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Resumo 

 
INTRODUÇÃO: A imagética motora (IM) é considerada uma estratégia 
cognitiva que possibilita o treinamento mental sequencial de uma dada tarefa 
motora, sem que haja sua execução física. Esta prática vem sendo usada na 
reabilitação de vários tipos de desordens neurológicas e tem mostrado efeitos 
positivos no planejamento e na aprendizagem motora. Indivíduos com Doença 
de Parkinson (DP), em geral, apresentam alterações neurofisiológicas, motoras 
e cognitivas, uma vez que, com a progressão da doença, necessitam de 
estratégias externas para auxiliar na organização neuronal e motora. A IM tem 
se mostrado como uma dessas estratégias, porém, ainda não há na literatura 
evidências claras sobre sua real aplicabilidade em indivíduos com DP. Com 
isso, tem surgido a necessidade de criar protocolos de treinamento eficazes e 
completos, a fim de direcionar e introduzir as melhores abordagens 
terapêuticas na prática clínica para otimizar o processo de reabilitação de 
indivíduos com DP. OBJETIVO: Elaborar um protocolo de treinamento de IM 
associada à PF na marcha e verificar sua adequação e aplicabilidade em 
indivíduos com DP. MÉTODOS: Trata-se de um ensaio clínico controlado, 
randomizado, simples-cego, com 40 indivíduos com DP, entre 45 e 75 anos, 
sem déficit cognitivo, na fase leve a moderada da doença e com capacidade de 
gerar imagem mental. Todos os participantes serão avaliados quanto ao nível 
cognitivo, nível de incapacidade física, nitidez da imagem mental, mobilidade e 
variáveis cinemáticas da marcha (espaços temporais e angulares). Os 
participantes serão distribuídos aleatoriamente em grupo experimental (GE) e 
grupo controle (GC). O GE realizará a imagética motora e a prática física da 
marcha, enquanto o GC realizará apenas a prática física da marcha. Serão 
realizadas 12 sessões de treinamento de, no máximo, 1 hora e 30 minutos 
cada, 3 vezes por semana, durante 4 semanas. Os pacientes serão reavaliados 
um dia e sete dias após a última sessão de treinamento, no que diz respeito as 
variáveis cinemáticas da marcha e a mobilidade. A normalidade na distribuição 
dos dados será verificada por meio do teste Shapiro-Wilk. Uma ANOVA para 
medidas repetidas (2x3) verificará a interação entre os grupos nos momentos 
observados. RESULTADOS: Nos achados preliminares não houve diferenças 
significativas entre os grupos. Foi observada diferença intragrupo (GE) com 
relação ao tempo total de apoio e balanço, tempo de duplo suporte, tempo de 
apoio e balanço do membro mais acometido. CONCLUSÃO: O protocolo inicial 
de IM associada à PF na marcha de indivíduos com DP não se mostrou viável. 
 
 
Palavras-chave: Doença de Parkinson; Reabilitação; Protocolos; Distúrbios 
neurológicos da marcha. 
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Abstract 
 

INTRODUCTION: The motor imagery (MI) is a cognitive strategy that enable 
serial mental training of a motor task without its physical implementation. This 
practice has been applied in a sort of neurological disorders rehabilitation and it 
has been revealed positive effects in planning and motor learning. Generally, 
individuals with Parkinson Disease (PD) show neurophysiological, motor and 
cognitive alterations since the disease progression makes necessary external 
strategies to assist the neuronal and motor organization. One of those 
strategies is the MI although there are no clear evidences in the literature about 
its applicability in PD patients yet. Therefore, the need arose to create protocols 
of effective and comprehensive trainings to direct and to introduce the best 
therapeutic approaches in clinical practice to optimize the PD patients’ 
rehabilitation process. OBJECTIVE: To elaborate a MI training protocol 
associated with physical practice (PP) of gait on soil. In addition, to verify its 
appropriateness and applicability in PD individuals. METHODS: It is a 
controlled, randomized and single blind clinic trial with 40 PD patients aged 
between 45 and 75 years, which have no cognitive deficit diagnosed, they are 
at a light to moderate stage of the disease and have the capacity to generate 
mental image. All participants will be evaluated by their cognitive level, physical 
disability level, mental image clarity, mobility and kinematic variables of gait on 
soil (spatiotemporal and angled). The individuals will be randomly distributed 
into experimental group (EG) and control group (CG). The EG will perform 
motor imagery and physical practice of gait on soil, while the GC will perform 
only physical practice of gait. There will be held 12 training sessions of 1 hour 
and 30 minutes in duration each, 3 times a week for 4 weeks. Then, one and 
seven days after the last training session, the patients will be revaluated by the 
kinematic variables of gait and mobility. Data analysis will be verified using 
Shapiro-Wilk. A ANOVA 2x3 repeated measures will analyse the interaction 
between the groups at some moments of observation. RESULTS: The 
preliminary results reveal no significant differences between those groups. 
However, there is an intragroup (EG) difference about the support and swing 
total time of the most affected limb. CONCLUSION: The original protocol of MI 
associated with PP on PD individuals’ gait training demonstrated to be 
unfeasible. 
 
Key-words: Parkinson Disease; Rehabilitation; Protocols; Neurological Gait 
Disorders. 
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 A Doença de Parkinson (DP) é considerada a segunda desordem 

neurodegenerativa mais comum no mundo, perdendo apenas para a Doença 

de Alzheimer e afeta mais de 2% da população acima de 65 anos.(1) 

Atualmente, estudos em diversos países mostram uma prevalência que varia 

de cerca de 50 a 250 casos para cada 100.000 habitantes, e o risco estimado 

para homens é predominante.(2) No Brasil, não há dados populacionais que 

revelem a incidência desta doença e as informações quanto a prevalência são 

mínimas. Um estudo realizado mostra que a prevalência da DP era de 3,3% na 

cidade de Bambuí, Minas Gerais, em 2006, e não há informações quanto a sua 

incidência.(3)  

 Estudos recentes têm apontado alguns aspectos genéticos e ambientais 

como possíveis fatores de risco, mas a etiologia da DP permanece 

desconhecida, sendo denominada idiopática.(4) A fisiopatologia da DP é 

desencadeada por uma degeneração dos neurônios dopaminérgicos dos 

núcleos da base, levando a uma alteração na neurotransmissão da 

dopamina.(5) Esses neurônios têm seus corpos celulares na substância negra 

compacta e seus axônios, que se prolongam para o estriado. Assim, na 

ausência da facilitação dopaminérgica, a passagem da informação excitatória 

do córtex cerebral para os neurônios do corpo estriado é impedida, acarretando 

dificuldade de movimento da pessoa acometida.(6) Outras pesquisas vêm 

mostrando que alterações na neurotransmissão de outras áreas cerebrais, de 

natureza não dopaminérgica, também poderiam estar relacionadas aos 

sintomas não motores apresentados pelos pacientes.(7) 

 As anormalidades neurofisiológicas são responsáveis pelo surgimento 

dos principais sinais cardinais indicativos de DP: rigidez, bradicinesia, tremor 

de repouso e instabilidade postural.(8) Além desses, existem outros sinais e 

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

marcha, alterações sensoriais e autonômicas,(9) alterações da fala, voz e 

deglutição,(10) mudanças cognitivas e comportamentais,10 distúrbios 

gastrintestinais, cardiopulmonares e do sono(11) e déficit olfatório.(8) 

 A gravidade e a evolução dos sintomas manifestam-se de forma variada 

e o aparecimento dos sinais clínicos só torna-se evidentes com 30% até 60% 

de degeneração neuronal. (12) A DP tem seu início insidioso e com progressão 

lenta, fazendo com que o indivíduo acometido sofra interrupção de suas 
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funções diárias e atividades produtivas, afetando tanto sua qualidade de vida 

como dos seus cuidadores,(13) o que acaba gerando um alto impacto social e 

financeiro.(14)  

 Os sintomas responsivos à dopamina podem ser tratados, inicialmente, 

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

a progressão da doença, a resposta aos fármacos (on medication) torna-se 

cada vez mais curta, fazendo com que o paciente apresente sintomas 

semelhantes ao de não medicação (off medication), com quadro de flutuação 

motora.(15) Quando a resposta ao fármaco não é mais eficaz, os procedimentos 

cirúrgicos e neuroablativos são as alternativas para o controle dos sintomas. 

