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RESUMO 

 

Introdução: As alterações presentes na região do tronco em indivíduos com doença de 

Parkinson (DP) parecem relacionar-se com sintomas de natureza motora e não motora, 

tais como, equilíbrio postural, marcha e constipação intestinal (CI).  

Objetivo: Avaliar os efeitos de um programa de exercícios domiciliares direcionado à 

região do tronco sobre sintomas motores e não-motores de indivíduos com DP.  

Metodologia: Ensaio clínico controlado e randomizado, incluindo 28 indivíduos com 

DP - classificados entre 2 a 4 na Escala de Hoehn & Yahr, com sintomas de CI, déficits 

de equilíbrio postural e marcha. A amostra foi aleatorizada em Grupo Controle (GC, n= 

14) e Grupo Experimental (GE, n= 14). O GC realizou atividades envolvendo os 

membros superiores e inferiores; o GE realizou um protocolo de exercícios focados na 

região do tronco. Os protocolos foram efetuados pelos participantes em domicílio, 

diariamente (três vezes por dia) por três semanas consecutivas, sob supervisão do 

cuidador e monitoração diária pelos terapeutas do estudo. Os participantes foram 

avaliados no tempo on da medicação antes do início das intervenções, imediatamente 

após e 30 dias após o término das intervenções, quanto às medidas de desfecho: função 

intestinal/CI (Escala de Bristol e questionário The Bowel Function in the Community - 

BFC); variáveis cinemáticas da marcha (Qualisys Motion Capture System®); variáveis 

do equilíbrio postural (plataforma de força); qualidade de vida (Parkinson Disease 

Questionnaire-39 - PDQ-39). A análise dos dados foi realizada utilizando Análise de 

variância (ANOVA) mista com medidas repetidas para comparar as medidas de 

desfecho entre os grupos e entre os momentos de avaliação. Testes de correlação foram 

aplicados entre a variável CI (Escala de Bristol) e as variáveis motoras: número de 

quedas no último ano, função motora (parte da Movement Disorders Society – Unified 

Parkinson’s Disease Rating Scale - MDS-UPDRS) e mobilidade autorreferida (item da 

escala PDQ-39). A significância adotada foi de 5% para todas as análises. 

Resultados: Artigo 1 – A ANOVA demonstrou que não houve interação tempo*grupo 

para os dados da Escala de Bristol, sem alterações do desfecho ao longo do tempo. Os 

dados referentes ao BFC demonstraram interação significativa tempo*grupo (F= 4,065; 

P= 0,038). Quanto à qualidade de vida, não houve interação tempo*grupo e não houve 

alteração desse desfecho ao longo do tempo. Não houve correlação entre a medida de 

CI e as variáveis motoras: número de quedas no último ano, função motora e mobilidade 
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autorreferida. Artigo 2 - Segundo a ANOVA, não houve interação significativa entre 

tempo e grupo nem alterações ao longo do tempo para todos os desfechos relativos à 

marcha: velocidade, comprimento da passada, tempo de duplo apoio, extensão do 

quadril, amplitude do movimento do joelho e do tornozelo; e relativos ao equilíbrio 

postural: 95% da área de deslocamento do centro de pressão, distância do deslocamento, 

velocidade do deslocamento, deslocamento ântero-posterior e médio-lateral.  

Conclusão: Por meio dos resultados obtidos, pode-se inferir que o protocolo composto 

por exercícios de fortalecimento muscular direcionados para o tronco (GE) melhorou a 

função intestinal quando comparado ao GC, a partir de um aumento da frequência da 

evacuação, aproximando-se do padrão intestinal normal. Porém, nenhum dos protocolos 

foi capaz de promover melhora relativa à qualidade de vida. Quanto aos sintomas 

motores, não foi produzido benefício na marcha e no equilíbrio postural dos 

participantes de ambos os grupos. Os achados reforçam a necessidade de estudos na 

temática atual, envolvendo tratamento domiciliar de sintomas não apenas motores, mas 

também não-motores na DP.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Reabilitação, Transtornos do Movimento, Constipação 

Intestinal, Assistência Centrada no Paciente. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: The alterations present in the trunk region in individuals with Parkinson's 

disease (PD) seem to be related to symptoms of motor and non-motor nature, such as 

postural balance, gait and intestinal constipation (IC). 

Objective: To evaluate the effects of a home exercise program aimed at the trunk region 

on motor and non-motor symptoms of individuals with PD. 

Methodology: Controlled and randomized clinical trial, including 28 individuals with 

PD - classified between 2 and 4 on the Hoehn & Yahr Scale, with symptoms of IC, 

postural balance deficits and gait. The sample was randomized into a Control Group 

(CG, n = 14) and an Experimental Group (GE, n = 14). The CG performed activities 

involving the upper and lower limbs; the GE carried out an exercise protocol focused 

on the trunk region. The protocols were carried out by the participants at home, daily 

(three times a day) for three consecutive weeks, under the supervision of the caregiver 

and daily monitoring by the study therapists. Participants were evaluated at the time of 

medication before the start of interventions, immediately after and 30 days after the end 

of interventions, regarding outcome measures: bowel function / IC (Bristol scale and 

The Bowel Function in the Community - BFC questionnaire ); kinematic gait variables 

(Qualisys Motion Capture System®); variables of postural balance (force platform); 

quality of life (Parkinson Disease Questionnaire-39 - PDQ-39). Data analysis was 

performed using Analysis of Variance (ANOVA) mixed with repeated measures to 

compare the outcome measures between groups and between assessment times. 

Correlation tests were applied between the CI variable (Bristol scale) and the motor 

variables: number of falls in the last year, motor function (part of the Movement 

Disorders Society - Unified Parkinson's Disease Rating Scale - MDS-UPDRS) and self-

reported mobility (item the PDQ-39 scale). The significance adopted was 5% for all 

analyzes. 

Results: Manuscript 1 - ANOVA demonstrated that there was no time * group 

interaction for the Bristol Scale data, with no change in the outcome over time. The data 

referring to BFC showed significant interaction time * group (F = 4.065; P = 0.038). As 

for quality of life, there was no time * group interaction and there was no change in this 

outcome over time. There was no correlation between IC measurement and motor 

variables: number of falls in the last year, motor function and self-reported mobility.  
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Manuscript 2 - According to ANOVA, there was no significant interaction between time 

and group or changes over time for all outcomes related to gait: speed, stride length, 

double support time, hip extension, range of motion of the knee and ankle; and related 

to postural balance: 95% of the displacement area of the pressure center, displacement 

distance, displacement speed, anteroposterior and mediolateral displacement. 

