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RESUMO  

A Doença de Parkinson é uma patologia do sistema nervoso central crônica, 

degenerativa, progressiva que acomete os gânglios da base, destruindo os neurônios 

da substância negra e reduzindo a dopamina no cérebro, suscitando um quadro de 

bradicinesia, tremor ao repouso, rigidez, alterações posturais, do equilíbrio e da 

marcha. Dentre os principais protocolos de reabilitação motora para a marcha do 

Parkinson destaca-se o treino na esteira. Além deste, destaca-se atualmente a 

modulação cerebral com corrente contínua. A estimulação cerebral vibro-acústica 

binaural (ECVAB) é um tipo de modulação cerebral, de menor custo, com poucos 

estudos na área da reabilitação motora, motivos pelos quais se justifica este trabalho. 

O objetivo desse estudo, foi investigar os efeitos da ECVAB na marcha de idosos com 

Parkinson. Participaram deste estudo 18 pessoas com Parkinson graus 2 a 4, na 

escala de Hoehn e Yahr com idades entre 55 e 75 anos. Foram alocados em Grupo 

experimental (GE), tratados com ECVAB e Treino de Marcha na Esteira (TM); e Grupo 

Controle (GC), tratados com Estimulação Cerebral Placebo (ECP) e TM. Inicialmente, 

os sujeitos foram avaliados pelo protocolo de estadiamento Hoehn e Yahr; pelo 

Functional Gait Assessment e pelo Freezing Of Gait Questionnaire; em seguida, 

aleatorizados nos grupos correspondentes para a intervenção, sendo  tratados 

durante o tempo on, onde o GE foi tratado com  5 minutos de aquecimento no 

cicloergômetro manual sem carga, em velocidade basal, seguido de 20 minutos de 

ECVAB, de 30 minutos de TM em velocidade de treino, finalizando com 5 minutos de 

desaquecimento com TM em velocidade mínima, e o GC seguindo protocolo 

semelhante ao grupo anterior, diferindo apenas pela substituição da ECVAB por 20 

minutos de ECP. Foram realizadas 16 sessões, durante 8 semanas. Após 48hs da 

última sessão, os pacientes foram reavaliados. A análise estatística foi feita atribuindo-

se o nível de significância de 5%. Foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis com pos hoc 

para comparação dos valores do grupo controle e experimental antes e após a 

intervenção. Como resultado, no grupo controle foi observada melhoria na FGA 

apenas no critério de marcha com olhos fechados (X2: 4,07; P:0,043). Não foram 

observados resultados significativos quanto aos critérios da FOG-Q. Já para o grupo 

experimental, observou-se melhoria tanto para a FGA:  velocidade da marcha (X2: 
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3,92; P: 0,048) e capacidade de transpor obstáculos (X2: 4,13; P: 0,042), quanto para 

a FOG-Q: congelamento durante a marcha (X2: 3,92; P:0,048), congelamento e as 

AVD’s (X2: 6,97; P:0,008), pés colados (X2: 4,98; P:0,026), e tempo de permanência 

do congelamento (X2: 6,12; P:0,013). Diante do exposto, pode-se sugerir que o 

protocolo de intervenção com ECVAB associada a esteira foi melhor para o tratamento 

da fluência da marcha quando comparado ao protocolo de esteira isolado. 

 

Palavras-chave: Doença de Parkinson, Marcha, Estimulação Cerebral, 

Reabilitação. 
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ABSTRACT 

Parkinson's disease is a chronic, degenerative, progressive pathology of the 

central nervous system that affects the basal ganglia, destroying neurons of the 

substantia nigra and reducing dopamine in the brain, causing bradykinesia, tremor at 

rest, stiffness, postural changes, balance and gait. Among the main motor 

rehabilitation protocols for Parkinson's gait, treadmill training stands out. In addition to 

this, there is currently cerebral modulation with direct current. Binaural vibro-acoustic 

brain stimulation (ECVAB) is a less expensive type of brain modulation, with few 

studies in the area of motor rehabilitation, reasons for which this work is justified. The 

aim of this study was to investigate the effects of ECVAB on the gait of elderly people 

with Parkinson's. Eighteen people with Parkinson's grades 2 to 4 participated in this 

study, on the scale of Hoehn and Yahr, aged between 55 and 75 years. They were 

allocated to an Experimental Group (GE), treated with ECVAB and Walking Training 

on the Track (TM); and Control Group (CG), treated with Placebo Cerebral Stimulation 

(ECP) and TM. Initially, the subjects were evaluated using the Hoehn and Yahr staging 

protocol; the Functional Gait Assessment and the Freezing Of Gait Questionnaire; 

then, randomized in the corresponding groups for the intervention, being treated during 

the on time, where the EG was treated with 5 minutes of warm-up on the manual cycle 

ergometer without load, at baseline speed, followed by 20 minutes of ECVAB, 30 

minutes of TM at training speed, ending with 5 minutes of cool-down with TM at 

minimum speed, and the CG following a similar protocol to the previous group, differing 

only by replacing the ECVAB by 20 minutes of ECP. 16 sessions were carried out, 

during 8 weeks. 48 hours after the last session, the patients were reassessed. 

Statistical analysis was performed by assigning a significance level of 5%. The Kruskal-

Wallis test with pos hoc was used to compare the values of the control and 

experimental groups before and after the intervention. As a result, in the control group, 

an improvement in FGA was observed only in the gait criterion with eyes closed (X2: 

4.07; P: 0.043). There were no significant results regarding the FOG-Q criteria. As for 

the experimental group, there was an improvement for both the FGA: gait speed (X2: 

3.92; P: 0.048) and the ability to overcome obstacles (X2: 4.13; P: 0.042), and for the 

FOG -Q: freezing during gait (X2: 3.92; P: 0.048), freezing and the ADLs (X2: 6.97; P: 

0.008), glued feet (X2: 4.98; P: 0.026), and freezing time (X2: 6.12; P: 0.013). In view 
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of the above, it can be suggested that the intervention protocol with ECVAB associated 

with the treadmill was better for the treatment of gait fluency when compared to the 

isolated treadmill protocol. 

 

Keywords: Parkinson's disease, Gait, Brain Stimulation, Rehabilitation. 
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I- INTRODUÇÃO 

A execução harmoniosa dos movimentos que compõem o ato motor, depende 

da integridade de um grupo de núcleos subcorticais, que são interconectados, se 

situam nas regiões do mesencéfalo, diencéfalo e telencéfalo, e são denominados 

gânglios da base. (1,14,15) 

A estrutura aferente primária dos gânglios da base é o núcleo Estriado, que 

constitui um complexo constituído pelo núcleo Caudado e Putâmen, formando um 

mosaico com dois compartimentos neuroquimicamente distintos: o primeiro, 

denominado de ilhas ou estriossoma, apresenta sítios de densa concentração de 

receptores opióides e resposta imunocitoquímica positiva à encefalina e substância P; 

o segundo, denominado matriz, apresenta alta atividade acetilcolinesterásica e um 

denso plexo de fibras que tem resposta imunocitoquímica positiva à somatostatina. 

(1,14,15) 

O globo pálido é um núcleo formado por dois segmentos: um externo, que 

mantém conexões recíprocas com o núcleo subtalâmico; e um interno, o qual origina 

a maior via de saída do complexo estriato-palidal. O globo pálido interno projeta-se ao 

tálamo, principalmente aos núcleos ventral anterior e ventral lateral. Já o globo pálido 

externo e o núcleo subtalâmico projetam-se para a substância negra reticular. O 

neurotransmissor da via indireta, formada pelas projeções estriato-palidal e nigro-

reticulada é o ácido gama aminobutírico (GABA), de natureza inibitória. O 

neurotransmissor da via direta, formada pelas projeções corticoestriatal, corticonigral, 

talamocortical, talamoestriatal e do núcleo subtalâmico é o ácido glutâmico 

(Glutamato), de natureza excitatória. Outras aferências ao estriado também incluem a 

dopamina proveniente da substância negra compacta, que terá uma função 

moduladora sobre ambas as vias. (1,8) 

A excessiva inibição exercida pelo estriado sobre o globo pálido externo, em 

decorrência da ausência do efeito modulador exercido pela dopamina, provoca um 

desequilíbrio entre as duas vias estriatais, preponderando a via indireta. Deste modo, 

a inibição do globo pálido externo promove a desinibição do núcleo subtalâmico, que 

por meio de suas eferências glutamatérgicas excita excessivamente os núcleos de 

saída dos gânglios da base para o tálamo, e deste para o córtex motor, resultando 
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nos sinais motores observados no Parkinson, como acinesia, bradicinesia, tremor de 

repouso, rigidez de movimentos, dentre outros. (1,8) 

 

Figura 01: Neurobiologia do Parkinson.  