No entanto, mesmo submetendo os 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.(7) 

 Dentre os distúrbios de movimento apresentados, a bradicinesia é o 

mais comum e mais incapacitante, sendo responsável por parte das alterações 

encontradas na marcha (16-18). Somado a isto, os pacientes com DP 

apresentam redução significativa da ativação cerebral, principalmente, 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.(19)  

 As alterações que afetam a marcha evoluem ao longo da progressão da 

doença e inclui características como: passos curtos, velocidade reduzida e 

redução do balanço dos membros superiores quando comparada com a 

marcha de idosos saudáveis (20). Desta maneira, por afetar a regulação espaço-

temporal e a cinemática corporal, as estratégias de movimento são afetadas, 

aumentando o risco de quedas (21), e consequentemente, fazendo com que as 

pessoas com DP necessitem estar mais atentas aos aspectos da marcha a fim 

de andarem normalmente e com segurança. (22) 

 De acordo com Goldberg (23) e Morris (24,25), a ativação de circuitos 

neuronais intactos do córtex pré-motor, envolvidos na ação das pistas externas, 

compensa o déficit de dopamina existente nas vias entre os núcleos basais e a 

área motora suplementar, possibilitando assim, a manutenção da 

automaticidade na marcha desses indivíduos. Estudos que vem utilizando 
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pistas auditivas e visuais no tratamento da marcha de pacientes com DP 

demonstraram eficácia na melhora das variáveis da marcha, os quais estão 

associados a um melhor equilíbrio dinâmico e uma maior confiança do paciente 

por fornecerem informações espaço-temporais ao movimento.(26,27) Considera-

se que as pistas externas fornecem informações e exigem do indivíduo atenção 

ao movimento(28,29), ativando regiões do córtex frontal para controlar sua 

execução.(30) Este fenômeno é semelhante ao que ocorre nas fases inicias da 

aprendizagem, quando ainda não há automaticidade na execução dos 

movimentos.(31)  

 No âmbito da reabilitação, pistas externas visuais, auditivas e/ou 

proprioceptivas tem sido utilizadas, por serem um elemento facilitador da 

marcha, otimizando a capacidade de aprendizado e de retenção das etapas 

sequenciais de uma dada tarefa motora. (24,32).  

Nesse sentido, a imagética motora (IM) é uma estratégia cognitiva que, 

assim como outros tipos de pistas externas, exige atenção para sequencia do 

movimento treinado.(33) A IM é definida como a imaginação de uma ação 

motora sem sua execução física, na qual a representação de uma ação é 

internamente reproduzida na memória operacional, sem saída motora.(34) Estas 

representações podem ser de dois tipos, visual e cinestésica. A IM visual (IMV) 

refere-se à imaginação do ato motor sendo realizado por alguém ou por ele 

mesmo, como se estivesse assistindo à cena. Já a IM cinestésica (IMC) refere-

se à imaginação em primeira pessoa, ou seja, o indivíduo se imagina 

realizando a tarefa motora, tentando perceber as sensações cinestésicas do 

movimento.(35)   

 Estudos com neuroimagem mostram que as diferentes representações 

mentais dos atos motores estão associadas à ativação de circuitos neurais 

distintos. (36,37) 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, portanto, que podem contribuir de forma diferente durante 

os processos de aprendizagem motora e reabilitação neurológica, uma vez que 

sejam realizados em treinamentos motores. (36,37) 
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 O treinamento da imagética motora com o objetivo de melhorar o 

desempenho motor é chamado de prática mental (PM). A PM tem sido alvo de 

muitas pesquisas envolvendo vários públicos, o que tem reproduzido um 

número considerável de publicações científicas recentes.(38) Uma revisão 

sistemática realizada por Schuster et al. envolvendo crianças, jovens e idosos, 

demonstrou os efeitos positivos da IM cinestésica no desenvolvimento da 

aprendizagem motora, preparação e planejamento motor e ativação muscular 

desses indivíduos.(39)  Esses efeitos são atribuídos à reorganização central de 

programas motores, o que torna esse método um meio promissor na 

reabilitação de pacientes com diversos tipos de desordens neurológicas, 

embora ainda não esteja claro sua real aplicabilidade em indivíduos com DP.(40)  

 Nos estudos de Vries e Mulder (41), realizados em pacientes com AVC, 

foi mostrado que, durante a imagética motora, ocorrem ativações em nível 

cortical, bem como em nível da musculatura que se imagina estar utilizando. As 

áreas de planejamento da ação e do controle do movimento, incluindo o córtex 

pré-motor e pré-frontal, o córtex motor primário, a porção posterior do lobo 

parietal, o cerebelo e os gânglios da base são, as áreas motoras mais 

envolvidas na IM. Desse modo, a IM pode gerar certo grau de atividade motora 

cortical, ajudando aos clínicos a estimular e ativar as áreas corticais que não 

podem ser ativadas de outra forma. Assim, a IM pode ser capaz de fortalecer 

as vias neurais que permanecem intactas e também facilitar a ativação de 

áreas do córtex motor que foram lesionadas.  

O uso da IM tem sido, geralmente, associado à PF. A IM mostra 

diversas vantagens, como a oportunidade para aumentar o número de 

repetições de uma forma segura e autônoma, sem cansaço físico excessivo, 

permite também o treinamento do ensaio mental de tarefas motoras, quando e 

onde o paciente quiser ou for capaz de realizar. Além disso, a IM permite o 

ensaio de tarefas motoras mais exigentes ou complexas, como a marcha, ou 

quando a PF é impossível ou muito difícil. No entanto, apesar destas 

vantagens, a IM é um processo mental complexo que não é facilmente passível 

de ser integrado na prática clínica, (42) porém a sua associação com a PF 

parece ser mais eficaz do que o uso isolado da PF para a melhora da função 

motora. (43,44) 
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Dois estudos que associaram a IM à PF, com o objetivo de verificar 

efeitos motores em indivíduos com DP, mostraram uma diminuição significativa 

da bradicinesia (45) e melhora nos aspectos cinemáticos da marcha (46). Outro 

estudo, que também associou a IM à PF da marcha, sendo realizada uma 

única sessão de treinamento, não mostrou efeitos superiores à PF na marcha 

de indivíduos com DP(47). Um quarto estudo, comparando a IM à sessões de 

relaxamento, ambos associados a PF, não observou melhora da mobilidade 

desses pacientes. (48) Os protocolos usados e o tempo de treinamento variam 

entre os estudos e a falta de follow up não permite confirmar o tempo de 

retenção dos efeitos observados.  

Diante dessa discussão e das lacunas metodológicas apresentadas, 

tem-se buscado encontrar recursos terapêuticos que maximizem a reabilitação 

de sujeitos acometidos pela DP e lentifiquem o progresso dos sintomas. 

Todavia, essa diversidade de modalidades terapêuticas frequentemente gera 

dúvidas e indecisões quanto à escolha da abordagem que melhor se aplica. 

Com isso, tem surgido a necessidade de criar protocolos de treinamento mais 

eficazes e completos, a fim de direcionar e introduzir as melhores abordagens 

terapêuticas na prática clínica para otimizar o processo de reabilitação de 

indivíduos com DP.  

Considerando a solução das lacunas metodológicas apresentadas, foi 

criado um protocolo de IM associada a PF da marcha para indivíduos com DP, 

que é um método que tem se mostrado promissor, embora ainda inconclusivo.  

Portanto, propomos neste trabalho um novo protocolo que se baseia nos 

protocolos de Santiago47 e El-Whisky46, mas se diferencia em relação ao tempo 

de treinamento, método de observação da ação e realização de follow-up, 

respectivamente. Para avaliação da eficácia desse método as variáveis 

cinemáticas da marcha e a mobilidade da marcha serão avaliadas.  
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1.1 JUSTIFICATIVA 

 Sabendo que a doença de Parkinson é considerada a segunda 

desordem neurodegenerativa mais comum no mundo e que os métodos não 

farmacológicos utilizados para o tratamento da marcha ainda são 

inconclusivos, é necessário o desenvolvimento de estratégias mais eficazes 

para a recuperação motora e funcional deste grupo de pacientes.  

Estudos têm mostrado que as alterações motoras causadas pela DP 

afetam de forma importante a marcha, gerando uma dependência cognitiva na 

melhora do padrão do movimento.  

Em 2013, Santiago47 realizou um estudo, que teve como objetivo 

verificar os efeitos da IM associada à PF sobre a marcha de indivíduos com DP 

imediatamente após uma única sessão de treinamento, e se estes efeitos se 

mantinham após um e/ou sete dias. Os resultados mostraram que, após uma 

única sessão de treinamento, a adição da IM não provocou efeitos superiores à 

PF sobre a marcha de indivíduos com DP, provavelmente devido à deficiência 

na memória de trabalho apresentada por estes sujeitos, bem como pela 

dificuldade de aprendizagem.49   

Diante disso, baseado nas sugestões realizadas pelo estudo de 

Santiago47 e El-Whishy46, foi elaborado um novo protocolo de IM associado à 

PF da marcha, sendo ele ajustado quanto ao tempo de treinamento executado, 

ao tipo de observação da ação realizada e a necessidade de um follow up, a 

fim de adequar o treinamento ideal e consolidar os efeitos dessa terapia para o 

tratamento em sujeitos com DP.  

 Portanto, no intuito de tentar compreender os reais efeitos desse tipo de 

prática, especificamente na marcha de pacientes com DP, é necessária a 

elaboração e execução de um novo protocolo de IM associada à PF da marcha 

em indivíduos com DP.  
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 Elaborar um protocolo de treinamento de IM associada à PF na marcha 

e verificar sua adequação e aplicabilidade em indivíduos com DP. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Analisar os efeitos preliminares do protocolo de treinamento nas 

variáveis cinemáticas da marcha e na mobilidade, e comparar ao grupo 

controle, após um dia e sete dias da última sessão de treinamento. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 
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 2.1 Delineamento e local do estudo 

 

 O presente trabalho trata-se de um ensaio clínico controlado, 

randomizado, simples-cego, seguindo as recomendações do Consolidated 

Standards of Reporting Trials (CONSORT). Será desenvolvido no Laboratório 

de Intervenção e Análise do Movimento (LIAM) no Departamento de 

Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

 

2.2 População e amostra do estudo 

 Os participantes serão recrutados a partir de uma população de 

pacientes com DP atendidos em hospitais e centros de referência públicos e 

privados do município de Natal – Rio Grande do Norte, previamente 

diagnosticados por um neurologista, segundo os critérios do Banco de Cérebro 

de Londres.50 Serão recrutados 40 pacientes de ambos os sexos, com faixa 

etária compreendida entre 45 e 75 anos, na fase leve a moderada da doença e 

sem déficit cognitivo. 