Conclusion: Through the results obtained, it can be inferred that the protocol composed 

of muscle strengthening exercises directed to the trunk (SG) improved intestinal 

function when compared to the CG, from an increase in the frequency of evacuation, 

approaching the standard normal intestinal. However, none of the protocols was able to 

promote improvement regarding the quality of life. As for motor symptoms, there was 

no benefit in gait and postural balance for participants in both groups. The findings 

reinforce the need for studies on the current theme, involving home treatment of 

symptoms that are not only motor, but also non-motor in PD. 

 

KEYWORDS: Rehabilitation, Movement Disorders, Constipation, Patient-Centered 

Care. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Doença de Parkinson (DP) é o segundo transtorno neurodegenerativo mais 

comum no mundo, afetando 1-2 indivíduos a cada 1000 pessoas, o que corresponde a 1% 

da população acima de 60 anos (TYSNES & STORSTEIN, 2017). A prevalência da DP 

tende a aumentar com a idade, com cerca de 40 casos/100.000 habitantes com 49 anos de 

idade e 1087 casos/100.000 habitantes com idade superior a 80 anos. Em relação ao sexo, 

parece haver diferença na prevalência da DP entre homens e mulheres, sendo os primeiros 

mais acometidos. Esta diferença pode estar relacionada à maior exposição dos homens a 

fatores externos/ambientais, enquanto as mulheres estariam menos susceptíveis devido à 

modulação hormonal do estrogênio e fatores genéticos relacionados ao cromossomo X 

(TYSNES & STORSTEIN, 2017; PRINGSHEIM et. al, 2014). 

Indivíduos com DP comumente apresentam uma série de sinais e sintomas, 

historicamente classificados como sintomas ‘motores’ e ‘não-motores’. Os sintomas 

motores característicos são rigidez muscular, tremor de repouso e bradicinesia (tríade 

motora clássica), além da instabilidade postural e hipocinesia da marcha (HUGHES et. 

al, 1993). Em relação aos sintomas não-motores, os mais relatados são: hiposmia (35,5%), 

depressão (23%), constipação (20%), ansiedade (18,8%) e distúrbios de comportamento 

do sono REM (Rapid Eyes Movement) (17,9%). Outros sintomas não-motores observados 

incluem disfunções autonômicas (urogenital, cardiovascular e respiratória), 

neuropsiquiátricas e sensoriais (CHEN et. al, 2015; JELLINGER, 2015).  

A deficiência do neurotransmissor dopamina na substância negra tem sido 

considerada ponto crucial para o desenvolvimento dos sintomas motores na DP. Porém, 

estrururas não dopaminérgicas - tais como neurônios serotoninérgicos, colinérgicos e 

norepinefrínicos - também estão envolvidas na patogênese da doença (FORNO, 1996). 

Têm sido mostrado que muitos dos sintomas não-motores da DP decorrem do acúmulo 

de alfa-sinucleína no núcleo olfatório anterior do glossofaríngeo e no núcleo dorsal do 

vago, processo que antecede a degeneração dopaminérgica iniciada na substância negra. 

Dessa forma, a maior parte dos sintomas não-motores surgem antes dos sintomas motores, 

e em torno de, aproximadamente, 20 anos antes do diagnóstico da DP ser confirmado 

(CHEN et. al, 2015; JELLINGER, 2015).   

Tem sido observado que indivíduos com DP exibem importante 

comprometimento da região do tronco, o que pode estar relacionado aos sintomas motores 

apresentados. A rigidez muscular na DP, predominante no esqueleto axial, reduz a 
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mobilidade dessa região. A fraqueza muscular, sobretudo na musculatura extensora de 

tronco, contribui para a reduzida mobilidade, além de reforçar uma postura em flexão 

anterior do tronco. Déficits de recrutamento muscular seletivo atuam dificultando a 

mobilidade e o controle voluntário das atividades; com isso, é observada movimentação 

“em bloco” da região do tronco em diversas tarefas, tais como a marcha, por exemplo. 

Além disso, alterações posturais, como a manutenção da postura em flexão anterior da 

cabeça e do tronco, promovem encurtamentos da musculatura abdominal e peitoral; 

ademais, deslocam anteriormente o centro de gravidade, gerando instabilidade postural e 

favorecendo o risco de quedas nessa população (HUBBLE et. al, 2017). 

A instabilidade postural é um sintoma motor da DP que ocorre na fase 

intermediária a tardia da doença. Parece estar intimamente relacionada a deficiências no 

controle da postura e do movimento, embora também seja influenciada por alterações no 

tônus muscular (rigidez), pela redução do torque muscular e também pela bradicinesia 

(lentidão dos movimentos) (SANTAMATO et. al, 2015). Trata-se de um sintoma motor 

incapacitante que pode propiciar ao indivíduo a ocorrência de quedas. A hipocinesia da 

marcha, identificada pela redução de movimentos durante a locomoção, também atua por 

influenciar a instabilidade postural desses indivíduos. Isso porque, durante a marcha, 

indivíduos com DP caracteristicamente apresentam menor comprimento da passada, com 

reduzida base de sustentação, além de dificuldade de iniciar e finalizar a marcha e de 

superar obstáculos e mudar de direção, podendo haver congelamento do movimento 

(freezing). Todas essas alterações, em conjunto, promovem aumento da incidência de 

quedas, com risco concomitante de fraturas (SANTAMATO et. al, 2015). 

Para minimizar os efeitos da instabilidade postural e dos déficits de marcha na DP, 

o treinamento baseado em exercícios de fortalecimento vem sendo indicado. De acordo 

com revisão recente, foram evidenciados efeitos benéficos a curto e a longo prazo 

decorrentes de exercícios físicos sobre a marcha e equilíbrio postural, com redução da 

taxa de quedas nessa população (SHEN et. al, 2016). Nesse sentido, algumas abordagens 

de tratamento fisioterapêutico vêm sendo sugeridas, porém ainda incipientes ao envolver 

o fortalecimento da região do tronco. No estudo de Santos e colaboradores (2017), duas 

abordagens foram comparadas: treinamento do equilíbrio, independência funcional e 

marcha versus exercícios resistidos enfatizando a região do tronco e membros inferiores. 

Nesse estudo, o treino de equilíbrio foi mais efetivo para melhora do controle postural do 

que o treinamento resistido para tronco e membros inferiores em indivíduos com DP. No 

estudo de Hubble e colaboradores (2017), pessoas com DP com histórico de quedas 
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praticaram terapia educativa para prevenção de quedas ou exercícios de fortalecimento 

da musculatura do tronco. O grupo que praticou exercícios apresentou melhora 

estatisticamente e clinicamente relevante na simetria do tronco e comprimento da 

passada, com aumento da independência funcional dos participantes. O estudo de Lee e 

colaboradores (2017), por sua vez, propôs o fortalecimento dos músculos extensores de 

tronco para tratamento da Camptocormia. Dos seis participantes do estudo, cinco 

apresentaram melhora estatisticamente significativa na realização de atividades da vida 

diária (incluindo a marcha) e no ângulo de flexão do tronco na postura bípede (SILVA & 

MOTA, 2013; HUBBLE et. al, 2017; LEE et. al, 2017; SANTOS et. al, 2017). 