Fonte: Esquema do autor com base em Ponzoni e Cairasco (1) 

 

O Parkinson pode ser classificado em grupos conforme a sua etiologia: Primário 

ou idiopático também chamado de Doença de Parkinson. O secundário ou adquirido, 

que se subclassifica por etiologia infecciosa: parkinsonismo pós-encefálico; toxica: 

intoxicação por manganês, monóxido de carbono, 1-metil-4-fenil-1, 2, 3, 6-tetra-

hidropiridina; medicamentosa: por uso prolongado de antipsicóticos, reserpina, alfa-

metildopa, metoclorapramida, cinarizina, flunarizina e outros; vascular; traumática e 

tumoral. E ainda o Parkinsonismo plus, no qual existem outros achados neurológicos 

associados, como por exemplo: degeneração nigroestriatal, paralisia supranuclear 

progressiva, Síndrome de Shy-Drager, hidrocefalia de pressão normal (2) 

Quanto a etiopatogenia do Parkinson, ainda não há um consenso na literatura, 

porém, existem algumas teorias: A Teoria do stress oxidativo, que se baseia nos 

achados de altas concentrações dos Marcadores de stress oxidativo como nitro-
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tirosina e carbonilas protéicas no sistema nervoso de pacientes com DP; além de 

níveis alterados da expressão de enzimas antioxidantes como tiorredoxina, 

tiorredoxinaredutase, peroxirredoxina, glutionaperoxidase, e também ferritina e 

transferrina. A teoria da degradação da dopamina em ácido 3,4-dihidrofenilacético 

pela monoaminaoxidase (MAO), que gera o peróxido de hidrogênio, o qual, na 

presença de ferro, abundante nos gânglios da base, pode formar radicais livres 

hidroxila, resultando em neurotoxicidade por interferência na cadeia respiratória 

celular. A teoria do desequilíbrio de neurotransmissores, segundo a qual a DP surge 

em decorrência da destruição de neurônios que produzem a dopamina. E finalmente, 

a teoria que defende a possibilidade da etiopatogenia da DP estar vinculada à ação 

de toxinas ambientais, ou mesmo à ação de toxinas pré-dispostas, como pesticidas e 

herbicidas, ou ainda de produtos químicos industriais como: manganês, mercúrio, 

cianeto, dissulfeto de carbono, solventes e produtos petroquímicos. (3–6) 

Dentre as principais alterações funcionais na Doença de Parkinson estão as da 

marcha, caracterizadas por bradicinesia, acinesia, fenômeno da parada, redução no 

comprimento da passada e no balanceio dos membros superiores, aumento na 

cadência e na variabilidade entre as passadas, redução na amplitude de extensão do 

quadril na fase de apoio médio, na flexão de joelho durante o balanço e na flexão 

plantar durante a fase de impulsão.(7–9) 

Existem diversos recursos recomendados para a reabilitação da marcha no 

paciente com Parkinson, dentre eles destaca-se o treino controlado de marcha, que é 

feito com uma esteira elétrica, podendo-se controlar algumas variáveis como: 

velocidade da marcha e aceleração, tempo de treino, inclinação da esteira, presença 

ou não de suporte de peso, associação do treino a dupla tarefa ou a estimulação 

cerebral, seja invasiva ou não invasiva (10,11) 

O treino de marcha na esteira já tem evidência para a melhora de diversos 

componentes da marcha como a velocidade e o comprimento da passada; também 

para a melhora no equilíbrio, cadência e distância da caminhada; embora ainda com 

pouca recomendação para o fenômeno do congelamento. (10,12) 

Belchior et al sugerem um treino para pessoas com Parkinson com velocidade 

máxima confortável, definida pelo valor obtido imediatamente antes de se identificar a 

fadiga. Quanto ao tempo, propõe-se um treino inicial de 10 minutos, adicionando-se 5 
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por semana até atingir um tempo máximo de 30 minutos ininterruptos. A duração 

proposta para o treino é de 8 semanas, com duas sessões por semana, totalizando 

16 sessões.(10) 

Outras técnicas estão em estudo para integrarem o arsenal terapêutico na 

reabilitação motora da Doença de Parkinson, com destaque para a terapia de 

modulação cerebral não invasiva que utiliza correntes elétricas contínuas (ETCC). 

Esta técnica é capaz de modificar a atividade cortical de uma região cerebral 

específica, refletindo em variações nos potenciais evocados motores (PEM) e, por 

conseguinte, nas funções motoras propriamente ditas. Tais efeitos perduram além do 

período de estimulação, podendo persistir por algumas horas, ou até por várias 

semanas, de acordo com os parâmetros de estimulação utilizados. (13,14) 

A Estimulação Cerebral Vibroacústica Binaural (ECVAB) é um tipo de 

modulação cerebral menos onerosa que os anteriormente citados, de fácil 

aplicabilidade, que tem sido estudada e usada para melhorar diversos aspectos da 

saúde física e cognitiva de pacientes neurológicos, mas ainda com poucos estudos 

na reabilitação motora. Sua teoria sugere que estímulos acústicos rítmicos, contínuos 

e binaurais podem alterar as funções do tronco encefálico, com consequências 

corticais, e que estas alterações dependem das diferentes frequências sonoras 

aplicadas. Conforme a técnica, se for gerado, por exemplo, um tom puro com 

frequência de 150Hz em determinado canal do equipamento, sendo transmitido à 

respectiva região temporal, pelo osso mastoide; e outro de 160Hz, à região do lado 

oposto, tais estímulos gerarão uma frequência resultante de 10Hz, denominada 

Estimulação Cerebral Binaural (ECB). Esta estimulação  atingirá sete sítios 

anatômicos do tronco cerebral, no formato de sete ondas diferentes: onda I na porção 

distal ao tronco cerebral do nervo auditivo; onda II na porção proximal ao tronco 

cerebral do nervo auditivo; onda III no núcleo coclear; onda IV no complexo olivar 

superior; onda V no lemnisco lateral; onda VI no colículo inferior; e onda VII no corpo 

geniculado medial, transmitindo-se posteriormente para as vias Tálamo-corticais. (15–

17) 

O fluxo da (ECB) sempre acontecerá do hemisfério que receber a maior 

frequência vibroacústica pura, para o hemisfério oposto. Este fluxo determina o tipo 

de polaridade da ECB, que pode ser: Positiva, quando a frequência maior estiver no 
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hemisfério não dominante; Negativa, quando a frequência no hemisfério dominante 

for a maior; Alternada, quando as frequências se alternam entre os 

hemisférios.(15,16,18) 

A escolha da frequência maior para o hemisfério cerebral dominante (ECB com 

polaridade negativa) para o tratamento de funções motoras apoia-se nos estudos de 

Goodale, ao afirmar que este hemisfério é o principal responsável pelo processamento 

paralelo e percepção de aspectos espaciais do ambiente, enquanto o não dominante 

desempenha o papel principal no sequenciamento e temporização de movimentos. 

Deste modo, acredita-se que a ECB com polaridade negativa terá maior influência 

sobre as funções do hemisfério não dominante, e consequentemente, no 

sequenciamento e temporização dos movimentos. (15,16,18,19) 

Os tons puros gerados e transmitidos sob forma de vibrações, a partir de fones 

digitais de condução óssea, posicionados no osso mastoide, são chamados de 

Frequências de base (FB). Estas frequências utilizadas na terapia por ECVAB devem 

estar entre 150 e 200Hz por serem mais confortáveis para o paciente, além de estarem 

dentro da melhor faixa de ondas capazes de  estimular ambos os hemisférios 

cerebrais.(20,21) 

Quanto ao tempo de aplicação da ECVAB, constata-se que em 10 minutos 

começa a se observar alterações na atividade elétrica cerebral, sincronizando sua 

frequência de ativação à da ECB. Em 20 minutos, observa-se o máximo de 

sincronização possível da frequência aplicada com a atividade cerebral, com 

alterações mínimas após este tempo, e mesmo certo desconforto com a permanência 

do estímulo por períodos muito prolongados. Não existem, contudo relatos de um 

limite máximo de tempo para a aplicação da ECVAB, mas há uma concordância de 

que 20 minutos é considerado o tempo de duração mais adequado para a aplicação 

do estimulação para a terapia com ECVAB.(22) 
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Figura 02: Estimulação Cerebral Vibro-Acústica Binaural.  

Fonte: do autor. 

 

Dentre as diversas frequências de ativação cerebral, destaca-se o Ritmo 

Sensório-Motor (RSM), que se ativa com frequências de 8 a13Hz, e é gerado na via 

tálamo-cortical, sendo melhor identificado no córtex motor primário e sensitivo 

primário, aumentando sua ativação no planejamento motor e diminuindo-a durante a 

execução do ato motor. Na Doença de Parkinson, em virtude da hiperexcitação 

talâmica, observam-se oscilações anormais na ativação do RSM, com o aumento de 

frequências altas (Beta e Gamma) e redução de frequências lentas (Theta e Alpha), 

prejudicando dessa forma, o planejamento motor e, consequentemente, a execução 

da função motora normal. (14,17, 18) 

Diante do exposto, acredita-se que pulsos de baixa frequência da ECVAB, ao 

ativarem os sítios do Tronco Cerebral e sincronizarem-se com às frequências de 

ativação cerebral do RSM, podem corrigir suas oscilações de ativação e, 

consequentemente, facilitar as funções motoras normais. (17, 18)  
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Com base nos pensamentos aqui apresentados e na lacuna na literatura 

cientifica referente ao tema em questão, esta pesquisa procurou responder se o uso 

da estimulação cerebral vibro acústica binaural associada ao treino na esteira 

favorece um maior desempenho na marcha do indivíduo com Parkinson do que o 

treino de esteira isolado. 