 

2.3 Cálculo amostral 

 O tamanho da amostra foi calculado por meio do programa de domínio 

público OpenEpi, versão 3.01.(51) O cálculo baseou-se na variável de desfecho 

“amplitude de movimento do quadril” de indivíduos com DP submetidos a IM 

associada à PF da marcha, obtida do estudo de El-Whishy et al. (2013)46, foi 

considerado um poder de 80% e um intervalo de confiança de 95%. Os valores 

da média e desvio padrão foram, respectivamente, de 54,7° e 7,2°, a partir dos 

quais obteve-se o tamanho total da amostra de 34 indivíduos, 17 em cada 

grupo. Acrescentando a esse valor, 10% de possíveis perdas amostrais, a 

amostra final terá 40 indivíduos, sendo 20 em cada um dos dois grupos 

estudados. 

 

 2.4 Critérios de Inclusão 

 Diagnóstico de DP, segundo o laudo de um neurologista; 

 Idade entre 45 e 75 anos; 

 Na fase leve a moderada da doença (entre os estágios 1,5 e 3 da Escala 

de Hoehn e Yahr)52; 
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 Fazer uso de medicação antiparkinsoniana; 

 Não apresentar déficit cognitivo, segundo o Mini Exame do Estado 

Mental – MEEM. O ponto de corte foi definido considerando a 

escolaridade do indivíduo (Analfabetos: 18; Com instrução escolar: 24)53;  

 Ter capacidade de imaginar atos motores na modalidade cinestésica 

(segundo o Revised Movement Imagery Questionnaire – MIQ-R). O 

ponto de corte foi 20 para a modalidade cinestésica, indicando ser no 

mínimo “um pouco fácil de sentir” o movimento imaginado 

cinestesicamente.(54) 

 Não ter sido submetido à cirurgia estereotáxica; 

 Indivíduos sem outras doenças neurológicas associadas; sem alterações 

musculoesqueléticas, que prejudiquem a marcha; com alterações visuais 

ou auditivas corrigidas. 

 

2.5 Critérios de Exclusão 

 

 Indivíduos com instabilidade hemodinâmica antes ou durante a 

realização do treinamento (pressão arterial sistêmica, com os valores 

sistólico e diastólico acima de, respectivamente, 180mmHg e 

110mmHg)55; 

 Indivíduos que não compreendam alguma etapa do protocolo de 

treinamento; 

 Apresentar dor e/ou desconforto acentuado que impeça a realização das 

atividades propostas. 

 

2.6 Considerações éticas 

 

 Este projeto foi aprovado pelo comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte sob o parecer de número 

2.057.658 e registrado como ensaio clínico no clinicaltrials.gov 

(NCT03439800). Todos os participantes, antes do início da sessão serão 

esclarecidos sobre a pesquisa e assinarão um termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE) (APÊNDICE 1), só assim participarão do estudo.  
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2.7 Avaliações 

 Inicialmente, os participantes serão informados acerca dos objetivos da 

pesquisa e assinarão um termo de consentimento livre e esclarecido. Em 

seguida, será preenchida uma ficha de avaliação contendo dados de 

identificação e informações pessoais referentes à patologia. Posteriormente, os 

participantes serão submetidos a avaliação do nível cognitivo, do nível de 

incapacidade física, da nitidez da imagem mental, das variáveis cinemáticas da 

marcha e a mobilidade. 

 A avaliação inicial ocorrerá em dois dias que antecedam o período de 

intervenções, ocorrendo reavaliação um dia e sete dias após a última sessão 

de treinamento, no que diz respeito as variáveis cinemáticas da marcha e a 

mobilidade da marcha. Os participantes serão avaliados no período on da 

medicação.  

 Os instrumentos e equipamentos de avaliação serão separados segundo 

dois domínios da Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF): i. 

Estrutura e função corporal e ii. Atividade e Participação. 

 

2.7.1 Medidas de Estrutura e Função corporal 

 

2.7.1.1 Dados sociodemográficos, clínicos e antropométricos 

 

 Dados como idade, sexo, nível de escolaridade, renda familiar, tempo de 

diagnóstico, horários e tipos de medicamentos, sinais clínicos, peso e altura 

serão avaliados por meio de um Formulário de Identificação para caracterizar a 

amostra. (APÊNDICE 2). 

 

2.7.1.2 Nível cognitivo 

 

 O nível cognitivo será avaliado por meio de dois instrumentos: O Mini 

Exame do Estado Mental (MEEM) e o Montreal Cognitive Assessment (MoCA). 

 O MEEM (ANEXO 1) será usado para selecionar os pacientes aptos 

cognitivamente a participar do estudo e também para caracterizá-los. Trata-se 

de uma avaliação da rápida orientação espacial e temporal, memória imediata, 

atenção e cálculo, evocação tardia, linguagem e capacidade construtiva visual. 
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O MEEM possui escore que varia de 0 a 30 onde quanto maior o escore, 

melhor a função cognitiva do indivíduo avaliado. (53) Para este estudo, o ponto 

de corte será definido considerando a escolaridade do indivíduo (Analfabetos: 

18; Com instrução escolar: 24) 

 O MoCA (ANEXO 2) será usado como medida de desfecho secundário 

para caracterizar a amostra e comparar com os dados do MEEM, uma vez que 

constitui um instrumento breve de rastreio cognitivo. Trata-se de um método 

rápido, prático e eficaz na distinção entre desempenhos de adultos com 

envelhecimento cognitivo normal e adultos com déficit cognitivo, o qual avalia 

oito domínios cognitivos contemplando diversas tarefas em cada domínio. É 

constituído por um protocolo, cujo tempo de aplicação é de aproximadamente 

10 minutos.(56) 

 

2.7.1.3 Nitidez da imagem mental 

A nitidez da imagem mental durante a IM visual e cinestésica será 

mensurada utilizando a versão inglesa validada do Revised Movement Imagery 

Questionnaire (MIQ-R) (ANEXO 3). Este questionário é composto por 4 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 imagética motora. O MIQ-R possui pontuação de 0 a 7, onde 

quanto maior a pontuação, melhor a nitidez da imagem do indivíduo avaliado. 

O ponte de corte para este estudo será igual a 20 para a modalidade 

cinestésica, indicando ser no mínimo “um pouco fácil de sentir” o movimento 

imaginado cinestesicamente. (54) 

 

2.7.2 Medidas de atividade 

 

2.7.2.1 Nível de incapacidade física 

 

 O nível de incapacidade física será verificado por meio da Escala de 

Hoehn e Yahr modificada (ANEXO 4), a qual compreende sete estágios de 

classificação para avaliar a gravidade da DP, podendo variar de 0 (ausência de 

doença) a 5 pontos (confinamento à cama ou cadeira). Os pacientes 
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classificados nos estágios 1,2 e 3 apresentam incapacidade leve a moderada, 

enquanto os que estão nos estágios 4 e 5 apresentam incapacidade mais 

grave.(52) Para este estudo, foram incluídos indivíduos na fase leve a moderada 

da doença, ou seja, entre os estágios 1,5 e 3.  

 

2.7.2.2 Mobilidade 

 

 A mobilidade será avaliada pelo teste Timed Up and Go Test (TUG). 

Esse teste consiste em levantar-se de uma cadeira usual (com encosto e sem 

braços), andar a uma distância de três metros, girar 180°, retornar e sentar, o 

mais rápido possível, utilizando calçados usuais e dispositivos de marcha, se 

necessário. Menor tempo da atividade será reflexo de melhor mobilidade. (57)  

 

 

2.7.2.4 Cinemática da marcha  

As variáveis cinemáticas da marcha serão obtidas pelo sistema de 

análise do movimento - QualisysMotion Capture System® (QUALISYS 

MEDICAL AB, 411 13 Gothenburg, Sweden). Este sistema é composto por seis 

câmeras (Qualisys Oqus 300) (FIGURA 1A e 1B) e baseia-se na reconstrução 

tridimensional (3D) de marcadores passivos (refletivos), posicionados sobre 

proeminências ósseas específicas, que delimitam os segmentos corporais 

(FIGURA 2). A combinação das imagens de pelo menos duas câmeras permite 

a obtenção das coordenadas de um dado marcador e a reconstrução do 

movimento em três dimensões.(58) 

 Os dados em imagem bidimensional devem ser capturados em uma 

frequência de 120Hz, pelo software de aquisição Qualisys Track Manager 2.6 – 

QTM. Os dados gerados pelo QTM serão posteriormente exportados para o 

software de processamento Visual 3D (Visual3D Standard, 4.75.33 - C-Motion®, 

Rockville, MD) (FIGURA 3 e 4). Esse software proporciona a construção de um 

modelo biomecânico que permite a análise das variáveis espaço-temporais da 

marcha (velocidade e comprimento do passo), bem como a avaliação da 

variação angular das articulações do quadril, joelho e tornozelo (FIGURA 5).(59) 
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Figura 1: Sistema Qualisys de análise do movimento (1A: Câmera 
Qualisys Oqus 300; 1B: Laboratório de Intervenção e Análise do 
Movimento (LIAM/UFRN) com 6 câmeras do Sistema Qualisys).  