Além dos sintomas motores, as alterações na região do tronco na DP também 

podem estar envolvidas com sintomas não-motores da doença, como a constipação 

intestinal (CI), por exemplo. A CI é um dos primeiros sintomas não-motores a serem 

percebidos pelos indivíduos (KNUDSEN et. al, 2017). Segundo Zhou e colaboradores 

(2019), a CI, além de marcador clínico da fase pré-motora da doença, também é preditora 

da duração e gravidade da DP (ZHOU et al, 2019). Com uma prevalência de 50% dentre 

as pessoas com DP estabelecida, a CI é um distúrbio de fisiopatologia complexa e 

multifatorial, em que os sintomas encontrados são: fezes ressecadas, menos de 3 (três) 

evacuações por semana, esforço para evacuar, sensação de esvaziamento incompleta, e 

tempo prolongado para a evacuação, sendo o diagnóstico realizado através dos critérios 

de ROMA III ou pela Escala de Constipação Intestinal - Constipation Assessment Scale 

(ADAMS-CARR et. al, 2018; MCCLURG et. al, 2016; ZIANE, 2015).  

Nos indivíduos com DP, a CI tem relação com a deterioração das vias 

neurológicas que promovem o reflexo peristáltico; em consequência do peristaltismo 

reduzido, o trânsito colônico se torna lento, com diminuição da frequência do movimento 

intestinal. Na progressão da doença, a fadiga e a indisposição promovem piora da 

mobilidade geral, agravando a redução dos movimentos peristálticos (MCCLURG et. al, 

2016). Outros fatores parecem contribuir para a CI, tais como rigidez muscular no tronco, 

efeito adverso das medicações usadas no manejo da doença e dieta pobre em nutrientes. 

Apesar da relevância clínica da CI na DP e de uma possível relação na patogênese da 

doença, os mecanismos subjacentes à CI nesses indivíduos ainda permanecem pouco 

compreendidos (PABLO-FERNÁNDEZ et. al, 2019). 

O exercício físico da região do tronco, especificamente da região abdominal, tem 

sido indicado como proposta de tratamento para a CI. A ativação entre o assoalho pélvico 

e os músculos abdominais inferiores - voluntários na contração isométrica da parte 
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superior do abdômen e relaxamento simultâneo da parte inferior do abdômen – tende a 

melhorar a coordenação muscular do assoalho pélvico (SAPSFORD et. al, 2001; 

SAPSFORD, HODGES, 2001; CHASE et. al, 2009). Nessa perspectiva, o estudo de Silva 

e Mota (2013) propôs utilizar exercícios de fortalecimento direcionados para a região do 

tronco em crianças para o tratamento da CI, demonstrando efeitos benéficos a partir dessa 

estratégia de intervenção (SILVA & MOTA, 2013). No entanto, a literatura ainda é 

escassa em relação à proposta de fortalecimento do tronco para tratamento da CI, 

especialmente em indivíduos com DP. 

Considerando o exposto, tem-se o seguinte questionamento: um protocolo de 

exercícios direcionado à região do tronco é capaz de promover influência sobre sintomas 

motores de equilíbrio postural e marcha, e sobre o sintoma não-motor de constipação 

intestinal, em indivíduos com DP? 

 

1.1 Justificativa 

A atuação fisioterapêutica na DP visa principalmente aumentar a capacidade 

funcional e minimizar complicações secundárias nesses indivíduos, através da 

reabilitação do movimento (THOMLINSON et. al, 2013; THOMLINSON et. al, 2014). 

Nesse sentido, observa-se que a literatura concentra estudos relacionados ao tratamento 

fisioterapêutico dos sintomas motores da doença, com a maioria dos estudos focada no 

treino específico de habilidades (marcha e equilíbrio) ou fortalecimento dos membros. 

Embora as alterações presentes na região do tronco desses sujeitos pareçam estar 

relacionadas a sintomas motores como déficits de marcha e equilíbrio postural, poucos 

estudos têm sugerido o fortalecimento da musculatura do tronco para tratamento desses 

sintomas motores. Quando se trata dos sintomas não-motores, a escassez se reflete no 

número de publicações relacionadas ao tratamento fisioterapêutico desses sintomas, 

qualquer que seja a abordagem de tratamento. 

Do nosso conhecimento, apenas um estudo até o momento propôs o 

fortalecimento do tronco para tratamento de sintomas motores e não-motores na DP. 

Embora não tenha sido o ponto central do estudo, o fortalecimento do tronco foi realizado, 

em adição ao treino de marcha em esteira e fortalecimento de membros superiores, sendo 

investigados aspectos relativos aos sintomas motores (função motora e fadiga muscular) 

e não-motores (depressão e ansiedade) (DASHTIPOUR et al., 2015). Dessa forma, há 

muito ainda a ser esclarecido acerca dos possíveis benefícios dessa intervenção em 

indivíduos com DP. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Geral 

• Avaliar os efeitos de um programa de exercícios domiciliares direcionados à 

região do tronco sobre sintomas motores e não-motores de indivíduos com DP. 

2.2 Específicos 

Artigo 1 – Efeitos de um programa de exercícios domiciliares sobre a função 

intestinal e a qualidade de vida de indivíduos com Doença de Parkinson: ensaio 

clínico randomizado 

• Avaliar os efeitos de um programa de exercícios domiciliares direcionados à 

região do tronco sobre os sintomas não-motores de constipação intestinal e baixa 

qualidade de vida, em indivíduos com DP; 

• Verificar se há relação do sintoma não-motor de constipação intestinal com 

sintomas motores (déficits de equilíbrio postural, da função motora e mobilidade 

autorreferida) na DP. 

Artigo 2 – Efeitos de um programa de exercícios domiciliares sobre a marcha e 

equilíbrio postural de indivíduos com Doença de Parkinson: ensaio clínico 

randomizado 

• Avaliar os efeitos de um programa de exercícios domiciliares direcionados à 

região do tronco sobre sintomas motores (déficits de equilíbrio postural e marcha), 

em indivíduos com DP. 
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3. METODOLOGIA 

3.1 Delineamento do estudo 

O presente estudo caracteriza-se como ensaio clínico controlado e randomizado, 

seguindo as recomendações do Consolidated Standards of Reporting Trials - CONSORT 

(CONSORT TRANSPARENT REPORTING OF TRIALS, 2010). 

3.2 Local de realização do estudo 

Os procedimentos de coleta de dados foram realizados no Laboratório de Práticas 

Terapêuticas e no Laboratório de Intervenção e Análise de Movimento (LIAM) do 

Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

na cidade de Natal, Rio Grande do Norte (RN). 