 

1.1- Justificativa 

A Doença de Parkinson tem uma grande relevância para a saúde pública por 

sua crescente incidência e prevalência no Brasil e no mundo, em virtude do 

envelhecimento populacional.  Tal enfermidade causa um grande impacto funcional 

aos indivíduos, pois reduz progressivamente sua capacidade motora e 

consequentemente, sua participação nas atividades da vida diária. Essa condição de 

saúde leva a um número de desordens motoras que requerem um longo processo de 

reabilitação, desgastante, pouco efetivo, e por vezes muito oneroso, tornando 

crescente a busca por novos meios terapêuticos mais eficazes e acessíveis.(25) 

Diante desta realidade, é importante a busca de outros métodos com evidência 

científica, clínica, e de baixo custo. 

A importância desta pesquisa, portanto, se deu pelo fato de haver poucos 

estudos sobre ECAVB na reabilitação de funções motoras, com consequente redução 

do impacto da Doença de Parkinson. Espera-se com esta pesquisa proporcionar uma 

relevante contribuição para a Fisioterapia como ciência, pela indicação de um novo 

protocolo terapêutico, financeiramente acessível, com evidência científica favorável, e 

que possa ser facilmente aplicado na prática clínica. 

 

1.2- Objetivos  

 

1.2.1- Objetivo Geral: 

Analisar os efeitos da ECVAB no desempenho da marcha de pacientes com 

doença de Parkinson. 
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1.2.2- Objetivos Específicos:  

Analisar antes e após terapia as variáveis espaço-temporais da marcha 

(velocidade, aceleração, desaceleração, mudanças de direção, capacidade de 

transpor obstáculo, subir e descer escadas); 

Analisar antes e após a terapia as variáveis de equilíbrio da marcha: (Marcha 

com oscilação da cabeça, giro durante a marcha, deambular com a base estreita, 

andar de olhos fechados, realizar a marcha para trás); 

Comparar as ocorrências de variáveis relacionadas ao fenômeno do 

congelamento da marcha do grupo experimental ao do grupo controle, antes e depois 

da terapia; 

 

1.3- Hipóteses: 

H0: A ECVAB associada ao treino de marcha em esteira não gera alterações clinicas 

positivas nas variáveis da marcha de pacientes com Doença de Parkinson 

 

H1: A ECVAB associada ao treino de marcha em esteira gera alterações clinicas 

positivas nas variáveis da marcha de pacientes com Doença de Parkinson 

 

II- METODOLOGIA: 

Tratou-se  de um estudo experimental, visando confirmar a hipótese de que o 

uso da estimulação cerebral vibro-acústica binaural associada ao treino na esteira 

favorece melhor desempenho da marcha do indivíduo com Parkinson que o treino de 

esteira isolado.(26) 

A pesquisa aconteceu na Unidade de Reabilitação Funcional (Serviço de 

Fisioterapia) do Hospital Universitário Onofre Lopes – UFRN. 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital 

Universitário Onofre Lopes, através da Plataforma Brasil, e obteve aprovação com 

parecer de número: 2.841.027. (Anexo) 

Todos os indivíduos participaram de maneira voluntária, sem fins lucrativos e 

foram esclarecidos a respeito dos objetivos, procedimentos, benefícios e possíveis 
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riscos da pesquisa. Uma vez tendo concordado a participar do estudo, assinaram um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, conforme a resolução 466/12 

do Conselho Nacional de Saúde. 

 

2.1- População e Amostra: 

A população do estudo foi constituída de pacientes com diagnóstico de 

Parkinson que realizaram tratamento fisioterapêutico ou que estavam inscritos na lista 

de espera da Unidade Funcional de Reabilitação/Ambulatório de Neurologia do HUOL. 

A amostra por conveniência foi composta por 18 pacientes, entretanto 

apresentou 5 perdas, totalizando 13 sujeitos.  

Os participantes obedeceram aos seguintes critérios de inclusão: Idades entre 

55 e 75 anos, diagnóstico de DP confirmado por parecer médico; Grau de progressão 

da doença equivalente aos estágios 2, 3 e 4 da Escala de Hoehn e Yahr; Estar fazendo 

uso regular de medicações antiparkinsonianas; Com capacidade de compreender e 

responder aos instrumentos de avaliação; Com capacidade de deambular 

independentemente, sem dispositivos de auxílio; Ausência de labirintite ou 

hipertensão, ou caso portem tais doenças, que estas estejam controladas.  

Foram excluídos do estudo os sujeitos que apresentaram alguma reação 

adversa durante as terapias (tontura, mal-estar, alterações de pressão arterial, entre 

outros); Fizeram uso de Deep Brain Stimulation (DBS) no período do estudo; 

 

2.2- Instrumentos de Avaliação: 

Utilizou-se uma ficha de avaliação clínica para a coleta dos dados demográficos 

e clínicos dos participantes, bem como a Escala de Hoehn e Yahr  (HY), para 

classificar o nível de incapacidade causada pelo Parkinson, com a finalidade de se 

fazer um estadiamento das pessoas com Parkinson em 5 estágios: E1- Disfunção 

unilateral, sem afetar as atividades funcionais; E2: Disfunção bilateral ou axial (linha 

média), sem alterações no equilíbrio; E3: Alteração dos reflexos de endireitamento, 

restrição discreta das atividades laborais. Mantendo, sua vida independente; E4: 

Enfermidade completamente desenvolvida, gravemente incapacitante, mas o paciente 
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ainda é capaz de caminhar e permanecer de pé sem ajuda; E5: Confinamento da 

cama ou cadeia de rodas, exceto se lhe prestarem ajuda.(27) 

A HY é usada internacionalmente como avaliação global da DP. Ela é composta 

por categorias baseadas no comprometimento motor e incapacidade motora. 

Contudo, por ser bastante sintética, não é capaz de capturar pormenores das funções 

motoras, ou sintomas não motores, sendo, portanto validada em diversos países, 

inclusive o Brasil, apenas como um instrumento para avaliação do status dos 

pacientes com DP. (27) 

 A avaliação da marcha dos pacientes foi realizada por meio do Functional gait 

assessment (FGA) e do Freezing of gait questionaire (FOGQ). 

A FGA é utilizada para medir as alterações no equilíbrio e na marcha em 

diversas populações, já sendo validada para o Brasil para a avaliação da marcha nos 

pacientes com Parkinson. É composta por 10 questões (marcha em nível plano, 

mudança na velocidade da marcha, marcha com alternância horizontal da cabeça, 

marcha com alternância vertical da cabeça, marcha com giro, transpor obstáculos, 

marcha com base estreita, marcha com olhos fechados, andando para trás e, subir e 

descer escadas).  Cada questão é pontuada numa escala ordinal de 4 níveis (3-

normal, 2-comprometimento leve, 1- comprometimento moderado, 0- 

comprometimento severo), totalizando um escore máximo de 30 pontos. Para a 

aplicação deste protocolo, utilizou-se uma trajetória de 6 metros; obstáculos de 20 e 

40cm de altura, colocados no meio da trajetória, bem como uma escada com 5 

degraus. Para os itens que necessitava marcar o tempo, utilizou-se um cronômetro de 

mão digital (28) 

O FOGQ é utilizado para avaliar o fenômeno de congelamento da marcha 

(freezing). É composto por 6 questões: Item 1- Durante seu pior estado você caminha 

(0- Normalmente, 1- Quase normalmente e um pouco lento, 2- Lento, mas totalmente 

independente, 3- Necessita de assistência ou aditamento, 4- Incapaz de caminhar); 

Item 2- As suas dificuldades na marcha afetam suas atividades diárias e 

independência? (0- De nenhum modo, 1- Suavemente, 2- Moderadamente, 3- 

Severamente, 4- Incapaz de caminhar); Item 3- Você sente que seus pés ficam 

colados ao chão durante a caminhada, fazendo uma volta ou ao tentar iniciar a 

caminhada? (0- Nunca, 1- Muito raramente (uma vez por mês), 2- Raramente (uma 
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vez por semana), 3- Frequentemente (uma vez por dia), 4- Sempre que caminho; Item 

4- Quanto tempo dura o episódio mais longo de congelamento? (0- Nunca aconteceu, 

1- de 1 a 2 segundos, 2- de 3 a 10 segundos, 3- de 11 a 30 segundos, 4- Incapaz de 

caminhar antes de 30 segundos); Item 5- Qual a duração do seu episódio de hesitação 

inicial típico (congelamento quando inicia o primeiro passo)? (0- Nenhum, 1- Demora 

mais que 1s para começar a caminhar, 2- Demora mais que 3s para começar a 

caminhar, 3- Demora mais que 10s para começar a caminhar, 4- Demora mais que 

30s para começar a caminhar); e Item 6- Qual a duração da sua hesitação típica ao 

virar (congelamento quando vira)? (0- Nenhuma, 1- Continua girando entre 1 - 2s, 2- 

Continua girando entre 3 e 10s, 3- Continua girando entre 11 e 30s, 4- Incapaz de 

continuar girando por mais de 30s. A escala pode atingir um escore máximo de 24 

pontos, no qual 0 corresponde à ausência do freezing e 24 a presença severa do 

fenômeno. Para responder todas as questões o sujeito deverá se basear na sua 

experiência, vivenciada na semana anterior à avaliação. (29–31) 

 

2.3- Randomização e cegamento: 

Todos os voluntários foram distribuídos entre dois grupos: Experimental (GE) e 

Grupo Controle (GP), de forma aleatória, pelo site www.randomization.com. A 

alocação dos sujeitos foi realizada de forma sigilosa por meio de envelopes opacos 

selados.   