 

 

 

Figura 2: Posicionamentos dos marcadores esféricos anatômicos e de 
rastreamento no quadril e membro inferior dos participantes (2A: Vista lateral; 2B: 
Vista anterior; 2C: Vista posterior).  
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Figura 3: Coleta estática no Qualisys Track Manager 2.6. 

 

Figura 4: Coleta dinâmica no Qualisys Track Manager 2.6. 

 

Figura 5: 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. 
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2.8 PROCEDIMENTOS 

 

2.8.1 Randomização e Sigilo de Alocação 

 

 A aleatorização será gerada por computador em blocos randomizados 

por meio do sistema randomization.com. O processo será realizado por um 

voluntário externo à pesquisa, que manterá o sigilo de alocação, separando 

aleatoriamente os indivíduos em grupo controle (CG) e grupo experimental 

(GE). Apenas os pesquisadores responsáveis por conduzir o treinamento 

saberão as alocações dos participantes. Os pesquisadores avaliadores, 

responsáveis pela avaliação inicial e as reavaliações (um dia e sete dias após a 

última sessão de treinamento), não tomarão conhecimento em nenhum 

momento, durante a coleta de dados e da análise estatística, da alocação. A 

análise de dados também será feita por um dos pesquisadores avaliadores.  

 

2.8.2. Protocolo experimental e controle  

Os participantes, uma vez submetidos à avaliação inicial, a qual será 

dividida em dois dias, serão alocados em dois grupos: Grupo Controle (GC), 

que realizará as etapas que envolvem Conscientização, Explanação do 

problema, Relaxamento Progressivo e PF da tarefa, ou seja, participarão 

apenas das etapas 1,2,3 e 5, e o Grupo Experimental, que realizará todas as 

etapas de treinamento, que incluirão Conscientização, Identificação do 

problema, Relaxamento progressivo e PF da tarefa, bem como as etapas de 

IM, que é a etapa 4. O pesquisador responsável pelo treinamento apresentará 

aos participantes as etapas do treinamento a que serão submetidos 

sequencialmente, após realizar a aferição dos sinais vitais (pressão arterial e 

frequência cardíaca, os quais serão monitorados utilizando-se um 

esfigmomanômetro digital de braço (Visomat Comfort III, Incoterm®, Brasil).  

 Caso o paciente apresente os sinais vitais alterados, deve ser solicitado 

que permaneça sentado e tente relaxar. Só após alguns minutos, a aferição é 

realizada novamente. Se o quadro permanecer, o paciente será orientado a 

procurar o seu médico.  



 

 

18 

Antes das etapas do treinamento serem de fato iniciadas, o responsável 

pelo treinamento deverá solicitar que o paciente realize uma volta no percurso 

referente a sessão do dia, caso esta seja a 1ª, 5ª ou 9ª sessão, para que o 

tempo de execução seja cronometrado e utilizado durante a etapa 4. Todas as 

etapas com seus respectivos procedimentos seguem descritos no quadro 

abaixo (QUADRO 1):  

  

Quadro 1: Sequência das etapas do protocolo de treinamento a serem 
executadas. 

 ETAPAS PROCEDIMENTOS GE GC 

1 Conscientização 
 

 
 
 

 

No GE, os sujeitos analisarão a 
sequência do ciclo da marcha, a fim 
de compreender as fases da marcha e 
facilitar o planejamento motor e 
identificação do problema. O 
terapeuta mostrará um vídeo da 
marcha normal (típica) de um homem 
ou mulher adulto(a), sem patologias, e 
um vídeo da marcha do participante. 
O paciente verá o vídeo da marcha 
em dois planos: o coronal e o sagital, 
os quais serão reproduzidos mais de 
uma vez e, ao final  de cada um, o 
paciente deve ser estimulado a 
analisar e pontuar as características 
da marcha do indivíduo observado. 
Caso ele não consiga verbalizar 
adequadamente, o terapeuta poderá 
dar dicas sobre quais aspectos 
importantes a serem observados.  
Já o GC assistirá a um vídeo sobre a 
DP, mas que não cita tratamentos 
fisioterapêuticos relativos à marcha. O 
tempo destinado à visualização do 
vídeo será o mesmo que o GE. 

   x   x 

2 Identificação / 
Explanação do 

problema 
 

No GE, os sujeitos deverão identificar 
os problemas na marcha e comparar 
seu andar com uma marcha típica, e 
depois usar a informação comparativa 
para retro-alimentação. Pode ser 
necessário estimular o paciente 
quanto as características que devem 
ser comparadas, como o balançar dos 
braços, a largura do passo, a postura 

x X 
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e a velocidade da marcha. 
No GC, os pacientes deverão 
explanar sua compreensão a respeito 
do vídeo assistido na etapa anterior. 

3 Relaxamento 
Progressivo 

 

 
 

No início, os participantes serão 
instruídos a se sentar 
confortavelmente em uma cadeira 
com as costas apoiadas, colocar suas 
mãos em seu colo, fechar os olhos 
enquanto respiram lenta e 
profundamente através de seu nariz e 
dizer a palavra "hoo" silenciosamente 
a si mesmos enquanto expiram. Eles 
serão instruídos a se concentrar e 
estar conscientes de sua própria 
respiração, enquanto repetem o 
padrão respiratório por 10x. 

x x 

4 IM da marcha  
 

 

 

Na 1ª parte, os sujeitos do GE serão 
convidados a repetir mentalmente 
desde a etapa 1 até a fase de 
identificação do problema, com os 
olhos fechados. Após a fase de ensaio 
mental, serão convidados a verbalizar 
uma diferença entre as sequências de 
marcha normal e sua própria marcha. 
Na 2ª parte, farão a IM da sequência 
de movimentos do padrão de marcha 
do adulto sem patologias (considerado 
o padrão típico), imaginando-se andar 
em um percurso reto e sentindo todas 
os componentes da marcha, enquanto 
realiza as correções dos problemas 
encontrados nos vídeos. Sentados e 
com olhos fechados irão imaginar 
cada etapa do movimento na 
modalidade cinestésica, onde deve 
ser enfatizado o “sentir”: sentir a 
movimentação, a ação da 
musculatura, o balançar dos braços, a 
descarga de peso etc. Serão 3 séries 
de 10 repetições. Cada repetição será 
controlada e terá a mesma duração 
que foi cronometrada durante uma 
volta no paciente pelo percurso, com 
20 segundos de descanso entre cada 

x  
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Durante a etapa 4, para o GE, o ambiente deve estar o mais quieto 

possível e também será solicitado ao paciente que este utilize fones para o 

isolamento sonoro. A cada repetição feita será pedido ao paciente para fechar 

os olhos e imaginar as sensações presentes durante as ações de levantar da 

cadeira, organizar a postura, e caminhar no ambiente- lembrando de iniciar 

com o membro menos afetado- de maneira a realizar o padrão de marcha com 

as correções que devem ser feitas. Cada repetição durará o equivalente ao que 

foi cronometrado no início do treinamento, durante a realização de uma volta 

no percurso. Ao fim de cada repetição o paciente recebe um sinal do terapeuta, 

e assim serão repassadas as instruções e cronometrado a duração da próxima 

repetição. 

Na 1ª das 12 sessões, durante a etapa 5, o paciente será instruído a se 

organizar antes de iniciar o percurso e caminhar da maneira mais segura, 

confortável e na velocidade autoselecionada. Durante a execução das 

repetições é permitido ao responsável pelo treinamento verbalizar algumas 

frases de feedback, referentes ao aspectos da marcha que devem receber 

atenção e serem corrigidos. Isso será permitido apenas até a 2ª sessão. A 

partir da 3ª sessão serão feitos estímulos no início da PF para que o próprio 

paciente relembre e retome as correções já destacadas anteriormente. 

A partir da 5ª das 12 sessões de treinamento, os sujeitos do GE farão o 

protocolo já descrito, entretanto, na etapa 4 do protocolo, a marcha imaginada 

será em ambiente com obstáculos, representado por uma rua movimentada no 

bairro Alecrim. O paciente será assim instruído a se imaginar caminhando pela 

uma delas. 

5 PF da marcha  
 

 
 

 

Ambos os grupos farão a PF da 
marcha realizando com toda atenção 
a sequência da marcha. A execução 
ocorrerá em solo plano e firme com 
comprimento de 6 metros e, seguindo 
o mesmo número de séries e 
repetições da 2ª parte da IM. No GE, 
a 2ª parte da IM e a PF serão 
repetidas de forma alternada. O GC, a 
execução será realizada 
normalmente, sem repetições 
alternadas das etapas 4 e 5. 

x x 
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rua, desviando das pessoas, transpondo buracos, passando por calçadas e 

entrando em lojas com portas estreitas. E na etapa 5, seguirão com a PF da 

marcha com obstáculos (que serão: passar por 2 cones em zigue-zague, 

ultrapassar uma porta estreita, subir e descer 1 degrau, subir e descer 1 rampa, 

subir e descer 1 degrau, passar por cima de 3 mini barreiras e 1 caixote 

pequeno, subir e descer uma mini escada, passar por uma espuma e depois 

retornar por todo o trajeto). 

