
3= moderado em amplitude tanto na ação quanto mantendo a postura. 
4= grande amplitude, interferindo com a alimentação. 
 
22. rigidez (movimento passivo das grandes articulações, com paciente sentado e 
relaxado, ignorar roda denteada) (P:___ MSD:___ MSE:___ MID:___ MIE:___) 
0= ausente 
1= pequena ou detectável somente quando ativado por movimentos em espelho de outros. 
2= leve e moderado. 
3= marcante, mas pode realizar o movimento completo da articulação. 
4= grave e o movimento completo da articulação só ocorre com grande dificuldade. 
 
23. bater dedos continuamente – polegar no indicador em seqüências rápidas com a 
maior amplitude possível, uma mão de cada vez. (MSD:___ MSE:___) 
0= normal 
1= leve lentidão e/ou redução da amplitude. 
2= comprometimento moderado. Fadiga precoce e bem clara. Pode apresentar parada 
ocasional durante o movimento. 
3= comprometimento grave. Hesitação freqüente para iniciar o movimento ou paradas 
durante o movimento que está realizando. 
4= realiza o teste com grande dificuldade, quase não conseguindo. 
 
24. movimentos das mãos (abrir e fechar as mãos em movimentos rápidos e 
sucessivos e com a maior amplitude possível, uma mão de cada vez). (MSD:___ 
MSE:___) 
0= normal 
1= leve lentidão e/ou redução da amplitude. 
2= comprometimento moderado. Fadiga precoce e bem clara. Pode apresentar parada 
ocasional durante o movimento. 
3= comprometimento grave. Hesitação freqüente para iniciar o movimento ou paradas 
durante o movimento que está realizando. 
4= realiza o teste com grande dificuldade, quase não conseguindo. 
 
25. movimentos rápidos alternados das mãos (pronação e supinação das mãos, 
horizontal ou verticalmente, com a maior amplitude possível, as duas mãos 
simultaneamente). (MSD:___ MSE:___) 
0= normal 
1= leve lentidão e/ou redução da amplitude. 
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2= comprometimento moderado. Fadiga precoce e bem clara. Pode apresentar parada 
ocasional durante o movimento. 
3= comprometimento grave. Hesitação freqüente para iniciar o movimento ou paradas 
durante o movimento que está realizando. 
4= realiza o teste com grande dificuldade, quase não conseguindo. 
 
26. agilidade da perna (bater o calcanhar no chão em sucessões rápidas, levantando 
toda a perna, a amplitude do movimento deve ser de cerca de 3 polegadas/ ±7,5 cm). 
(MID:___ MIE:___) 
0= normal 
1= leve lentidão e/ou redução da amplitude. 
2= comprometimento moderado. Fadiga precoce e bem clara. Pode apresentar parada 
ocasional durante o movimento. 
3= comprometimento grave. Hesitação freqüente para iniciar o movimento ou paradas 
durante o movimento que está realizando. 
4= realiza o teste com grande dificuldade, quase não conseguindo. 
 
27. levantar da cadeira (de espaldo reto, madeira ou ferro, com braços cruzados em 
frente ao peito). 
0= normal 
1= lento ou pode precisar de mais de uma tentativa 
2= levanta-se apoiando nos braços da cadeira. 
3= tende a cair para trás, pode tentar se levantar mais de uma vez, mas consegue levantar 
4= incapaz de levantar-se sem ajuda. 
 
28. postura 
0= normal em posição ereta. 
1= não bem ereto, levemente curvado para frente, pode ser normal para pessoas mais 
velhas. 
2= moderadamente curvado para frente, definitivamente anormal, pode inclinar-se um pouco 
para os lados. 
3= acentuadamente curvado para frente com cifose, inclinação moderada para um dos 
lados. 
4= bem fletido com anormalidade acentuada da postura. 
 
29. marcha 
0= normal 
1= anda lentamente, pode arrastar os pés com pequenas passadas, mas não há festinação 
ou propulsão. 
2= anda com dificuldade, mas precisa de pouca ajuda ou nenhuma, pode apresentar alguma 
festinação, passos curtos, ou propulsão. 
3= comprometimento grave da marcha, necessitando de ajuda. 
4= não consegue andar sozinho, mesmo com ajuda. 
 
30. estabilidade postural (respostas ao deslocamento súbito para trás, puxando os 
ombros, com paciente ereto, de olhos abertos, pés separados, informado a respeito 
do teste) 
0= normal 
1= retropulsão, mas se recupera sem ajuda. 
2= ausência de respostas posturais, cairia se não fosse auxiliado pelo examinador. 
3= muito instável, perde o equilíbrio espontaneamente. 
4= incapaz de ficar ereto sem ajuda. 
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31. bradicinesia e hipocinesia corporal (combinação de hesitação, diminuição do 
balançar dos braços, pobreza e pequena amplitude de movimentos em geral) 
0= nenhum. 
1= lentidão mínima. Podia ser normal em algumas pessoas. Possível redução na amplitude. 
2= movimento definitivamente anormal. Pobreza de movimento e um certo grau de lentidão. 
3= lentidão moderada. Pobreza de movimento ou com pequena amplitude. 
4= lentidão acentuada. Pobreza de movimento ou com pequena amplitude. 
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ANEXO 6 
 
 
 

Timed Up and Go Test 
 
 

INSTRUÇÕES 
 

Cronometre o tempo gasto pelo participante para: 
- Levantar da cadeira 
- Andar 3 metros em linha reta  
- Contornar a linha marcada no chão 
- Retornar 3 metros 
- Sentar na cadeira 

 
 

 
 
 
 

TEMPO CRONOMETRADO EM SEGUNDOS:  
 
 
Avaliação: __________ 
Reavaliação após 10 min.:_________ 
Reavaliação após 1 dia:___________ 
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ANEXO 7 
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