Foram recrutados dezoito sujeitos e alocados nos dois grupos descritos acima. 

Durante o curso do tratamento, um dos sujeitos desistiu e quatro deles ultrapassaram 

o limite máximo de faltas permitido, de modo que restaram 13 sujeitos, os quais 

participaram devidamente do tratamento e submeteram-se à reavaliação. Destes, 6 

estavam alocados no grupo experimental e 7 no grupo controle. 

 

http://www.randomization.com/
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Figura 03: design amostral.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

2.4- Procedimentos: 

Os indivíduos foram recrutados da lista de pacientes do Ambulatório de 

neurologia, da Unidade Funcional de Reabilitação do Hospital Universitário Onofre 

Lopes (Natal/RN), a partir de ligações telefônicas e convite direto.  

Em seguida, um avaliador procedeu com a avaliação clínica e funcional, na qual 

coletou os dados dos sujeitos, por meio da Escala de Estadiamento de HY; e da 

avaliação da marcha, pelas escalas FGA e FOGQ. (Anexo 2) 

Após a avaliação, os sujeitos foram aleatorizados entre dois grupos: Grupo 

Experimental (GE); e o Grupo Controle (GP). 48 horas após a avaliação, iniciou-se o 

protocolo terapêutico onde o GE, foi tratado com ECVAB seguida do treino de Marcha 

em esteira TM; e o GP, com Estimulação Cerebral Controle ECP, com o equipamento 

desligado, seguida de treino de marcha em esteira TM. Ambos receberam 2 

atendimentos semanais, por um período de 8 semanas, totalizando 16 sessões, no 

turno vespertino, no tempo On da medicação. 

Pacientes 
recrutados (n:18) 

Randomizados 
(n18) 

Gr. Controle 
(n:9) 

Perdas 

 (n:3) 
Perdas  

(n:2) 

Gr. Experimental 
(n:6) 

Gr. Controle   
(n:7) 

Gr. Experimental 
(n:9) 

Desistente (n:1) 

Absenteismo (n:4) 
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2.5- Protocolo de Intervenção: 

2.5.1- Estimulação Cerebral Vibro-Acústica Binaural: 

A ECVAB constou na aplicação de uma frequência vibroacústica, aplicada nas 

têmporas do paciente, por 20 minutos, produzida por um aplicativo gerador de pulsos 

binaurais para androide (Brain Waves Binaural Beats Pro, versão 6.0.3), transmitida 

por um fone digital, de indução óssea estéreo, de alta definição e Bluetooth, modelo 

Z-8, (Fig 04).  

A frequência gerada pelo aplicativo, foi composta por um tom puro de 150Hz 

transmitido pelo canal do osso temporal equivalente ao hemisfério não dominante, l e 

outro de 160Hz, pelo canal dominante, gerando uma ECB de 10Hz, de polaridade 

negativa, captada pelo tronco cerebral. Foi definida a ECB de 10Hz por estar dentro 

da banda alfa, cuja estimulação está associada a melhorias cognitivas e motoras, 

sobretudo durante a marcha.(19,24,32) 

O fone de condução óssea foi posicionado com os transmissores acoplados nos 

ossos temporais, 1cm à frente dos meatos acústicos externos. Os sujeitos 

permaneciam deitados confortavelmente, com olhos vendados, em ambiente 

silencioso, durante todo o tempo de aplicação da ECVAB. 

 

Figura 04: (a) Fone digital de indução óssea estéreo e de alta definição e Bluetooth (modeloZ-

8); (b) Tela do aplicativo gerador de pulsos binaurais para androide (Brain Waves Pro Binaural 

Beats). 

Fonte: do autor. 

 

(a) (b) 
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2.5.2- Treino da Marcha em esteira:   

Para o treinamento de marcha em esteira foi utilizada uma esteira elétrica com 

área para caminhada de 160 x 51cm e uma barra anterior com sensores de bio-

impedância para monitoração cardíaca. Este equipamento possibilita incrementos na 

velocidade da ordem de 0,04m/s e velocidade máxima de 4,8m/s, com fornecimento 

de dados em tempo real sobre a velocidade e sobre a distância percorrida.   

O treino consistiu em aquecimento de 5 minutos em um ciclo ergômetro manual 

descarregado, em velocidade basal; seguido de 20 minutos de treino em esteira com 

velocidade máxima confortável, seguido de 5 minutos de recuperação, caminhando 

na esteira com velocidade mínima 01, equivalente a 0,4m/s. A frequência cardíaca e 

oximetria foram monitoradas durante toda a sessão de treino através de um oxímetro 

portátil de dedo G-tech Oled Graph. A velocidade de treino era definida com base nas 

medidas da frequência cardíaca de treino  (FCt) durante a marcha, calculada pela 

formula: FCt = [(FC max-FC repouso) x 0,7] + FC repouso. Onde FC max: 220-idade. 

(34) 

 Ao valor calculado para a FCt era atribuído uma margem de 2bpm para mais e 

2bpm para menos, caso esse valor fosse excedido, ou se a SpO2 permanecesse 

abaixo de 95% por mais de 30 segundos, a sessão de treinamento era imediatamente 

interrompida. A pressão arterial foi medida no início, durante e no final de cada sessão, 

e o tratamento seria imediatamente suspenso caso o sujeito apresentasse qualquer 

sinal de indisposição. A esteira permaneceu na posição horizontal. (10,33–36)  

O GP fez aplicação da ECP nas mesmas condições da ECVAB, porém com o 

aparelho desligado, seguido do treino de marcha com a esteira. Após 48hs do último 

dia de treinamento, em virtude da disponibilidade dos pacientes para comparecerem 

ao serviço, estes foram submetidos a uma reavaliação da marcha, seguindo o mesmo 

protocolo da avaliação inicial.(37,38).  

Por se tratar de um estudo duplo cego, o pesquisador que realizou a avaliação 

foi diferente do que aplicou o tratamento.  
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Figura 05: Desenho do estudo 
Fonte: do autor. 

 

 

III- ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados foram analisados através do programa SPSS 22.0 (Statistical 

Package for the Social Science) atribuindo-se a significância de 5% e o intervalo de 

confiança de 95% para o teste estatístico. Primeiramente, foi feita a análise descritiva 

das variáveis com respectivos testes de normalidade, e em seguida, a comparação 

das médias das variáveis de ambos os grupos, antes e após o tratamento a partir do 

teste de Kruskal- WallIs seguido de Pos-Hoc.  

Este teste foi escolhido por ser mais adequado para análises em amostras 

menores que 20 sujeitos, ou para distribuições não paramétricas.(39) 

 

IV- RESULTADOS. 

No período do estudo, foram recrutados 18 pacientes com doença de 

Parkinson, dos quais 13 participaram do tratamento de forma ininterrupta, cumprindo 

com todos os critérios necessários.  

AVALIAÇÃO INICIAL 

1º dia - Ficha de avaliação (HY, FGA, FOGQ) 

RANDOMIZAÇÃO (N=13) 

GE: N=6 

Ciclo - 5min. 

ECVB - 20 min. 

TM - 30 min. 

Desaq. - 5min. 

GC: N=7  

Ciclo - 5min. 

ECP - 20 min. 

TM - 30 min. 

Desaq. - 5min. 
 

REAVALIAÇÃO (após 48h) 

FGA +FOGQ  
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As características demográficas dos pacientes quanto a gênero, faixa etária, 

lateralidade, tempo de doença, estadiamento, conforme alocação por tipo de 

tratamento, estão descritos na Tabela 1.    

Participaram da pesquisa 13 pacientes, sendo 7 (53,84%) alocados no Grupo 

Controle; e 6 (46,16%), no grupo experimental. No GC, os sujeitos eram 

predominantemente do sexo masculino (71,4%), com faixa etária acima dos 65 anos 

(50%), destros (85,7%), com menos de 5 anos de doença diagnosticada (85,7%), e 

com poucas sequelas motoras, classificados em sua maioria no estadiamento E2 

(71,4%). 