3.3 População e amostra 

A população do estudo foi constituída por indivíduos com DP residentes no município 

de Natal ou região metropolitana. A seleção da amostra foi do tipo não probabilística, por 

conveniência, resultante de demanda espontânea, pela procura voluntária desses pacientes 

após divulgação do projeto em mídias sociais. A amostra também foi recrutada a partir 

de busca ativa em clínicas e centros de reabilitação de Natal-RN e região metropolitana. 

3.4 Tamanho da amostra 

Para o cálculo do tamanho da amostra, realizado a partir de uma calculadora online 

(DEAN, SULLIVAN & SOE, 2013), foi adotada a variável área de deslocamento do 

centro de pressão (m2) como medida de desfecho primária deste estudo. De acordo com 

o estudo de Hubble e colaboradores (2017), o desvio-padrão da variável “95% da área 

elíptica do centro de pressão (cm2)”, medida em apoio bipodal com olhos abertos, foi de 

1,21 cm2 no grupo experimental e 1,76 cm2 no grupo controle (HUBBLE et al., 2017).  A 

partir desses dados, o tamanho da amostra foi calculado para se detectar uma diferença 

na área de deslocamento do centro de pressão entre os grupos de 1,81cm2 (com α = 5% e 

poder estatístico de 80%), uma vez que esse valor (1,81cm2) foi identificado como a 

mínima mudança detectável para essa variável, na condição de apoio bipodal com olhos 

abertos, no estudo supracitado. Considerando uma razão entre os grupos de 1:1, verificou-

se que o menor número necessário para detectar a diferença esperada seria de 11 em cada 

grupo. Considerando uma taxa de perda de aproximadamente 20%, chegou-se ao número 

final de 28 participantes (14 por grupo). 
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3.5 Critérios de elegibilidade 

A seleção dos participantes foi feita mediante os seguintes critérios: (1) ter diagnóstico 

cínico de DP Idiopática; (2) estar classificado entre os estágios 2 a 4 da Escala de Hoehn 

& Yahr (HOEHN, YAHR, 1967); (3) apresentar dois ou mais sintomas de CI, segundo 

os Critérios de Roma III (SHARIFI–RAD et. al, 2017); (4) demonstrar capacidade de 

compreender e obedecer a comandos simples; (5) ter capacidade de deambular por pelo 

menos 10m sem assistência pessoal; (6) estar em uso regular de medicações 

antiparkinsonianas; (7) ausência de patologias associadas que possam vir a afetar 

significativamente o funcionamento intestinal e/ou o equilíbrio postural e/ou a marcha; 

(8) ausência de sangramento retal ou outras complicações de cunho gastrintestinal ou 

proctológico. Foi considerado critério de exclusão: não possuir meio de comunicação 

(telefone) para contato diário e acompanhamento terapêutico. 

3.6 Considerações éticas 

Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), por meio da 

Plataforma Brasil (número do parecer: 2.942.056) e, posteriormente, registrada como 

ensaio clínico no site clinicaltrials.gov (NCT 0181528). Somente após a devida aprovação 

no CEP, os procedimentos de coleta foram realizados. Na ocasião do estudo, todos os 

participantes, quando recrutados, foram devidamente esclarecidos sobre a pesquisa e 

assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice 1), de 

acordo com a resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e em consonância com a 

Declaração de Helsinque. 

3.7 Aleatorização e cegamento 

A sequência de aleatorização foi gerada por computador (randomization.com) 

(DALLAL, 2013), considerando-se dois grupos e blocos randomizados de 4 participantes 

cada, por um pesquisador externo não envolvido no estudo. Este pesquisador manteve a 

lista de aleatorização em sigilo até o término do estudo e organizou em envelopes opacos 

e sequencialmente numerados, posteriormente selados, a sequência de aleatorização de 

acordo com a codificação que foi criada para os grupos do estudo (Grupo Controle e 

Grupo Experimental). 

O pesquisador 1 foi responsável pela randomização, de modo a manter o sigilo da 

alocação. Os pesquisadores 2 e 3 realizaram a avaliação referente às medidas de 

caracterização da amostra. Os pesquisadores 4 e 5 realizaram a avaliação referente às 

medidas de desfecho. Os pesquisadores 2, 3, 4 e 5 foram mascarados em relação à 
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alocação por grupo. Os pesquisadores 6 e 7 realizaram o treinamento e monitoramento 

dos participantes de cada grupo, não sendo possível o cegamento destes. A análise 

estatística foi realizada pelo pesquisador 8, cego quanto à alocação dos pacientes nos 

grupos.  

3.8 Instrumentos de medida 

 3.8.1 Medidas de caracterização da amostra 

o Avaliação sociodemográfica e clínica - Ficha de avaliação  

Uma ficha de avaliação (Apêndice 2) foi confeccionada de modo a caracterizar o perfil 

clínico e sociodemográfico da amostra, por meio da coleta das seguintes informações: (1) 

Dados pessoais (idade, sexo, dentre outros); (2) Dados clínicos (tempo de duração da DP, 

medicações em uso, comorbidades); (3) Inquérito de quedas e (4) Exame físico (pressão 

arterial sistêmica, índice de massa corpórea e estatura corporal). A pressão arterial foi 

obtida a partir de um esfigmomanômetro digital (Fisomat Comfort III®); a massa 

corporal foi mensurada por meio de uma balança digital (Beurer®) e a estatura por uma 

trena simples (Vonder®). 

o Estadiamento da doença - Escala de Incapacidade de Hoehn & Yahr (H&Y) 

A Escala de Incapacidade de Hoenh & Yahr (H&Y) (Anexo 1) foi utilizada para 

avaliar o estadiamento da DP quanto à incapacidade funcional dos participantes (HOEHN 

& YAHR, 1967). Esta escala possui cinco níveis de classificação (1 a 5). Os pacientes 

classificados nos estágios 1, 2 e 3 apresentam incapacidade leve a moderada e os pacientes 

classificados nos estágios 4 e 5 apresentam incapacidade grave (MELLO & BOTELHO, 

2010). 

o Impacto da doença - Movement Disorders Society - Unified Parkinson’s 

Disease Rating Scale (MDS-UPDRS) 

A Movement Disorders Society – Unified Parkinson’s Disease Rating Scale 

(MDS-UPDRS) (Anexo 2) é uma revisão da Unified Parkinson’s Disease Rating Scale 

(UPDRS). A MDS-UPDRS (GOETZ et. al, 2016) foi utilizada para verificar o impacto 

da doença em diversos aspectos, de acordo com as partes avaliadas na escala: parte I- 

Aspectos não motores da vida diária; parte II- Aspectos motores da vida diária; parte III- 

Avaliação motora; e parte IV- Complicações motoras. Cada parte possui subitens que são 

pontuados de 0 (normal) a 4 (comprometimento grave). Dessa forma, quanto maior o 

escore obtido, pior o desempenho (GOETZ et. al, 2016). 
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o Diagnóstico de constipação intestinal - Critério de Roma III 

O Critério de Roma III (Anexo 3) foi o instrumento utilizado para identificar a 

presença de CI (Anexo 3) (DROSSMAN et. al, 2006). Nesse instrumento, são 

classificados como constipados aqueles indivíduos que apresentarem duas ou mais das 

seguintes características (em pelo menos 25% das defecações): esforço evacuatório, fezes 

grumosas ou duras, sensação de evacuação incompleta, sensação de obstrução/bloqueio 

anorretal das fezes, manobras manuais (evacuação com ajuda digital, apoio do assoalho 

pélvico); além de menos de três evacuações por semana. Esse instrumento tem sido 

bastante utilizado por permitir a identificação simples da CI e foi validado para o Brasil 

em 2012 por Pardini e colaboradores (PARDINI et al., 2012). 