Na 1ª repetição da 5ª sessão na parte da PF, a disposição dos 

obstáculos será a mesma mostrada nos vídeos e o paciente começará no 

ponto inicial do circuito. A cada série feita, o ponto de onde o paciente inicia o 

trajeto será alterado e esse padrão será utilizado para os demais. Nas sessões 

seguintes a organização do circuito será levemente alterada e, através do 

registro fotográfico, essas mesmas alterações serão repetidas com todos os 

pacientes. Os sujeitos do GC também farão o protocolo já descrito, porém, na 

etapa 5 do estágio, a marcha será executada em ambiente com obstáculos (os 

mesmos do GE).   

A partir da 9ª, das 12 sessões de treinamento, os sujeitos do GE farão 

tanto a IM quanto a PF da marcha com dupla tarefa. A IM deverá ser 

ambientada em um supermercado, onde será explicado ao paciente que este 

deve se imaginar andando pelo ambiente e fazendo compras de produtos 

iniciados com uma letra que será sorteada a cada série realizada. 

A dupla-tarefa realizada na etapa 5 será diferente a cada sessão, 

progredindo em nível de dificuldade. Na 9ª sessão o paciente deve dizer 

palavras iniciadas com as letras sorteadas a cada série; na 10ª sessão será 

pedido nomes de frutas de acordo com as letras escolhidas; na 11ª sessão 

serão nomes de animais e, por fim, na 12ª sessão serão realizados cálculos de 

subtração, iniciados da diminuição sequencial de 90 menos 3. Além disso, será 

associada a marcha outra atividade motora, como pegar um objeto que se 

encontra no caminho e trazê-lo até o início do percurso. Enquanto que no CG, 

os sujeitos farão apenas PF da marcha com dupla tarefa, seguindo o mesmo 

protocolo de atividades determinados para o GE. 
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Ao final de cada sessão, o sujeito será questionado sobre as possíveis 

dificuldades percebidas para realização do treinamento. Este protocolo será 

aplicado no dia seguinte à avaliação inicial, sendo executado em 12 sessões 

de treinamento de, no máximo, 1 hora e 30 minutos cada, 3 vezes por semana, 

durante 4 semanas. Será baseado no protocolo de Santiago(47) e no protocolo 

de El-Whishy.(46) Os participantes serão reavaliados um dia e sete dias após a 

última sessão de treinamento, no que diz respeito as variáveis cinemáticas da 

marcha através do sistema de fotogrametria Qualisys Motion Capture System® 

e a mobilidade pelo TUG. O desenho esquemático do protocolo segue 

representado nas figuras a seguir (FIGURAS 6, 7, 8, 9 e 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avaliação inicial 

(Dia 1 + Dia 2) 

 

Randomização (n=40) 

Grupo Controle – GC 
PF da marcha (n=20) 

(Dia 3 ao 14) 

Grupo Experimental – GE 
IM + PF da marcha (n=20) 

(Dia 3 ao 14) 

 

Reavaliação 1 
(1 dia após a última sessão de treinamento) 

(Dia 15) 

 

Follow up 
(7 dias após a última sessão de treinamento) 

(Dia 22) 

 

Figura 6. Desenho esquemático do período do estudo. 
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Figura 7. Desenho esquemático do Protocolo. 

 

 

 

 

Figura 8. Desenho esquemático das etapas do treinamento da PF. 

 

 

 

 

Figura 9. Desenho esquemático das etapas do treinamento da IM. 
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Figura 10: Circuito para simulação de ambiente com obstáculos e dupla tarefa.  

 

 

2.9 Análise Estatística 

 

A análise estatística será feita por um avaliador mascarado quanto à 

alocação dos pacientes nos grupos, através do programa Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS) em sua versão 20.0, atribuindo um nível de 

significância de 5% para todas as variáveis analisadas. A normalidade na 

distribuição dos dados será verificada por meio do teste Shapiro–Wilk. A 

análise descritiva das variáveis demográficas, clínicas e antropométricas será 

feita por meio das medidas de tendência central e dispersão.  Para a análise 

estatística de significância será realizada uma análise de variância mista com 

medidas repetidas (ANOVA 2x3), visto que teremos dois fatores (grupo e 
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tempo), com medidas repetidas no fator tempo (avaliação inicial, reavaliação e 

follow up). Esta análise determinará se existe um efeito adicional do 

treinamento com IM da marcha nas medidas de desfecho pesquisadas, um dia 

(reavaliação) e sete dias (follow up) após a última sessão de treinamento. 

 

3.0 Riscos 

 

 Os riscos deste estudo são mínimos, pois os procedimentos não são de 

natureza invasiva. O paciente pode vir a sentir cansaço durante as avaliações e 

treinamentos por serem repetitivos. Contudo, para amenizar o desconforto 

haverá pausas sempre que necessário e o paciente terá direito de deixar à 

pesquisa a qualquer momento retirando seu consentimento.  
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3 RESULTADOS  
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Os dados apresentados a seguir representam resultados preliminares do 

estudo de ensaio clínico para averiguar os efeitos iniciais do protocolo de 

treinamento, por isso a amostra para análise foi composta por apenas 14 

indivíduos com DP (9 homens e 5 mulheres), com idade entre 45 e 72 anos 

(61,50±8,06) e tempo de diagnóstico clínico entre 1 e 10 anos (5,86±3,75). 

Dentre as variáveis clínicas, foi observado que 85,7% da amostra apresentava 

dominância do lado direito, enquanto o lado mais afetado apresentou a mesma 

proporção (50%).  

A tabela 1 mostra as características clínicas, demográficas e 

antropométricas de cada grupo na condição pré-intervenção.  

 

Tabela 1 – Características e comparação entre os grupos no baseline.   

Variáveis  Pré-intervenção  

 GC 

(n=8) 

 GE 

(n=6) 

Idade 64,0 ± 6,90  58,1 ± 8,88 

Tempo de Diagnóstico 5,88 ± 4,61  5,83 ± 2,63 

MEEM 28,5 ± 2,13  26,6 ± 2,80 

MoCA 23,0 ± 3,62  20,8 ± 6,04 

HeY 2,31 ± 0,59  2,00 ± 0,54 

MIQ-R-Cinestésica 23,3 ± 3,29  20,6 ± 3,55 

NOTA: Os valores estão expressos como média ± desvio padrão. Abreviações: GC: Grupo 
controle; GE: Grupo experimental; MEEM: Mini Exame do Estado Mental; MoCA: Montreal 
Cognitive Assessment; HeY: Escala Modificada de Hoehn e Yahr; MIQ-R – Cinestésica: 
Revised Movement Imagery Questionnaire (modalidade cinestésica).  
 

A tabela 2 mostra os valores brutos das comparações intergrupos das 

variáveis espaço-temporais ao longo do tempo de observação. Verificou-se 

que, após o treinamento não houve diferenças estatísticas entre os grupos (F: 

2,24; p > 0,12). O grupo experimental apresentou diferenças significativas, 

intragrupo, entre as fases pré e pós-intervenção. Após um dia do término do 

treinamento foi observado aumento no tempo total de apoio (F: 11,3; p = 

0,017), no tempo de duplo suporte (F: 5,25; p = 0,013) e no tempo de apoio do 

membro mais acometido (F: 7,72; p = 0,013), resultado mantido após 7 dias (F: 

11,3; p = 0,009 / F: 5,25; p = 0,007 / F: 7,72; p = 0,003, respectivamente). Além 

disso, houve uma redução no tempo total do balanço (F: 11,3; p = 0,017) e no 

tempo de balanço do membro mais acometido (F: 5,76; p = 0,009), resultado 

mantido após 7 dias (F: 11,3; p = 0,009 / F: 5,76; p = 0,030, respectivamente).  
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Com relação aos resultados encontrados no TUG test, não foram 

constatadas diferenças significativas intergrupos (F: 11,1; p = 0,297).  

Na tabela 3 estão dispostas as análises das variáveis angulares. 

Constatou-se que, não houve diferenças estatísticas significativas entre os 

grupos após o treinamento (F: 2,95; p = 0,105).  