O Grupo Experimental foi composto por 6 pacientes (46,16%) do total. Destes, 

a maioria pertencia ao sexo masculino (83,3%), com faixa etária acima dos 65 anos 

(50%), destros (83,3%), com menos de 5 anos de doença diagnosticada (66,7%), 

metade deles (50%), com sequelas motoras leves E2, e metade (50%), com sequelas 

motoras moderadas E3. 

 

TABELA 1: Perfil descritivo da amostra 

 Grupo Controle 
7             (53,84%) 

   Grupo Experimental  
6             (46,16%) 

 N % Md EP  N % Md EP 

Sexo   0 0,18    0 0,16 

Masc 5 71,4    5 83,3   

Fem 2 28,6    1 16,7   

Faixa etária   1 0,34    2,5 0,40 

50 a 60 2 28,6    2 33,3   

61 a 65 2 28,6    1 16,7   

Acima de 65 3 42,9    3 50   

Lateralidade   0 0,14    0 0,16 

Destro 6 85,7    5 83,3   

Sinistro 1 14,3    1 16,7   

Tempo de doença   0 0,14     0,51 

0 a 5 anos 6 85,7    4 66,7   

Mais de 5 anos 1 14,3    2 33,3   

Estadiamento   0 0,29    0,5 0,54 

E2 5 71,4    3 50   

E3 1 14,3    3 50   

E4 1 14,3    0 0   

 
Md: Mediana; EP: Erro Padrão 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Analisou-se as mudanças no desempenho da marcha a partir dos 10 quesitos 

da FGA, relacionados a analise funcional da marcha, seguidos de 6 quesitos 

pertinentes ao fenômeno do congelamento, propostos pela FOG-Q. Foi realizada uma 

comparação entre os quesitos semelhantes, em duas situações distintas: antes e após 

a terapia, para os dois grupos.    

Verificou-se que as mudanças entre o pré e pós-intervenção no Grupo controle 

mostrou aumento estatisticamente significante em apenas um escore relacionado a 

FGA - desempenho funcional da marcha: Marcha de olhos fechados (X2: 4,07; P: 

0,043), não apresentando resultados significativo para nenhum quesito relativo a 

FOG-Q - fenômeno do congelamento.  

Na comparação entre o pré e pós-intervenção dos pacientes do Grupo 

Experimental verificou-se mudanças significativas tanto para itens do FGA quanto 

para itens do FOG-Q. Foram observados aumentos estatisticamente significantes em 

dois escores relativos a FGA - desempenho funcional da marcha: Alterações na 

velocidade da marcha (X2: 3,89; P:0,049) e transpor obstáculos (X2: 4,13; P: 0,042). 

Quanto ao FOG-Q, foram observadas mudanças significantes para todos os escores 

referentes ao fenômeno do congelamento, exceto para os relacionados a Hesitação: 

Freezing durante a marcha (X2: 3,92; P: 0,048); Freezing interferindo na AVD (X2: 6,97; 

P: 0,008); Permanência dos pés colados antes de iniciar a marcha (X2: 4,98; P: 0,026); 

e tempo de freezing (X2: 6,12; P: 0,013). 
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TABELA 2: Comparação entre variáveis de marcha antes e após intervenção, em ambos os 

grupos de alocação da amostra. 

 Grupo Controle 

7 (53,84%) 

Grupo Experimental 

6 (46,16%) 

 Pré-Tto Pós-Tto  Pré-Tto Pós-Tto  

 Md EP Md EP X2 P Md EP Md EP X2 P 

FGA             

Marcha livre 2,00 ,690 ,787 3,00 ,000 1,00 1,00 1,03 3,00 1,03 ,377 ,539 

Velocidade da marcha 3,00 ,378 ,378 3,00 ,857 ,355 2,00 ,894 3,00 ,000 3,89 ,049* 

Oscilação da cabeça 

horiz. 

2,00 ,951 ,756 2,00 ,096 ,756 2,00 ,837 2,00 ,753 ,240 ,624 

Oscilação da cabeça 

vertical 

2,00 1,00 ,488 3,00 ,124 ,725 1,50 ,983 3,00 ,837 ,203 ,653 

Marcha com giro 3,00 ,535 ,378 3,00 ,610 ,435 2,00 ,894 3,00 ,516 1,54 ,214 

Transpor obstáculo 3,00 ,000 ,000 3,00 1,16 ,280 2,50 ,983 3,00 ,408 4,13 ,042* 

Base estreita 3,00 1,11 ,000 3,00 2,52 ,112 2,00 1,32 3,00 1,32 ,298 ,585 

Olhos fechados 2,00 1,06 ,787 3,00 4,07 ,043* 1,00 ,408 2,00 ,408 2,33 ,126 

Para trás 2,00 ,900 ,378 3,00 1,98 ,159 1,50 ,983 2,50 ,816 ,371 ,542 

Subir e descer escada 2,00 ,756 ,378 3,00 3,63 ,056 2,00 ,753 2,00 ,753 1,15 ,282 

FOG-Q             

Freezing marcha ,00 ,535 ,488 ,00 ,579 ,447 1,50 ,816 ,50 ,548 3,92 ,048* 

Freezing AVD ,00 ,488 ,378 ,00 ,013 ,909 1,00 ,516 ,00 ,408 6,97 ,008* 

Pés colados ,00 1,13 1,13 ,00 2,22 ,135 2,00 ,894 1,00 ,516 4,98 ,026* 

Tempo de freezing ,00 ,787 ,756 ,00 1,11 ,291 2,00 ,753 ,50 ,548 6,12 ,013* 

Hesitação para o passo 1,00 ,816 ,756 1,00 1,32 ,250 ,00 1,67 ,00 ,816 ,370 ,543 

Hesitação para o giro 1,00 ,535 ,535 ,00 ,495 ,482 ,00 1,63 ,00 ,816 1,16 ,281 

*P < 0,05 diferença estatisticamente significante; Md: Mediana; EP: erro padrão. 

Teste de Kruskal-Wallis com Pos-Hoc 

FONTE: Dados da pesquisa 
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V- DISCUSSÃO 

A fim de gerar evidências para a eficácia do ECVAB, o modelo experimental 

randomizado ora descrito foi projetado para cumprir as normas de relato definidas no 

Documento Consolidado Declaração de Padrões de Relatórios Experimentais 

(CONSORT). Desta forma, este modelo metodológico foi duplo cego e com utilização 

de medidas significativas, a partir de instrumentos validados.(40) 

Os sujeitos participantes deste estudo, eram predominantemente do sexo 

masculino, estavam acima dos 65 anos de idade, com menos de 5 anos de diagnóstico 

da doença, com sequelas motoras de leve a moderada. 

Este perfil confirma os relatos de que os distúrbios da marcha são mais 

frequentes em idosos, sobretudo em pacientes com problemas neurológicos, como a 

DP.  Estes distúrbios trazem diversas repercussões, dentre elas a incidência de 

quedas.  Estima-se que aproximadamente 30% das pessoas acima dos 65 anos são 

vítimas de queda pelo menos uma vez por ano, e esse índice aumenta para 60-80% 

quando se trata de pessoas com DP.  A maioria das quedas ocorre durante as 

caminhadas, pois, apesar da velocidade da marcha dessas pessoas ser reduzida e 

seu comprimento de passada ser menor, estes indivíduos possuem um equilíbrio mais 

precário, trazendo como consequência maior restrição na função da marcha, maior 

risco de quedas e isolamento social. (10) Tal fato evidencia a importância da 

reabilitação nessa população.  

De acordo com o protocolo de intervenção proposto neste estudo,  observou-

se para o grupo controle alteração significativa para a o desempenho funcional da 

marcha em apenas um quesito da FGA (marcha com olhos fechados), e ausência de 

resultados significativos nos quesitos avaliados pela FOG-Q. Tal fato está de acordo 

com as afirmações de Belchior et al, que apontam os benefícios do treino de esteira 

para a melhoria do equilíbrio na marcha, porém, sem evidências para o fenômeno do 

congelamento. (10) 

Monteiro et al, confirmam que o treino da caminhada em esteira tem sido 

bastante eficiente para o desempenho motor e para a reabilitação da marcha, 

sobretudo nos aspectos biomecânicos, tais como velocidade da marcha e tamanho 

da passada, apesar destes itens específicos não terem sidos evidenciados em nosso 

estudo no GP. (41) 
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O fato dos sujeitos do GC estarem predominantemente classificados com 

sequelas leves (E2), pode ter influenciado na ausência de mudanças significativas 

após a intervenção proposta devido a questões de sensibilidade dos protocolos de 

avaliação, ou mesmo na limitação da evolução clínica destes indivíduos. 