3.8.2 Medidas de acompanhamento da intervenção 

o Nível de atividade física - International Physical Activity Questionnaire 

(IPAQ) 

O nível de atividade física dos participantes foi mensurado utilizando-se o 

International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) (Anexo 4). Este questionário foi 

desenvolvido por um grupo de especialistas, sendo posteriormente avaliado em 12 países 

(incluindo o Brasil), mostrando-se válido e confiável para quantificar o nível de atividade 

física em indivíduos adultos (CRAIG et al., 2003). Nesse instrumento, as perguntas são 

autoaplicáveis e voltadas para a quantificação do tempo dispendido em atividades físicas 

nos últimos sete dias. Dessa forma, o IPAQ permite classificar o indivíduo como: muito 

ativo; irregularmente ativo e sedentário (BENEDETTI et. al, 2007). 

 3.8.3 Medidas de desfecho 

Primárias 

o Função intestinal/consistência das fezes - Escala de Bristol 

         A Escala de Bristol foi empregada para avaliação da função intestinal através 

da descrição da consistência das fezes (Anexo 6) (LEWIS & HEATON, 1997). Validada 

no Brasil por Martinez e Azevedo (2012), esta escala possibilita uma anamnese fidedigna, 

uma vez que o formato das fezes se modifica em várias doenças intestinais (MARTINEZ 

& AZEVEDO, 2012). Nesta escala, a classificação é dada em 5 tipos: o tipo 01 evidencia 

fezes com pedaços separados, duros como amendoim (denominados cíbalos); o tipo 02 

apresenta fezes em formato de salsicha, porém segmentada; o tipo 03 apresenta formato 

de salsicha, mas com fenda na superfície; o tipo 04 apresenta formato de salsicha ou 
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cobra, sendo lisa e mole; o tipo 05 apresenta partes moles, mas contornos nítidos; o tipo 

06  apresenta partes aeradas e contornos esgarçados; e o tipo 07 apresenta-se de forma  

aquosa, sem peças sólidas (MARTINEZ & AZEVEDO, 2012).  

o Função intestinal – The Bowel Function in the Community 

       O instrumento The Bowel Function in the Community (Anexo 5) foi desenvolvido 

com a finalidade de avaliar o padrão de funcionamento intestinal (REILLY et al, 2000). 

Foi adaptado transculturalmente e demonstrou adequada validade e confiabilidade para 

uso na população brasileira (DOMANSKY & SANTOS, 2007). No presente estudo, 

apenas a questão 1 desse instrumento foi utilizada, como indicador para delimitação de 

Padrão Intestinal Normal (PIN), Padrão Intestinal Constipado (PIC) e Padrão Intestinal 

Diarreico (PID). A pergunta relaciona-se com a frequência evacuatória, indicando o 

hábito intestinal do indivíduo. Considera-se o PIN quando a resposta varia de 5 a 8, e 

refere-se entre três evacuações diárias a três evacuações semanais. É considerado PIC a 

resposta que varia de 1 a 4, demonstrando menos de três evacuações por semana. O PID 

é identificado quando a reposta é 9, em que ocorrem mais que três evacuações diárias 

(DOMANSKY, 2007). 

o Equilíbrio postural - Estabilometria (plataforma de força) 

A análise do equilíbrio postural foi realizada por meio da estabilometria.  Para tal, 

foi utilizada uma Plataforma de força da marca Bertec® modelo 4060 (Figura 1). Esta 

plataforma é composta por 4 sensores de força e possui dimensões de 60 x 40 cm, estando 

fixada ao solo do laboratório e conectada a um amplificador externo (AM651X, Bertec®), 

que capta o sinal digital da plataforma e o transforma para que possa ser enviado para um 

computador. A plataforma utilizada é sincronizada com o sistema de análise de 

movimento Qualisys Motion Capture System® (QUALISYS MEDICAL AB, 411 13 

Gothenburg, Sweden), e através do software de aquisição de dados Qualisys Track 

Manager 2.6 – QTM, os dados são enviados para um computador. A partir desse software, 

são obtidos dados da força de reação ao solo e momentos nos três eixos (vertical, médio-

lateral e ântero-posterior), que são exportados para um software de processamento e 

análise de dados (MATLAB® - The Mathworks, Natick, RI, USA). Esse software, por 

sua vez, permite a obtenção das variáveis relacionadas ao equilíbrio postural.  
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Figura 1: Plataforma de força utilizada na pesquisa para avaliação do equilíbrio 

postural 

Fonte: www.bertec.com 

Secundárias 

o Marcha – Cinemetria 

  A avaliação da marcha foi realizada utilizando-se o sistema de análise do 

movimento Qualisys Motion Capture System®. Este sistema compõe-se por seis câmeras 

(Qualisys Oqus 300) e baseia-se na reconstrução tridimensional (3D) de marcadores 

passivos (refletivos), posicionados sobre proeminências ósseas específicas, que 

delimitam os segmentos corporais. No presente estudo, foram utilizados marcadores 

esféricos com 19 e 15mm de diâmetro; o parâmetro de predição de erro foi determinado 

em 15mm, e o parâmetro residual máximo foi determinado em 5mm. 