As figuras 11, 12 e 13 mostram as médias dos deslocamentos angulares 

das articulações do quadril, joelho e tornozelo, durante o ciclo da marcha, 

referentes ao membro inferior mais acometido, de ambos os grupos. A 

comparação entre os três momentos de observação estão dispostos nas 

figuras abaixo. 
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Tabela 2: Variáveis espaço-temporais 
 

           

  Aval    1 dia    7 dias  

Variáveis espaço-temporais GC 

(n=8) 

 GE 

(n=6) 

 GC 

(n=8) 

 GE 

(n=6) 

 GC 

(n=8) 

 GE 

(n=6) 

Velocidade (m/s) 0,94±0,20  0,90±0,10  1,00±0,08  0,92±0,12  1,02±0,13  0,90±0,10 

Comprimento da passada (cm) 1,11±0,11  1,08±0,06  1,13±0,06  1,05±0,12  1,12±0,13  1,06±0,11 

Apoio do ciclo (%) 0,61±0,02  0,58±0,03  0,63±0,03  0,65±0,07*  0,63±0,03  0,61±0,06* 

Balanço do ciclo (%) 0,38±0,02  0,41±0,03  0,36±0,03  0,34±0,07*  0,36±0,03  0,35±0,06* 

Duplo suporte (%) 0,11±0,02  0,08±0,03  0,13±0,03  0,14±0,08*  0,13±0,02  0,15±0,06* 

Comprimento do passo do MA (m) 0,56±0,06  0,53±0,04  0,56±0,09  0,53±0,11  0,58±0,05  0,50±0,08 

Apoio do MA (%) 0,30±0,02  0,29±0,02  0,31±0,03  0,32±0,03*  0,31±0,02  0,31±0,03* 

Balanço do MA (%) 0,19±0,02  0,20±0,02  0,18±0,02  0,17±0,03*  0,18±0,02  0,16±0,03* 

TUG Test (s) 11,0±3,96  10,4±2,27  9,58±2,36  11,6±3,09  9,61±1,52  10,0±2,09 

NOTA: Os valores estão expressos como média ± desvio-padrão. Abreviações: Aval: Avaliação; 1 dia: Reavaliação após 1 dia; 7 dias: Reavaliação após 7 

dias; GC: Grupo Controle; GE: Grupo Experimental; MA: Membro mais afetado; TUG Test: Timed Up and Go Test; *A diferença das médias é 

estatisticamente significativa com relação ao baseline (Aval), p ≤ 0,05. 
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Tabela 3: Variáveis angulares 
 

  Aval    1 dia    7 dias  

Variáveis angulares GC 

(n=8) 

 GE 

(n=6) 

 GC 

(n=8) 

 GE 

(n=6) 

 GC 

(n=8) 

 GE 

(n=6) 

QUADRIL            

Máx. flex. do quadril no balanço (°) 22,3±11,4  38,5±13,6  24,7±12,4  38,9±5,9  25,2±11,4  35,5±12,1 

Máx. ext. do quadril no apoio (°) -12,4±11,5  -1,02±11,9  -9,18±13,9  3,90±5,05  -8,08±11,7  1,36±12,7 

ADM do quadril (°) 34,7±5,67  39,5±5,16  33,9±3,95  35,0±4,66  33,3±4,65  35,1±6,25 

JOELHO            

Máx. flexão do joelho no balanço (°) 63,4±6,62  71,8±6,12  67,8±7,80  72,7±5,34  67,7±7,15  72,8±9,35 

Máx. ext. do joelho no apoio (°) 6,20±4,88  9,59±5,80  6,80±6,73  13,5±5,09  6,81±4,05  13,9±7,74 

Ângulo no contato inicial (°) 10,6±8,30  17,6±11,1  13,6±6,83  23,4±6,22  13,1±7,32  12,3±5,69 

ADM do joelho (°) 57,2±3,41  62,2±2,73  61,0±5,99  59,1±7,36  60,9±5,91  58,9±6,69 

TORNOZELO            

Máx. dorsiflexão no balanço (°) -0,36±5,38  1,90±6,19  0,45±6,48  0,86±6,81  2,67±7,05  -1,36±7,78 

Flexão plantar no Toe off (°) -20,3±4,33  -15,8±6,64  -14,0±5,22  -12,6±3,42  -12,1±5,24  -17,5±6,02 

Ângulo no contato inicial (°) -6,51±4,63  -4,32±2,89  -5,85±6,12  -3,15±4,80  -2,45±6,82  -3,48±7,81 

ADM do tornozelo (°) 27,1±13,9  22,9±5,10  22,6±4,29  23,4±3,29  22,5±4,75  22,9±4,86 

 
NOTA: Os valores estão expressos como média ± desvio-padrão. Abreviações: Aval: Avaliação; 1 dia: Reavaliação após 1 dia; 7 dias: Reavaliação após 7 
dias; GC: Grupo Controle; GE: Grupo Experimental; Máx.: Máxima; Flex.: Flexão; Ext.: Extensão; ADM: Amplitude de movimento.  
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Figuras 11: Médias das variações angulares do quadril, durante o ciclo da marcha, nos momentos da avaliação e reavaliações 
após um dia e sete dias.  
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Figuras 12: Médias das variações angulares do joelho, durante o ciclo da marcha, nos momentos da avaliação e reavaliações após 
um dia e sete dias. 
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Figuras 13: Médias das variações angulares do tornozelo, durante o ciclo da marcha, nos momentos da avaliação e reavaliações 
após um dia e sete dias. 
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4 DISCUSSÃO 
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O estudo presente teve como objetivo elaborar um protocolo de 

treinamento de IM associada à PF na marcha e verificar sua adequação, 

aplicabilidade e seus efeitos em indivíduos com DP. Este protocolo foi baseado 

nos protocolos de Santiago(47) e El-Whishy(46).  

Foram realizadas alterações no que diz respeito ao tipo de observação 

da ação, à implementação de um follow up e ao tempo de treinamento.  

Em relação ao tipo de observação da ação, no protocolo de Santiago, a 

visualização da acao foi realizada por meio de imagens das etapas sequenciais 

da marcha, sendo um método estático, que não se aproxima do padrão da 

realidade. Este protocolo, baseado no de El-Whishy(46), propõe realizar a 

observação da ação por meio de vídeos gravados da marcha dita normal e da 

própria marcha parkinsoniana, possibilitando uma melhor identificação das 

alterações da marcha presente, aproximando o indivíduo do seu padrão de 

marcha cotidiano e tornando o treinamento mais dinâmico.  

A segunda alteração tem relação com a falta de follow up no protocolo 

de El-Whishy(46). É sabido que a presença de um follow up é importante para 

que se possa confirmar a retenção dos efeitos observados. Este protocolo, 

diferente do supracitado, sugere a realização de um follow up para que esses 

efeitos sejam avaliados.   

A terceira e última alteração proposta nesse protocolo foi quanto a 

duração do tempo de treinamento utilizado. Baseado nas sugestões do estudo 

de Santiago(47) e no protocolo de El-Whishy(46), sugere-se que, em pacientes 

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

resultados favoráveis. Com isso, este estudo propõe realizar um tempo maior 

de prática a fim de investigar se o aumento do período de treinamento da IM 

associada à PF é capaz de trazer benefícios superiores à PF da marcha. 

A verificação de que a IM foi executada corretamente é uma dificuldade 

constante dos estudos que tem avaliado sua eficácia. Ao longo deste estudo, a 

declaração de compreensão do protocolo por parte do paciente e os resultados 

de sua avaliação por meio do teste MIQ-R foram os principais indicativos de 

que ele conseguiu compreender a IM.  

Todos os indivíduos envolvidos neste projeto conseguiram completar o 

protocolo proposto, porém, alguns deles relataram maior cansaço e dificuldade 

para finalizar o treinamento quando as tarefas executadas e imaginadas eram 
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mais complexas (marcha com obstáculos e/ou com dupla tarefa). Outros 

relataram dificuldade de imaginar o próprio corpo realizando o movimento em 

condições análogas a um paciente sem DP, afirmando ainda que imaginar 

outro indivíduo realizando os mesmos movimentos era mais fácil e demandava 

menos esforço. Tais achados corroboram com resultados observados nos 

estudos já citados anteriormente, pois as áreas do cérebro que são ativadas 

quando o paciente imagina a si mesmo fazendo o movimento são áreas mais 

comprometidas pela DP. Em contraposição, as áreas acionadas para a 

realização da IM imaginando um outro indivíduo fazendo o movimento são 

menos comprometidas pela DP (36,37). 

Um aspecto a ser considerado são as alterações cognitivas presentes na 

DP. Estas alterações afetam predominantemente a memória de trabalho e as 

funções executivas, gerando maiores dificuldades em realizar determinadas 

tarefas, como a imagética motora. Apesar dos resultados ainda não serem 

claros, alguns estudos, como o de Heremans et al.(60), afirmaram que a maioria 

dos pacientes com DP nos estágios leve a moderado da doença preservaram a 

vivacidade e a acuidade da imagética motora, mostrando que os resultados são 

promissores quanto à implementação do treinamento da imagética motora na 

reabilitação de pacientes com DP nos referidos estágios. Entretanto, foi 

realizado apenas um treinamento de imagética motora seguido da reavaliação, 

não sendo suficiente para afirmar que este método pode dar resultados 

favoráveis para o aumento da função motora na reabilitação de pacientes com 

DP. É possível que, com a repetição, essa prática não tenha o mesmo efeito do 

que em uma única sessão. Os resultados preliminares deste estudo indicam 

que o treinamento repetitivo gera grande esforço para manter e sustentar a 

atenção, gerando fadiga mental e, consequentemente, prejudicando o 

desempenho físico desses pacientes.  

Outro fator importante que deve ser levado em conta é a possibilidade 

do tamanho do protocolo e a complexidade das tarefas terem levado à fadiga 

dos pacientes, resultando no declínio do desempenho. Esse fator pode ter sido 

ainda mais relevante na reavaliação após um dia da última sessão de 

treinamento do grupo experimental, pois o tempo necessário para que 

houvesse recuperação física e mental desses indivíduos não teria sido 

suficiente.  