Foi observado ainda neste grupo que não houve resposta significativa em 

nenhum dos quesitos relacionados ao fenômeno do congelamento, o que pode ter 

relação com a falta de resposta ao treino de esteira para os quesitos biomecânicos da 

marcha. Nesse sentido, Gonçalves justifica tal pensamento apontando que alguns 

fatores biomecânicos da marcha podem estar envolvidos na gênese do fenômeno do 

congelamento, tais como a incapacidade de gerar amplitude normal no comprimento 

do passo, a marcha descoordenada e assimétrica.(7) Uma vez que o treino em esteira 

não contempla melhora de tais aspectos tal fato justificaria os achados dessa pesquisa 

no grupo controle. 

Com relação aos achados do GE, observaram-se alterações significativas tanto 

para a melhora no desempenho funcional da marcha, quanto para o fenômeno de 

congelamento. A marcha dos pacientes melhorou em dois critérios da FGA, 

relacionados a função biomecânica: velocidade da marcha e capacidade de transpor 

obstáculos. Já quanto ao item congelamento, houve melhora significativa em quatro 

dos seis critérios avaliados pela FOG-Q: Congelamento durante a marcha, Influência 

do congelamento nas AVD’s, Pés colados ao chão, e tempo de permanência do 

congelamento. Alguns estudos relacionam o fenômeno do congelamento com a 

progressão da DP, afirmando que na medida em que a doença avança, a duração 

terapêutica dopaminérgica diminui, favorecendo o aparecimento deste distúrbio. Há 

evidências de que a levodopa e agonistas da dopamina contribuem para a redução 

do congelamento.(7) 

Conforme Kasprzak  a ECVAB causa mudanças  significativas na morfologia 

das ondas eletroencefalográficas, explicando a hipótese de que o cérebro humano 

tem a tendência de sincronizar sua frequência de ativação conforme estímulos 

externos.(42) Esta teoria, justifica a utilização terapêutica da ECVAB na melhora das 

funções motoras do paciente com DP a partir da sincronização da ativação cerebral 

para frequências lentas (alfa), que permitam a regulação do RSM, bem como a 

liberação de alguns neurotransmissores, dentre eles o GABA e a dopamina. (42–44)  
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Estudos apontam que a ECVAB em 10Hz, conforme foi utilizada nesta 

pesquisa, aumenta a atividade cerebral na faixa alpha e reduz na theta. Tal mudança 

é semelhante à provocada pela levodopa, podendo-se sugerir que a ECVAB e a 

medicação produzem efeitos semelhantes. Como a levodopa provoca uma mudança 

do estado on-off, supõe-se que a ECB produza semelhante mudança.(1) Este 

trabalho, contudo, não avaliou as concentrações de dopamina, nem a ativação 

cerebral para se confirmar as descrições das referências acima. 

Outro importante fator a ser discutido nesses pacientes é a questão da 

ansiedade. A ansiedade é um processo central na escolha das defesas específicas 

para as diversas situações de risco ou perigo, sendo elas: fuga, ameaça defensiva, 

ataque defensivo ou congelamento. Tal fato sugere uma forte relação entre o 

fenômeno do congelamento na DP e o estado de ansiedade dos pacientes.(45) 

Alguns autores indicam que a redução nos sinais motores dos pacientes com 

Parkinson tratados com ECVAB, tais como congelamento e hesitação, ocorre devido 

à redução da ansiedade durante a realização do ato motor, promovida pelo 

relaxamento induzido por esta modalidade terapeutica. Raciocínio semelhante pode 

ser extrapolado para demais sinais motores do Parkinson, como por exemplo algumas 

funções ligadas às funções da marcha e ao tremor.(46,47) 

Outros estudos reforçam o pensamento anterior, ao mostrarem que a ECVAB 

com baixa frequência (8 a 13Hz) utilizada em adultos saudáveis provoca uma 

diminuição significativa na noradrenalina, melhorando, desta forma, sinais de 

depressão e ansiedade (48).  

Os portadores de DP apresentam dificuldades para a alternância de respostas 

na presença de interferência externa, sugerindo falhas nos mecanismos inibitórios, 

causando maior distração. Vale salientar que este déficit de atenção e concentração 

se reflete na produção e controle dos movimentos.(49) 

Alguns estudos elencaram diversos efeitos fisiológicos produzidos pela 

aplicação da ECVAB, nas diversas faixas de estimulação. Da faixa entre 8 e 13Hz, 

verificou-se efeitos cognitivos tais como o aumento da concentração, memória, foco e 

atenção. (47,50,51) 

Entretanto, o protocolo utilizado nesta pesquisa, não foi sensível para avaliar 

questões relacionadas às funções cognitivas e emocionais, não sendo possível 
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portanto, correlacionar os achados motores às condições de ansiedade ou atenção. 

Outras explicações para os esses achados   estão relacionadas às mudanças que a 

ECVAB provoca no padrão de ativação cerebral. Contudo, estes critérios também não 

foram contemplados, uma vez que, a presente pesquisa focou seus interesses 

exclusivamente na investigação das variáveis do desempenho da marcha.  

Desta forma, fica sugerida uma ampliação dos instrumentos de avaliação, com 

o uso da EEG para se investigar as alterações na ativação cerebral dos pacientes 

tratados com ECVAB em pesquisas futuras, bem como utilização de instrumentos de 

avaliação da ansiedade. 

Os tratamentos com ECVAB carecem de uma frequência mínima de aplicações 

semanais, bem como de um tempo de tratamento relativamente extenso para que se 

possa observar alterações significativas nas funções motoras, na percepção espacial 

e na ativação cerebral. Wahbeh et al, sugerem um tratamento com aplicações diárias, 

ou mínimas de 3 vezes por semana, durante um período de 3 a 6 meses. (47) 

O presente estudo não correspondeu a este volume terapêutico, pois os 

pacientes foram atendidos em tempo e frequência expressivamente menores, o que 

pode ter impactado nos dados encontrados.  

A falta de acompanhamento de longo prazo pode ser um ponto crucial para 

pesquisas relacionadas a DP por se tratar de uma doença progressiva e degenerativa. 

Portanto, geralmente os benefícios dos tratamentos não são duradouros, sendo 

comum que desapareçam 3 a 12 meses após a interrupção do tratamento. (39)  

Esta pesquisa não foi capaz de verificar a manutenção dos efeitos da ECVAB 

em longo prazo, pois não foi realizada uma avaliação de folow up. Sugere-se, portanto, 

que sejam feitos os devidos ajustes em todos os pontos mencionados nas próximas 

pesquisas.  
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VI- CONCLUSÕES: 

Diante dos achados desta pesquisa, pode-se sugerir que o protocolo de 

intervenção com ECVAB associada a esteira foi melhor para o tratamento da fluência 

da marcha, quando comparado ao protocolo de esteira isolado. 

Entretanto, pelo fato dos sujeitos deste estudo terem sido avaliados à luz de 

protocolos validados apenas para critérios relativos à marcha e fenômeno do 

congelamento, mostrou-se necessário a inclusão de outros protocolos e instrumentos 

capazes de confirmarem de forma mais pormenorizada diversos aspectos dos 

achados desta pesquisa.  

Por fim, este trabalho mostrou a viabilidade tanto clínica quanto científica, bem 

como a necessidade de pesquisas mais aprofundados sobre esta temática.  
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APÊNDICE: 

Termo de Consentimento Livre Esclarecido: 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos   

Este é um convite para você participar da pesquisa: Estimulação cerebral vibro-acústica 

binaural na reabilitação da marcha de indivíduos com Doença de Parkinson, que tem como pesquisador 

responsável Gleidson Franciel Ribeiro de Medeiros. 

Esta pesquisa pretende verificar os efeitos da estimulação cerebral vibro-acústica binaural na 

reabilitação da marcha de idosos com Parkinson. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo reside na necessidade de se desenvolver um 

protocolo de reabilitação da marcha para pessoas com Parkinson, mais eficientes e menos onerosos. 

Dentre os protocolos atuais de reabilitação motora para a marcha do Parkinson destaca-se o treino na 

esteira. Além deste: a estimulação transcraniana elétrica ou magnética, e a estimulação cerebral vibro-

acústica binaural ECVAB, sendo esta última de menor custo, com evidências nas áreas da psiquiatria 

e psicologia, porém ainda muito incipiente nas pesquisas da reabilitação motora, motivos pelos quais 

se justifica este trabalho 

Caso você decida participar, você deverá ser submetido a uma avaliação da sua atividade 

cerebral, por meio de um “capacete” que será colocado na sua cabeça. Os pesquisadores também 

aplicarão alguns questionários que irão avaliar o grau clínico em que se encontra sua doença, suas 

funções motoras relacionadas ao desempenho da marcha.  

Durante a realização o sr. (a)  será submetido (a) a uma terapia com aplicação de uma 

frequência acústica imperceptível, através de fones de condução óssea posicionados próximo aos 

ouvidos, por um intervalo de (20min.). durante esta aplicação o paciente permanecerá de olhos 

vendados. Em seguida fará um treino de marcha sob uma esteira rolante. A terapia acontecerá durante 

16 dias, num período de 8 semanas. 48 horas após o tratamento, será realizada novamente uma 

avaliação similar à que foi feita inicialmente. 