Para análise cinemática, 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. Os dados em imagem bidimensional são capturados em uma 

frequência específica (no presente caso, de 120Hz), pelo software de aquisição QTM. Os 

dados gerados pelo QTM são posteriormente exportados para o software de 

processamento Visual 3D (Visual3D Standard, 4.75.33 - C-Motion®, Rockville, MD), 

para que sejam obtidas as variáveis desejadas. No presente estudo, foram obtidas 

variáveis espaço-temporais e angulares da marcha.  

o Qualidade de vida - Parkinson Disease Questionnaire-39 (PDQ-39) 

   Os dados referentes à qualidade de vida foram avaliados a partir do instrumento 

Parkinson Disease Questionnaire-39 (PDQ-39) (Anexo 7) (PETO et. al, 1995). Este 

instrumento é específico para medir a percepção de qualidade de vida na DP, sendo 

validado no Brasil e apresentando adequadas propriedades psicométricas (CAROD-

ARTAL, MARTINEZ-MARTIN & VARGAS, 2007). O PDQ-39 contém 39 questões, 

http://www.bertec.com/
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divididas em oito domínios: mobilidade, atividades de vida diária, bem-estar emocional, 

estigma, suporte social, cognição, comunicação e desconforto corporal. As perguntas 

verificam a frequência com que os pacientes enfrentaram situações de dificuldades 

durante o último mês, o que é graduado em um escore de 0 (nunca) a 4 (sempre), pelo 

próprio entrevistado (CAROD-ARTAL, MARTINEZ-MARTIN & VARGAS, 2007) . O 

escore por dimensão é calculado pela fórmula: 100 x (soma dos escores / 4 x número de 

itens); e o escore total é a soma do resultado de cada dimensão dividido por 8 (total de 

dimensões) (RYAN, 2014). 

3.9 Procedimentos de avaliação  

Os indivíduos com DP previamente contatados ou aqueles que procuraram 

espontaneamente a pesquisa foram avaliados quanto aos critérios de inclusão do estudo 

no LIAM/UFRN, sendo esclarecidos sobre os objetivos da pesquisa e procedimentos a 

serem realizados. Uma vez cientes e concordantes com a participação no estudo, foram 

solicitados a assinar o TCLE. 

Em seguida, os participantes foram submetidos a uma abordagem geral para 

obtenção dos dados clínicos, sendo também obtidas as demais medidas de caracterização 

da amostra e a avaliação da aptidão física pelo IPAQ. A avaliação da qualidade de vida 

(PDQ-39) era realizada imediatamente após coleta dos dados iniciais. Em seguida, era 

realizada a avaliação do equilíbrio postural e da marcha, que serão descritas a seguir. 

Para análise do equilíbrio postural, os participantes seguiram o protocolo de 

testagem descrito por Silva (SILVA, 2014). Sem utilizar calçados, os participantes 

realizaram uma série de três tarefas de equilíbrio em pé, em superfície fixa, na seguinte 

ordem: 

• Apoio bipodal com olhos abertos; 

• Apoio bipodal com olhos fechados; 

• Apoio unipodal sobre o membro dominante com olhos abertos. 

O posicionamento dos pés deveria estar alinhado à largura dos ombros, sem 

rotações. Na tarefa de apoio unipodal, os participantes deveriam permanecer apoiados 

sobre o membro inferior dominante, estando o joelho contralateral em flexão, sem haver 

contato entre os dois membros inferiores. Durante os testes, os participantes foram 

instruídos a olhar para frente e manter as mãos apoiadas na cintura. 

Cada teste teve um total de três tentativas bem-sucedidas. A tentativa era 

considerada inválida caso o participante deslocasse o membro inferior de apoio ou tocasse 
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o chão com o membro inferior contralateral. Vale ressaltar que, durante toda a avaliação 

do equilíbrio, os avaliadores da pesquisa estiveram ao lado do participante para dar-lhe 

segurança e para apoiá-lo (suportá-lo) caso houvesse qualquer tipo de desequilíbrio. Nos 

testes de apoio unipodal, os dados foram coletados durante 15 segundos; no apoio bipodal, 

foram coletados durante 35 segundos.  Entre as tentativas de um mesmo teste, foi dado 

um intervalo de 15 segundos; entre testes diferentes, foram dados intervalos de 60 

segundos (SILVA, 2014). 

Logo após, os participantes foram submetidos à análise da marcha. Foram 

instruídos a vestir um short padronizado disponibilizado pelos pesquisadores para facilitar 

a visualização dos marcadores pelas câmeras. Para aquisição dos dados cinemáticos, 

marcadores anatômicos e de rastreamento foram usados. Os marcadores anatômicos 

utilizados formaram os segmentos pelve, coxa, perna e pé, de ambos os membros. As 

proeminências ósseas identificadas pelos marcadores foram: o ponto mais alto da crista 

ilíaca, trocânter maior do fêmur, epicôndilo lateral e medial do fêmur, maléolo lateral e 

medial do tornozelo, calcâneo e cabeças do 1° e 5° metatarsos. Como marcadores de 

rastreamento, uma placa retangular rígida com 4 marcadores, denominada de cluster, foi 

fixada na base do sacro e no terço médio da face lateral da coxa e da perna, além de três 

marcadores que foram posicionados no pé (cabeça do 5° metatarsos, maléolo lateral do 

tornozelo e calcâneo), a fim de identificar a trajetória de cada segmento, como exposto 

na Figura 2 e baseado em estudo prévio (TRIGUEIRO et. al, 2015). 

Após a calibração do sistema de análise, foram realizadas as coletas estáticas para 

identificação dos segmentos (Figura 2). Nestas coletas, o participante era instruído a 

permanecer imóvel na posição anatômica por 3 segundos. Depois da coleta estática, os 

marcadores anatômicos eram removidos, mantendo-se os de rastreamento para a 

realização das coletas dinâmicas. Nas coletas dinâmicas, os participantes eram instruídos 

a caminhar, descalços, ao longo de um trecho de 8m de comprimento, em linha reta, na 

velocidade habitual e confortável (autosselecionada). Foram efetuadas, no total, 10 

coletas dinâmicas para cada participante. Os avaliadores permaneceram próximos aos 

participantes durante toda a coleta para oferecer confiança sem, no entanto, oferecer 

qualquer ajuda física. 
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Figura 2: Posicionamento dos marcadores e clusters para coletas estáticas. 

Por fim, os participantes foram avaliados sobre aspectos relativos à função 

intestinal/CI, utilizando-se os instrumentos Escala de Bristol e a questão 1 do The Bowel 

Function in the Community. 

Os participantes foram avaliados no tempo on da medicação antiparkinsoniana 

(até 2h após a ingesta da medicação). Todo o procedimento descrito acima foi realizado 

na avaliação inicial. As medidas de desfecho foram novamente coletadas em outros dois 

momentos: imediatamente após o término das intervenções (reavaliação) e após 30 dias 

do término das intervenções (follow-up). 

3.10 Protocolo experimental 

Após a avaliação inicial, os participantes foram instruídos quanto à realização das 

intervenções pelos terapeutas do estudo, os quais foram previamente treinados quanto aos 

protocolos a serem aplicados. Inicialmente, todos os participantes foram orientados a 

continuarem efetuando as atividades diárias normalmente, mantendo o mesmo nível de 

atividade física prévio ao estudo, acrescido apenas do protocolo de intervenção que seria 

administrado para cada grupo. Para isto, o IPAQ foi aplicado por um dos avaliadores do 

estudo, semanalmente, via contato telefônico, de modo a certificar-se que os níveis de 

atividade física em ambos os grupos fossem mantidos. Os participantes foram também 

orientados a não fazerem uso de laxantes ou outro tipo de medicação similar que 

pudessem interferir no trânsito intestinal durante a realização do estudo.  