 

 

37 

Segundo Friedman e colaboradores(61), a fadiga é um dos sintomas não 

motores mais comuns e incapacitantes da DP, podendo ser classificada em 

periférica e central ou se apresentar de ambas as formas. A periférica, também 

denominada de fadiga muscular ou fadiga por exercício físico, causa redução 

da força muscular. E a fadiga central, caracterizada pela sensação de exaustão 

associada a dificuldade de realizar os movimentos, podendo ela ser do tipo 

físico ou mental, causa, respectivamente, o aumento da dificuldade para 

realizar atividades que exigem ação da musculatura esquelética e o aumento 

da dificuldade para realizar e manter tarefas de atenção e concentração, como 

a marcha.  

Resultados anteriores indicam que os indivíduos com DP apresentam 

uma tolerância reduzida aos exercícios físicos(62), sendo mais vulneráveis à 

fatigabilidade física e mental, as quais são limitações temporárias que 

contribuem para a diminuição da vontade e da motivação destes pacientes em 

realizar qualquer tipo de atividade(63). Isso reflete em uma má execução dos 

movimentos após um curto período de descanso, achados estes que 

corroboram com os resultados deste estudo.  

Rozand et al.(64) realizaram um estudo que mostrou que quando a IM é 

feita de forma distribuída possibilita uma melhor prática e diminui os efeitos 

negativos da fadiga quando comparada com a IM realizada repetidas vezes, 

induzindo a fadiga mental e alterando a simulação mental e os processos reais 

de execução do movimento.  

O protocolo deste estudo realizou as sessões de IM e PF da marcha de 

forma alternada, com períodos de descanso entre as séries, a fim de evitar a 

fadiga. Apesar disso, acredita-se que, principalmente após um dia do término 

do treinamento, os pacientes se encontravam fatigados físicos e mentalmente, 

não demonstrando um desempenho motor desejado. Portanto, a presença da 

fadiga pode ter impactado negativamente no nível de mobilidade e na avaliação 

dos aspectos cinemáticos da marcha, encobrindo os possíveis resultados 

esperados, em especial no GE. 

Pode-se deduzir também que os resultados observados, principalmente 

no GE, podem estar relacionados aos efeitos específicos do treinamento, pois 

a maior parte das tarefas propostas no treinamento são diferentes da tarefa 

que é executada nos momentos de avaliação e reavaliações. De todo o 
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treinamento, 67% foi dedicado a marcha com obstáculos, que induzia a 

redução da velocidade, bem como do comprimento do passo, pois os pacientes 

se mostravam mais inseguros e com medo de cair para realizar estas etapas 

do protocolo. Em contrapartida, as avaliações pelo Qualisys eram focadas na 

prática da marcha simples, a qual correspondeu a apenas 33% do treinamento. 

Desta forma, sugere-se que o protocolo seja mais voltado para aquilo que se 

propõe avaliar.  

Baseando-se nessas observações, sugere-se inverter a proporção dos 

exercícios, sendo 70% voltado para a marcha simples e os 30% restante para a 

marcha com obstáculos. Pensando que 70% do treinamento em solo seria 

desmotivante para o paciente, considera-se que seja feito 35% na esteira e 

35% no solo para que ele consiga transferir o treinamento na esteira para o 

solo. Uma meta-análise confirmou que o emprego da esteira na reabilitação da 

marcha na DP, resulta em aumento da velocidade, do comprimento do passo e 

da distância média percorrida, achado que contribui com o que foi proposto (65). 

Os instrumentos utilizados para a realização do isolamento acústico 

podem não ter sido suficientes para amenizar as interferências sonoras. 

Ressaltamos que o ambiente ideal para o treinamento da imagética motora 

requer elevado nível de concentração do paciente. Ausência de tais condições 

pode ter interferindo os resultados no grupo experimental. 

O teste inicial do protocolo foi realizado em 14 sujeitos. Os resultados 

preliminares para observar a viabilidade do protocolo mostraram que não 

houve diferença significativa entre os grupos observados, apenas intragrupo 

(GE).  

Outro fator a ser levado em conta para entender os resultados 

preliminares da IM neste estudo é o tamanho da amostra. Com base no cálculo 

amostral, o número ideal para observar mudanças entre os grupos seria de 40 

indivíduos. Por ser um estudo preliminar, a amostra foi composta por 14 

indivíduos, sendo 8 no GC e 6 no GE, no qual constatou-se não ser possível 

identificar alterações e revelar diferenças intergrupos.  

O estudo de El-Whishy46 realizado com 26 pacientes conseguiu observar 

mudanças significativas na bradicinesia e nos aspectos cinemáticos da marcha. 

De igual modo, o estudo de Tamir e colaboradores (2007)45, realizado com 23 

indivíduos, revelou efeitos significativos tanto na mobilidade, pelo teste Timed 
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Up and Go Test, como nas variáveis cinemáticas da marcha. Tais achados 

corroboram com os resultados do nosso estudo, mostrando a necessidade de 

um tamanho amostral maior para detectar possíveis mudanças significativas.  

Este estudo mostrou algumas limitações, dentre elas, a dificuldade de 

garantir que os pacientes realizaram a imaginação do movimento, se eles 

fizeram tal imaginação na modalidade cinestésica e se no número de 

repetições proposto.  

Sugere-se que o protocolo seja alterado de tal forma a incluir exercícios 

de treinamento resistido progressivo, onde as tarefas mais complexas sejam 

dosadas de maneira proporcional ao cansaço relatado pelos sujeitos, 

começando com sessões mais curtas e aumentando à medida que o paciente 

evolui. Além disso, recomenda-se que o isolamento acústico seja mais 

eficiente, gerando condições mais favoráveis de concentração aos pacientes. 

Por fim, sugere-se à implementação de um follow-up mais longo para minimizar 

o impacto da fadiga sobre os resultados.  
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O protocolo inicial de IM associada à PF na marcha de indivíduos com 

DP mostrou-se viável e aplicável. Todavia, os resultados apresentados 

sugerem a necessidade de ajustes quanto ao tipo de exercício e a dosagem 

ideal das sessões, ao intervalo de descanso entre o treinamento e as 

reavaliações, a similaridade entre as atividades de treinamento e avaliação. 
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APÊNDICE 1 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 
PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TÍTULO DA PESQUISA: EFEITOS DO TREINAMENTO DA IMAGÉTICA 
MOTORA DA MARCHA EM INDIVÍDUOS COM DOENÇA DE PARKINSON: 
PROTOCOLO PARA ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO 
 

 
 
Este termo de consentimento pode conter palavras ou expressões não comumente 

utilizadas pelo(a) sr(a). Caso algum termo não esteja claro, por favor, nos informe, de 

forma que possamos esclarecer melhor. Nós estamos solicitando a sua colaboração 

ou de algum membro de sua família para desenvolvermos esta pesquisa.   

OBJETIVOS: O(a) senhor(a) está sendo convidado(a) a participar, voluntariamente, 

de uma pesquisa que tem como objetivo principal elaborar um protocolo de 

treinamento de IM associada à PF na marcha e verificar sua adequação e 

aplicabilidade em indivíduos com DP. Caso o(a) senhor(a) decida aceitar o convite, 

será submetido(a) aos seguintes procedimentos: 

PROCEDIMENTOS: Através de fichas de avaliação, questionários e filmagem da sua 

caminhada, será realizada uma avaliação clínica com duração de 1h. Em um segundo 

momento, você terá sua marcha avaliada por 1h. Após esta etapa, você será 

submetido a um treinamento fisioterapêutico podendo fazer parte de um dentre dois 

grupos de pesquisa. O primeiro grupo receberá 12 sessões de prática física da marcha 

durante 4 semanas, 3x/semana. O segundo grupo receberá este mesmo tratamento e 

mais um treinamento de Imagética motora, durante as mesmas 4 semanas. A escolha 

sobre para qual grupo você irá, ocorrerá através de um sorteio realizado 

anteriormente. Um dia e sete dias após a última sessão de treinamento você será 

reavaliado por cerca de 1h. Tanto as avaliações quanto os treinamentos serão 

realizados no Departamento de Fisioterapia da UFRN. 

Todos deverão participar por livre e espontânea vontade, pois não receberão 

pagamento para isto. Entretanto, caso o(a) sr(a) tenha algum gasto que seja devido à 

sua participação na pesquisa, o(a) sr(a) será ressarcido, caso solicite. Os 

procedimentos serão explicados antes da realização dos procedimentos, e serão feitos 

com toda a segurança necessária para reduzir as possibilidades de riscos.  

RISCOS: Os riscos serão mínimos, pois todos os testes e tratamentos são de natureza 

não-invasiva, ou seja, não serão realizados procedimentos que envolvam corte, 
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introdução de instrumentos e coletas de sangue. Você poderá se sentir cansado por 

se tratar de um processo longo, porém minimizaremos esse desconforto fazendo 

pausas durante cada um desses procedimentos caso você necessite.  Ainda assim, 

caso aconteça algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, o(a) sr(a) 

terá o seu tratamento, acompanhamento e ressarcimento (indenização) assegurado 

pelas pesquisadoras responsáveis por este projeto.  

CONFIDENCIALIDADE DA PESQUISA: 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.  

 

Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com as pesquisadoras 

responsáveis através do endereço ou por telefone/email. 

 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da UFRN: 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN: 

Endereço: Praça do Campus, Campus Universitário, CP 1666- Natal/RN. CEP: 

59078-970- Brasil 

Contato: Telefone: (84) 3215-3135; E-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br 

Eu,__________________________________________________________________

___________, CPF______________________, RG:__________________, declaro 

estar ciente e informado(a) sobre os procedimentos de realização da pesquisa, 

conforme explicitados acima,  e aceito participar voluntariamente da mesma. 