Quanto à previsão de riscos, pode acontecer um desconforto do tipo cansaço durante a 

avaliação ou na terapia que será minimizado com a suspensão imediata do procedimento na esteira. 

Quanto à ECVAB, não há relatos na literatura de riscos ou desconfortos. A estimulação gerada pela 

ECVAB é equivalente ao estímulo acústico de um fone de ouvido simples.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE FISIOTREAPIA 

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
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Você terá como benefício receber um tratamento de estimulação das suas habilidades motoras 

relacionadas à marcha com o treino de esteira. Além disso, receberá uma avaliação que lhe trará 

informações importantes sobre o estadiamento de sua doença, bem como suas funções motoras. Caso 

os resultados do tratamento com o ECVAB mostrem-se significantes, sua participação será importante 

por direcionara proposta de um novo protocolo terapêutico para futuros pacientes.  

Em caso de algum problema que você possa ter relacionado com a pesquisa, você terá direito 

a assistência gratuita que será prestada em tratamento fisioterapêutico pelo pesquisador Gleidson 

Franciel Ribeiro de Medeiros. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Gleidson 

Franciel Ribeiro de Medeiros, (84)996155494, dr.gleidsonmedeiros@gmail.com 

Você tem o direito de se recusar a participar ou 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 pelo pesquisador responsável por essa pesquisa 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 comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será indenizado.   

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá entrar em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, telefone: 3342-5003, endereço: Av. Nilo 

Peçanha, 620 – Petrópolis – Espaço João Machado – 1° Andar – Prédio Administrativo - CEP 59.012-

300 - Nata/Rn, e-mail: cep_huol@yahoo.com.br.   

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o pesquisador 

responsável Gleidson Franciel Ribeiro de Medeiros.   

 

Consentimento Livre e Esclarecido   

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: Estimulação 

cerebral vibro-acústica na reabilitação da marcha de pacientes com Parkinson, e autorizo a divulgação 

das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum 

dado possa me identificar.  

 

Natal, ____ de ________________________ de 2019 

  

_______________________________________________  

Assinatura do participante da pesquisa  

 

  

Impressão    
datiloscópica do    

participante       
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ANEXOS 

Anexo1: Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa – Aprovação. 
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Anexo 2: ficha de Avaliação: 

ESTIMULAÇÃO CEREBRAL VIBRO-ACÚSTICA BINAURAL NA REABILITAÇÃO DA MARCHA DE 

INDIVÍDUOS COM DOENÇA DE PARKINSON 

FICHA DE AVALIAÇÃO CINÉTICO-FUNCIONAL     Nº _____ 

 

a. TRIAGEM 

Nome: _______________________________________________________________ 

Idade: _______ 

D.Nasc.: ________   Sexo: F ( )  M ( ) Estado Civil: ___________ Tempo de Doença: 

_____________ 

Endereço: __________________________________________________________ Tel.: 

___________  

Anos de estudo: ___________ Ocupação: ____________________ Data de Avaliação: 

____________  

 

b. ESTADIAMENTO (Classificação de Hoehn y Yahr) 

 /  /  /  / ESTADIAMENTO 

  Estágio 1: Disfunção unilateral, sem afetar as funções funcionais. 

  Estágio 2: Disfunção bilateral ou axial (linha média), sem alterações no equilíbrio. 

  Estágio 3: Alteração dos reflexos de endireitamento, restrição discreta das atividades laborais. 

Vida independente. 

  Estágio 4: Enfermidade completamente desenvolvida, gravemente incapacitante, mas o 

paciente ainda é capaz de caminhar e permanecer de pé sem ajuda. 

  Estágio 5: Confinamento da cama ou cadeia de rodas, exceto se lhe prestem ajuda. 

 

c. FUNCTIONAL GAIT ASSESSMENT - FGA(52) 

Instruções: Caminhe na sua velocidade normal daqui até a próxima marca (6 m).  

Classificação: Marque a categoria mais alta que se aplica.  

 /  /  /  / 1. MARCHA LIVRE EM SUPERFÍCIE NIVELADA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE FISIOTREAPIA 

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES 
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  (3) Normal: Anda 6 m em menos de 5,5 segundos, sem dispositivos auxiliares, boa velocidade, 

sem evidências de desequilíbrio, padrão de marcha normal, não se desvia além de 15,24 cm fora 

dos 30,48 cm (largura da passagem). 

  (2) Dificuldade leve: Anda 6m em menos de 7 segundos, mas maior que 5,5 segundos, usa 

dispositivo auxiliar, velocidade mais lenta, pequenos desvios da marcha ou desvia 15,24 a 25,4 

cm fora da Largura da passagem de 30,48 cm. 

  (1) Comprometimento moderado: Anda 6m, marcha lenta, padrão de marcha anormal, 

evidência de desequilíbrio ou desvia 25,4 a 38,1 cm fora da largura da passagem de 30,48cm. 

Requer mais de 7 segundos para deambular 6m. 

  (0) Dificuldade severa: Não pode andar 6m sem assistência, desvios ou desequilíbrios graves 

da marcha, desvia mais de 38,1 cm fora da largura da passagem de 30,48 cm. Ou alcança e toca 

a parede. 

 

Instruções: Comece a andar no seu ritmo normal (por 1,5 m). Quando eu disser “vá”, ande o mais rápido que 

puder (por 1,5 m). Quando te disser “devagar”, ande o mais devagar possível (por 1,5 m).  

Classificação: Marque a categoria mais alta que se aplica.  

/  /  /  / 2. MUDANÇA NA VELOCIDADE DA MARCHA. 

  (3) Normal: Capaz de mudar suavemente a velocidade de andar sem perda de equilíbrio ou 

desvio de marcha. Mostra uma diferença significativa nas velocidades de caminhada entre as 

velocidades normal, rápida e lenta. Não ultrapassa 15,24 cm fora da largura da passagem de 

30,48 cm. 

  (2) Dificuldade leve: É capaz de alterar a velocidade mas demonstra pequenos desvios da 

marcha; desvia 15,24 a 25,4 cm para fora da largura da passarela de 30,48 cm; ou não apresenta 

desvios da marcha, mas não consegue atingir uma mudança significativa na velocidade; ou usa 

um dispositivo auxiliar. 

  (1) Dificuldade moderada: Faz apenas pequenos ajustes na velocidade de deslocamento; ou 

realiza uma mudança na velocidade com desvios de marcha significativos, desviando 25,4 a 38,1 

cm fora da largura da passarela de 30,48 cm; ou muda de velocidade, mas perde o equilíbrio, 

sendo capaz de se recuperar e continuar caminhando. 

  (0) Dificuldade severa: Não é possível alterar a velocidade, desvia mais que 38,1 cm fora da 

largura da passagem de 30,48 cm; ou perde o equilíbrio e precisa alcançar a parede, ou ser pego. 

 

Instruções: Caminhe daqui até a próxima marca a 6 m de distância. Comece a andar no seu ritmo normal. 

Continue andando em linha reta; depois de 3 passos, vire a cabeça para a direita e continue andando em linha 

reta olhando para a direita. Depois de mais 3 passos, vire a cabeça para a esquerda e continue andando em linha 

reta olhando para a esquerda. Continue alternando olhando para a direita e para a esquerda a cada 3 etapas até 

completar 2 repetições em cada direção.  

Classificação: Marque a categoria mais alta que se aplica.  

/  /  /  / 3. MARCHA COM VOLTAS DE CABEÇA HORIZONTAL  

  (3) Normal: Executa as manobras da cabeça suavemente sem alteração na marcha. Desvia não 

mais do que 15,24 cm fora da largura da passagem de 30,48 cm. 

  (2) Dificuldade leve: Executa as manobras da cabeça suavemente com ligeira alteração na 

velocidade da marcha (por exemplo, pequena perturbação para suavizar o trajeto da marcha), 

desvia 15,24 a 25,4 cm (6-10 pol.) Fora da largura da passagem de 30,48 cm (12 pol.) ou usa um 

dispositivo auxiliar. 
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  (1) Comprometimento moderado: Executa manobras com mudança moderada na velocidade 

da marcha, diminui a velocidade, desvia 25,4 a 38,1 cm fora da largura da passagem de 30,48 

cm, mas recupera e pode continuar andando. 

  (0) Comprometimento grave: Executa uma tarefa com perturbação grave da marcha (por 

exemplo, cambaleia 38,1 cm fora da largura da passarela de 30,48 cm; perde o equilíbrio, para 

ou alcança a parede. 

 

Instruções: Caminhe daqui até a próxima marca (6m). Comece a andar no seu ritmo normal. Continue andando 

em linha reta; depois de 3 passos, incline a cabeça para cima e continue andando em linha reta enquanto olha 

para cima. Depois de mais 3 passos, incline a cabeça para baixo, continue andando em linha reta enquanto olha 

para baixo. Continue alternando olhando para cima e para baixo a cada 3 etapas até completar 2 repetições em 

cada direção.  

Classificação: Marque a categoria mais alta que se aplica.  