3.10.1 Grupos do estudo 

Os protocolos de intervenção foram realizados no domicílio de cada participante, 

sob supervisão de um cuidador, e sob monitoração remota pelos terapeutas do estudo. 
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Para orientação quanto aos protocolos de intervenção, os terapeutas demonstravam a 

execução das atividades a serem realizadas, tanto para o participante quanto para seu 

cuidador, na ocasião da avaliação inicial. Além disso, eram expostos vídeos de curta 

duração, autoexplicativos, bem como uma cartilha contendo orientações específicas sobre 

os exercícios a serem praticados. Neste momento, o participante e o cuidador deveriam 

realizar as atividades ensinadas, para que o terapeuta pudesse certificar-se da correta 

execução das atividades propostas. Ao término das orientações, tanto a cartilha quanto os 

vídeos explicativos eram disponibilizados para o participante.    

Os participantes eram ainda informados de que haveria contato telefônico diário 

feito pelos terapeutas do estudo, a fim de monitorar o progresso das atividades orientadas 

e sanar eventuais dúvidas ou queixas. Os horários da monitoração eram combinados entre 

participantes e terapeuta, de modo a aumentar a aderência ao monitoramento. O 

monitoramento proposto foi realizado por meio de perguntas previamente elaboradas 

(Apêndice 3). 

Os protocolos de intervenção, nos dois grupos do estudo, tiveram duração de três 

semanas consecutivas, devendo ser realizados diariamente, 3 vezes por dia. 

o Grupo Controle 

 O protocolo de intervenção do grupo controle (GC) consistiu na realização de 

exercícios direcionados para os membros superiores e inferiores, com base no estudo de 

Morris e colaboradores (2017) (Quadro 1) (MORRIS et al., 2017). Além disso, os 

participantes do GC foram orientados a manter uma alimentação saudável, e ingerir pelo 

menos 2 litros de água por dia. Conforme dito anteriormente, as orientações foram 

fornecidas a partir de explicação presencial, sendo reforçadas através de um vídeo 

ilustrativo e uma cartilha explicativa (Apêndice 4), contendo também as informações 

relativas ao número de séries, repetições e intervalos de descanso. 

Quadro 1: Resumo das tarefas específicas, repetições e progressões para cada um dos 

exercícios dos grupos do estudo 

Grupos do 

estudo 

Tarefa Movimento Repetições/Progressão 

 

 

 

Respiração 

diafragmática 

Respirar 

utilizando a 

Não se especifica. 

Realizar a tarefa 

durante os exercícios 
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Grupo Controle 

musculatura 

diafragmática 

Alongamentos Alongamentos 

ativos das 

principais 

musculaturas dos 

membros 

superiores e 

inferiores 

30 segundos para cada 

movimento 

demonstrado na cartilha 

Exercícios 

miolinfocinéticos 

Flexão plantar, 

dorsiflexão e 

circundução (pés) 

5 repetições de 

dorsiflexão e flexão 

plantar; e 10 vezes para 

cada lado de 

circundução 

 

 

 

 

 

Grupo 

Experimental 

Fortalecimento 

abdominal 

Contração da 

parte superior do 

abdômen 

simultânea ao 

relaxamento da 

parte inferior 

5 séries de 3 

contrações, com 

relaxamento de 10  

segundos 

 

Fortalecimento da 

musculatura 

paravertebral 

Exercício de 

ponte dianteira 

5 séries de 5 segundos, 

com relaxamento de 10 

segundos 

Inclinação pélvica Inclinação 

superior do 

quadril de ambos 

os lados  

5 séries de 5 repetições, 

com relaxamento de 10 

segundos 

Contração dos 

músculos do 

assoalho pélvico 

Contração do 

assoalho pélvico 

associada à 

respiração 

diafragmática 

5 séries de 3 a 5 

segundos, com 

relaxamento de 10 

segundos 
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O desenho esquemático do estudo está exposto na Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Desenho esquemático do estudo 

 

3.10.2 Não aderência ao tratamento e não retenção no estudo 

Foram considerados como critérios de não-aderência às intervenções: não 

realização dos exercícios diariamente, por mais de 3 dias consecutivos (por qualquer 

motivo); não resposta às ligações telefônicas ou mensagens enviadas, por mais de 4 dias 

consecutivos. Todos os participantes que não aderiram ao protocolo de tratamento 

conforme proposto foram incentivados a participar de todas as reavaliações subsequentes. 

Os participantes foram alertados de que aqueles que não participassem de alguma 

reavaliação no período determinado para tal (considerando uma janela máxima de 7 dias 

após o prazo determinado) ou mesmo solicitassem o desligamento do estudo seriam 

considerados como perdas (não-retenção) e não poderiam seguir como participantes do 

estudo. 

3.11 Redução dos dados 

Os dados obtidos via análise cinemática foram inicialmente processados no 

software QTM, versão 2.6. Para os dados de marcha, foram selecionados 5 ciclos a partir 

ALEATORIZAÇÃO 

GRUPO CONTROLE 

Programa de exercícios voltado para os 

membros + Orientações gerais 

3x por dia 

(3 semanas) 

IMEDIATAMENTE APÓS O 

TÉRMINO DAS INTERVENÇÕES 

30 DIAS DEPOIS DO TÉRMINO DAS 

INTERVENÇÕES 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Programa de exercícios focados na 

região do tronco 

3x por dia 

(3 semanas) 

FOLLOW-UP 

- Medidas de desfecho 

REAVALIAÇÃO 

- Medidas de desfecho 

AVALIAÇÃO INICIAL 
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das coletas dinâmicas, permitindo-se uma interpolação de no máximo 10 quadros 

(frames) para cada ciclo. Em seguida, os dados foram exportados para o software Visual 

3D, sendo construído um modelo biomecânico individual a partir dos dados de peso e 

altura de cada participante. Ao modelo biomecânico, foram associadas as coletas 

dinâmicas para calcular o deslocamento angular de cada articulação, utilizando a 

sequência dos ângulos de Cardan. Foi também aplicado um filtro passa-baixa (Low Pass 

Butterworth) com frequência de 6 Hz à trajetória dos marcadores. Para delimitar o início 

e o fim de cada ciclo da marcha e permitir o cálculo das variáveis, foram também 

determinados os eventos de contato inicial e retirada do pé do solo, utilizando referências 

dadas pelo próprio software. Todos os procedimentos descritos acima foram baseados em 

estudo prévio (TRIGUEIRO et. al, 2015). 