Natal, ______ de __________________ de _______. 

 

 

 

 

 

 

 _____________________________________________ 

Assinatura ou impressão datiloscópica do voluntário 

 

 
 
 
 
 

mailto:cepufrn@reitoria.ufrn.br
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APÊNDICE 2 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM 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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ANEXOS 
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ANEXO 1 – MINI-EXAME DO ESTADO MENTAL (MEEM) 

 
 

Paciente: ____________________________ Idade:_______ 

Data de avaliação: __________  

Avaliador: ______________________ 

Orientação 

Dia da Semana (1 ponto)      ( ) 

Dia do Mês (1 ponto)       ( ) 

Mês (1 ponto)        ( ) 

Ano (1 ponto)        ( ) 

Hora aproximada (1 ponto)      ( ) 

Local específico (andar ou setor) (1 ponto)    ( ) 

Instituição (residência, hospital, clínica) (1 ponto)   ( ) 

Bairro ou rua próxima (1 ponto)     ( ) 

Cidade (1 ponto)       ( ) 

Estado (1 ponto)       ( ) 

Memória Imediata 

Fale três palavras não relacionadas. Posteriormente pergunte ao paciente pelas 3 

palavras. Dê 1 ponto para cada resposta correta.              (          ) 

Depois repita as palavras e certifique-se de que o paciente as aprendeu, pois mais 

adiante você irá perguntá-las novamente. 

Atenção e Cálculo 

(100-7) sucessivos, 5 vezes sucessivamente (93,86,79,72,65) 

(1 ponto para cada cálculo correto)                            (          ) 

Evocação 

Pergunte pelas três palavras ditas anteriormente 

(1 ponto por palavra)        ( ) 

Linguagem 

1) Nomear um relógio e uma caneta (2 pontos)   ( ) 

2) Repetir “nem aqui, nem ali, nem lá” (1 ponto)   ( ) 

3) Comando: “pegue este papel com a mão direita, dobre ao meio e coloque no chão”  

(3 pontos) ( ) 

4) Ler e obedecer:”feche os olhos” (1 ponto)   ( ) 

5) Escrever uma frase (1 ponto)     ( ) 
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6) Copiar um desenho (1 ponto)     ( ) 

Escore: ( / 30) 

ESCREVA UMA FRASE 

COPIE O DESENHO 
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ANEXO 2 – MONTREAL COGNITIVE ASSESSMENT (MoCA) 
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ANEXO 3 – (REVISED MOVEMENT IMAGERY QUESTIONNAIRE / MIQ-R) EM 
PORTUGUÊS 
 

Cada um dos seguintes enunciados descreve uma ação ou movimento 

particular. Ouça cada enunciado cuidadosamente e então execute o movimento como 

descrito. 

Somente execute o movimento uma única vez após o comando “execute o 

movimento agora”. Após executar o movimento retorne à posição de partida anterior à 

execução, exatamente como se esperasse para executar o movimento uma segunda 

vez. Então, dependendo das questões que serão solicitadas para a sua execução: 

Forme uma imagem a mais clara e nítida possível do movimento executado. 

Preste atenção para sentir-se realizando o movimento sem executá-lo 

efetivamente. 

Somente inicie as tarefas mentais solicitadas após os comandos “feche os 

olhos e se veja AGORA” ou “Feche os olhos e sinta-se AGORA” 
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INÍCIO DO TESTE 
 

1 Posição 
Inicial 

Permaneça de pé com os pés juntos e os braços ao 
longo do 
corpo 

 Ação 
 

Em 1 segundo será solicitada a execução do seguinte 
movimento. 
 
Flexione seu joelho direito o máximo possível de maneira 
que 
você permaneça de pé apoiado na perna esquerda com a 
perna 
direita totalmente flexionada. Finalmente abaixe sua perna 
direita até retornar a posição inicial de apoio com ambos os 
pés no solo. 
 
Execute o movimento AGORA. 10 segundos 

 Tarefa Mental 
Cinestésica  
 

Assuma a posição inicial. 
 
Em 1 segundo você será instruído a sentir-se executando 
o 
movimento anterior sem realizá-lo de fato, da maneira mais 
clara e nítida possível. 
 
Feche seus olhos e sinta-se executando AGORA. 10 
segundos 
 
Agora, classifique a facilidade/dificuldade encontrada na 
realização desta tarefa mental. 10 segundos 

 Tarefa Mental 
Visual 
 
 

Assuma a posição inicial. 
 
Em 1 segundo você sera instruído a visualizar-se 
realizando a 
tarefa anterior da maneira mais clara e nítida possível. 
 
Feche seus olhos e visualize-se AGORA. 10 segundos 
 
Agora, classifique a facilidade/dificuldade encontrada na 
realização desta tarefa mental. 10 segundos 

2 Posição 
Inicial 

Permaneça de pé com suas mãos ao longo do corpo 

 Ação 
 

Em 1 segundo você sera instruído a realizar o seguinte 
movimento. 
 
Curve-se para baixo e então salte em linha reta para cima o 
mais alto possível com ambos os braços extendidos acima 
da 
cabeça. 
 
Aterrisse com os pés afastados e abaixe os braços até que 
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retornem a posição ao longo do corpo 
 
Execute o movimento AGORA. 10 segundos 

 Tarefa Mental 
Cinestésica 

Assuma a posição inicial. 
 
Em 1 segundo você sera instruído a sentir-se executando o 
movimento anterior sem realizá-lo de fato. 
 
Feche seus olhos e sinta-se executando AGORA. 10 
segundos 
Agora, classifique a facilidade/dificuldade encontrada na 
realização desta tarefa mental. 10 segundos 
 
 

 Tarefa Mental 
Visual 
 

Assuma a posição inicial. 
 
Em 1 segundo você sera instruído a visualizar-se 
realizando a 
tarefa anterior sem realizá-lo de fato, da maneira mais clara 
e 
nítida possível. 
 
Feche seus olhos e visualize-se executando AGORA. 10 
segundos 
 
Agora, classifique a facilidade/dificuldade encontrada na 
realização desta tarefa mental. 10 segundos 

  3 Posição 
Inicial 
 

Estenda o braço de sua mão não-dominante para o lado do 
corpo de maneira que ele fique paralelo ao solo com a 
palma da mão para baixo 

 Ação 
 

Em 1 segundo você sera instruído a realizar o seguinte 
movimento. 
 
Mova seu braço para frente do corpo permanecendo 
paralelo 
ao solo. Mantenha seu braço extendido durante o 
movimento 
executando vagarosamente. 
 
Execute o movimento AGORA. 10 segundos 

 Tarefa Mental 
Cinestésica 
 
 

Assuma a posição inicial 
 
Em 1 segundo você será instruído a sentir-se executando o 
movimento anterior sem realizá-lo de fato. 
 
Feche seus olhos e sinta-se executando AGORA. 10 
segundos 
 
Agora, classifique a facilidade/dificuldade encontrada na 
realização desta tarefa mental. 10 segundos 

 Tarefa Mental 
Visual 

Assuma a posição inicial. 
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Em 1 segundo você sera instruído a visualizar-se 
realizando a 
tarefa anterior da maneira mais clara e nítida possível. 
 
Feche seus olhos e visualize-se AGORA. 10 segundos 
 
Agora, classifique a facilidade/dificuldade encontrada na 
realização desta tarefa mental. 10 segundos 

4 Posição 
Inicial 

Permaneça com seus pés afastados e seus braços 
completamente extendidos acima da cabeça 

 Ação Em 1 segundo você será instruído a realizar o seguinte 
movimento. 
 
Lentamente curve seu corpo para frente pela cintura 
tentando 
alcançar o dedão do pé ou o solo com a ponta dos dedos 
das 
mãos e então retorne a posição inicial permanecendo ereto 
com seus braços extendidos sobre a cabeça. 
 
Execute o movimento AGORA. 10 segundos 
 

 Tarefa Mental 
Cinestésica 
 
 

Assuma a posição inicial 
 
Em 1 segundo você sera instruído a sentir-se executando o 
movimento anterior sem realizá-lo de fato. 
 
Feche seus olhos e sinta-se executando AGORA 10 
segundos 
 
Agora, classifique a facilidade/dificuldade encontrada na 
realização desta tarefa mental 
10 segundos 

 Tarefa Mental 
Visual 
 
 

Assuma a posição inicial. 
 
Em 1 segundo você sera instruído a visualizar-se 
realizando a 
tarefa anterior da maneira mais clara e nítida possível. 
 
Feche seus olhos e visualize-se AGORA. 10 segundos 
 
Agora, classifique a facilidade/dificuldade encontrada na 
realização desta tarefa mental. 10 segundos 

 
Escore da Imagética Cinestésica: _______ 
Escore da Imagética Visual: _______ 
Total: _______ 
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ANEXO 4 – ESCALA DE HOEHN E YAHR 
 

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 5 – 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:  
1ª medida:__________ 
2ª medida:__________    
Média:________ 
 
Reavaliação após 1 dia: 
1ª medida:__________ 
2ª medida:__________ 
Média:________ 
 
Reavaliação após 7 dias: 
1ª medida:__________ 
2ª medida:__________ 
Média:________ 
 
 
 
 
 
 
 
 