/  /  /  / 4. MARCHA COM VOLTAS DE CABEÇA VERTICAL  

  (3) Normal: Executa voltas da cabeça sem alteração na marcha. Desvia não mais do que 15,24 

cm fora da largura da passagem de 30,48 cm. 

  (2) Dificuldade leve: Executa uma tarefa com ligeira alteração na velocidade da marcha (p. Ex., 

Pequena interrupção no percurso suave da marcha), desvia de 15,24 a 25,4 cm de largura de 

passagem de 30,48 cm. Ou usa assistência de dispositivo. 

  (1) Comprometimento moderado: Executa uma tarefa com mudança moderada na velocidade 

da marcha; diminui a velocidade, desvia 25,4 a 38,1 cm fora da largura da passagem de 30,48 

cm, mas recupera e pode continuar a andar. 

  (0) Comprometimento grave: Executa tarefa com perturbação severa da marcha (por exemplo, 

cambaleia 38,1 cm fora da largura da passagem de 30,48 cm; perde o equilíbrio, para, alcança a 

parede. 

 

Instruções: Comece andando no seu ritmo normal. Quando eu lhe digo, "vire-se e pare", vire-se o mais rápido 

possível para enfrentar a direção oposta e pare.  

Classificação: Marque a categoria mais alta que se aplica.  

/  /  /  / 5. MARCHA COM GIRO E VOLTA  

  (3) Normal: Gira com segurança dentro de 3 segundos e para rapidamente, sem perda de 

equilíbrio. 

  (2) Dificuldade leve: Gira com segurança em 3 segundos e para sem perda de equilíbrio, ou gira 

com segurança dentro de 3 segundos e para com desequilíbrio leve, requer pequenos passos 

para pegar o equilíbrio. 

  (1) Dificuldade moderada: Gira lentamente, requer indicação verbal ou requer vários pequenos 

passos para pegar o equilíbrio após girar e parar. 

  (0) Dificuldade severa: Não é possível girar com segurança, requer assistência para virar e 

parar. 

 

Instruções: Comece a andar na velocidade normal. Quando você chegar à caixa de sapato, pise sobre ela, não 

ao redor dela, e continue caminhando.  

Classificação: Marque a categoria mais alta que se aplica.  
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/  /  /  / 6. PASSO SOBRE O OBSTÁCULO  

  (3) Normal: É capaz de passar por cima de 2 caixas de sapatos empilhadas coladas juntas (22,86 

cm de altura total) sem alterar a velocidade da marcha; nenhuma evidência de desequilíbrio. 

  (2) comprometimento leve: é capaz de passar por cima de uma caixa de sapato (11,43 cm altura 

total) sem alterar a velocidade da marcha; nenhuma evidência de desequilíbrio. 

  (1) Dificuldade moderada: É capaz de passar por cima de uma caixa de sapato (11,43 cm de 

altura total), mas deve diminuir a velocidade e ajustar as etapas para transpor a caixa com 

segurança. Pode exigir indicações verbais. 

  (0) Comprometimento grave: não pode ser executado sem assistência. 

 

Instruções: Ande no chão com os braços cruzados sobre o peito, os pés alinhados calcanhar ao dedo do pé em 

tandem por uma distância de 3,6 m [12 pés]. O número de etapas tomadas em uma linha reta é contado para um 

máximo de 10 etapas.  

Classificação: Marque a categoria mais alta que se aplica.  

/  /  /  / 7. MARCHA COM BASE ESTREITA DE APOIO 

  (3) Normal: É capaz de deambular por 10 passadas de calcanhar a dedo sem cambalear. 

  (2) Dificuldade leve: Deambula 7 a 9 passadas.  

  (1) Comprometimento moderado: Deambula 4 a 7 passadas.  

  (0) Dificuldade severa: Deambula menos de 4 passadas do calcanhar ao dedo do pé ou não 

pode executar sem assistência. 

 

Instruções: Caminhe na sua velocidade normal daqui até a próxima marca (6 m) com os olhos fechados.  

Classificação: Marque a categoria mais alta que se aplica.  

/  /  /  / 8. MARCHA COM OS OLHOS FECHADOS  

  (3) Normal: Anda 6 m em menos de 7 segundos, sem dispositivo de auxílio, com boa velocidade, 

sem evidências de desequilíbrio, padrão de marcha normal, não se distancia mais de 15,24 cm 

fora da largura da passagem de 30,48 cm. 

  (2) Dificuldade leve: Anda 6 m entre 7 e 9 segundos, usa dispositivo auxiliar, velocidade mais 

lenta, pequenos desvios da marcha, desvia 15,24 a 25,4 cm fora da largura da passarela de 

30,48 cm. 

  (1) Comprometimento moderado: Anda 6 m em mais de 9 segundos, velocidade lenta, padrão 

de marcha anormal, evidência de desequilíbrio, desvia 25,4 a 38,1 cm fora da largura da passarela 

de 30,48 cm. 

  (0) Dificuldade severa: Não pode andar 6m sem assistência, desvios ou desequilíbrios graves 

da marcha, desvia mais do que 38,1 cm fora da largura da passagem de 30,48 cm; ou não 

completa a tarefa. 

 

Instruções: Ande para trás até que eu diga para você parar.  

Classificação: Marque a categoria mais alta que se aplica.  
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/  /  /  / 9. ANDANDO PARA TRÁS  

  (3) Normal: Anda 6m sem dispositivos auxiliares, boa velocidade, sem evidências de 

desequilíbrio, padrão de marcha normal, desvia até 15,24 cm fora da largura da passagem de 

30,48 cm. 

  (2) Dificuldade leve: Anda 6 m, usa dispositivo auxiliar, velocidade mais lenta, pequenos desvios 

da marcha, desvia 15,24 a 25,4cm fora da largura da passarela de 30,48cm. 

  (1) Comprometimento moderado: Anda 6m com velocidade lenta, padrão de marcha anormal, 

evidência de desequilíbrio, desvia 25,4 a 38,1 cm fora da largura da passarela de 30,48cm.  

  (0) Dificuldade severa: Não pode andar 6m sem assistência, desvios ou desequilíbrios graves 

da marcha, desvios maiores que 38,1cm fora da largura da passagem de 30,48 cm; ou não 

executa tarefa. 

 

Instruções: Suba estas escadas como você faria em casa (ou seja, usando o trilho, se necessário). 

No topo, vire-se e desça.  

Classificação: Marque a categoria mais alta que se aplica.  

/  /  /  / 10. ESCADA 

  (3) Normal: Pés alternados, sem corrimão.  

  (2) Dificuldade leve: Pés alternados devendo usar corrimão.  

  (1) comprometimento moderado: Dois pés para um mesmo degrau, devendo usar corrimão.  

  (0) Comprometimento grave: Não consegue executar a tarefa com segurança. 

 

d. FREEZING OF GAIT QUESTIONNAIRE – FOG.Q (30) 

Instruções: Todas as questões, exceto a de número 3, você deverá se basear na sua experiência vivenciada na 

semana passada. 

/  /  /  / 1. Durante seu pior estado você caminha: 

  (0) Normalmente. 

  (1) Quase normalmente: um pouco lento. 

  (2) Lento, mas totalmente independente. 

  (3) Necessita de assistência ou aditamento. 

  (4) Incapaz de caminhar. 

 

/  /  /  / 2. As suas dificuldades na marcha afetam suas atividades diárias e 

independência? 

  (0) De nenhum modo. 

  (1) Suavemente. 

  (2) Moderadamente. 
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  (3) Severamente. 

  (4) Incapaz de caminhar. 

 

/  /  /  / 3. Você sente que seus pés ficam colados ao chão durante a caminhada, 

fazendo uma volta ou ao tentar iniciar a caminhada (congelamento)? 

  (0) Nunca. 

  (1) Muito raramente (uma vez por mês). 

  (2) Raramente (uma vez por semana). 

  (3) Frequentemente (uma vez por dia). 

  (4) Sempre que caminho. 

 

/  /  /  / 4. Quanto tempo dura o episódio mais longo de congelamento? 

  (0) Nunca aconteceu. 

  (1) 1 a 2 segundos. 

  (2) 3 a 10 segundos. 

  (3) 11 a 30 segundos. 

  (4) Incapaz de caminhar antes de 30 segundos. 

 

/  /  /  / 5. Qual a duração do seu episódio de hesitação inicial típico 

(congelamento quando inicia o primeiro passo)? 

  (0) Nenhum. 

  (1) Demora mais que 1s para começar a caminhar. 

  (2) Demora mais que 3s para começar a caminhar. 

  (3) Demora mais que 10s para começar a caminhar.. 

  (4) Demora mais que 30s para começar a caminhar. 

 

/  /  /  / 6. Qual a duração da sua hesitação típica ao virar (congelamento quando 

vira)? 

  (0) Nenhuma. 

  (1) Continua girando entre 1 - 2s 

  (2) Continua girando entre 3 – 10s. 

  (3) Continua girando entre 11 – 30s. 

  (4) Incapaz de continuar girando por mais de 30s. 

 