  Para o presente estudo, foram obtidas as seguintes variáveis espaço-temporais: 

velocidade da marcha (m/s), comprimento da passada (m) e tempo de duplo apoio (s); e 

também as variáveis angulares: extensão do quadril (°), amplitude de movimento do 

joelho (°) e do tornozelo (°), obtidas para cada um dos membros inferiores. 

Em relação aos dados de equilíbrio postural, a taxa de amostragem considerada 

foi de 20Hz. Após aquisição pelo software QTM, os dados foram exportados para o 

software MATLAB (versão 9.3). Nesse software, os dados foram processados e 

analisados.  Para eliminar ruídos de contaminação de alta frequência, foi aplicado um 

filtro passa-baixa (Butterworth) com frequência de corte de 20Hz.  Embora tenham sido 

coletados dados em 15s (apoio unipodal) e 35s (apoio bipodal), foram considerados 

somente 14s nos testes de apoio unipodal e 33s nos testes de apoio bipodal, excluindo-se 

os segundos iniciais e finais da análise. No software MATLAB, foram calculadas as 

seguintes variáveis:  95% da área elíptica de deslocamento do centro de pressão (cm2), 

distância do deslocamento do centro de pressão (cm2), velocidade de deslocamento do 

centro de pressão (cm/s) e a variabilidade do deslocamento ântero-posterior (eixo Y) e 

médio-lateral (eixo X) do centro de pressão (medida como desvio-padrão do 

deslocamento - cm). 

3.12 Análise dos dados 

A análise dos dados foi realizada por um pesquisador mascarado quanto à 

alocação dos participantes nos grupos, utilizando-se o software Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS, IBM®, USA) para Windows. 



 

35 

 

Primeiramente, foi feita a análise descritiva das variáveis de caracterização da 

amostra, por meio das medidas de tendência central e dispersão. 

As análises inferenciais consideraram a significância estatística de 5% para todas 

as variáveis estudadas. A análise de variância (ANOVA) mista com medidas repetidas foi 

usada para comparar as medidas de desfecho primário e secundário, comparando-se os 

valores entre os grupos e entre a avaliação inicial, a reavaliação e o follow-up. Também 

foram aplicados testes de Correlação de Spearman, uma vez que os dados apresentaram 

distribuição não-normal. As correlações foram realizadas entre a variável constipação 

(mensurada pela Escala de Bristol) e variáveis ‘motoras’: número de quedas no último 

ano; função motora, segundo a MDS-UPDRS (Item III); e mobilidade autorreferida (Item 

I do instrumento PDQ-39). 

A descrição dos grupos foi apresentada como média e desvio padrão, sendo 

reportados ainda o tamanho do efeito e o intervalo de confiança de 95%. Foi realizada a 

análise de intenção de tratar, analisando os participantes de acordo com o grupo para o 

qual haviam sido aleatorizados. Para as perdas do estudo, a imputação dos dados foi feita 

utilizando-se os dados da última avaliação realizada pelo participante. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados e discussão deste trabalho são apresentados nesta seção por meio de 

dois artigos científicos.  

Artigo 1 – Efeitos de um programa de exercícios domiciliares sobre a função 

intestinal e qualidade de vida de indivíduos com Doença de Parkinson: ensaio clínico 

randomizado 

Artigo 2 – Efeitos de um programa de exercícios domiciliares sobre a marcha e 

equilíbrio postural de indivíduos com Doença de Parkinson: ensaio clínico 

randomizado 
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Efeitos de um programa de exercícios domiciliares sobre a função intestinal e a 

qualidade de vida de indivíduos com Doença de Parkinson: ensaio clínico randomizado 
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RESUMO 

Introdução: Indivíduos com Doença de Parkinson (DP) comumente apresentam sinais e 

sintomas classificados como ‘motores’ e ‘não-motores’. Dentre os sintomas não-motores, 

destaca-se a Constipação Intestinal (CI), comprometendo a qualidade de vida destes 

indivíduos. Objetivo: Avaliar os efeitos de um programa de exercícios direcionados à 

região do tronco sobre a CI e baixa qualidade de vida de indivíduos com DP. 

Metodologia: Ensaio clínico randomizado, incluindo 28 indivíduos com DP com 

sintomas de CI. A amostra foi aleatorizada em Grupo Controle (GC, n= 14) e Grupo 

Experimental (GE, n= 14). O GC realizou atividades envolvendo os membros superiores 

e inferiores; o GE realizou um protocolo de exercícios focados na região do tronco. Os 

protocolos foram efetuados pelos participantes em domicílio, três vezes por dia por três 

semanas consecutivas, sob supervisão do cuidador e monitoração pelos terapeutas do 

estudo. Os participantes foram avaliados antes do início das intervenções, imediatamente 

após e 30 dias após o término das intervenções, quanto às medidas de desfecho: função 

intestinal/CI (Escala de Bristol e questionário The Bowel Function in the Community - 

BFC) e qualidade de vida (Parkinson Disease Questionnaire-39 - PDQ-39). A análise 

dos dados foi realizada utilizando Análise de variância (ANOVA) mista com medidas 

repetidas para comparar as medidas de desfecho entre os grupos e entre os momentos de 

avaliação, com significância de 5%. Resultados: A ANOVA demonstrou que não houve 

interação tempo*grupo para os dados da Escala de Bristol, sem alterações do desfecho ao 

longo do tempo. Os dados referentes ao BFC demonstraram interação significativa 

tempo*grupo (F= 4,065; P= 0,038). Quanto à qualidade de vida, não houve interação 

tempo*grupo e não houve alteração desse desfecho ao longo do tempo. Conclusão: Os 

resultados obtidos indicam que o protocolo composto por exercícios de fortalecimento 

muscular direcionados para o tronco (GE) melhorou a função intestinal quando 

comparado ao GC, a partir de um aumento da frequência da evacuação, aproximando-se 

do padrão intestinal normal. Nenhum dos protocolos foi capaz de promover melhora 

relativa à qualidade de vida. Os achados reforçam a necessidade de estudos na temática 

atual, envolvendo tratamento de sintomas não apenas motores, mas também não-motores 

na DP.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Reabilitação, Transtornos do Movimento, Constipação 

Intestinal, Assistência Centrada no Paciente. 
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Introdução 

Indivíduos com Doença de Parkinson (DP) comumente apresentam uma série de 

sinais e sintomas, historicamente classificados como ‘motores’ e ‘não-motores’ (PONT-

SUNYER et. al, 2015). Dentre os sintomas não-motores, a Constipação Intestinal (CI) é 

um dos mais frequentes, com prevalência média de 40-50% em indivíduos com DP 

(FRAZZITTA et. al, 2019). A disfunção intestinal é um dos primeiros sintomas a serem 

desenvolvidos, ocorrendo até 20 anos antes do aparecimento dos sintomas motores 

(MCCLURG et. al, 2016). 

A CI consiste em um distúrbio de fisiopatologia complexa e multifatorial, que 

pode se apresentar a partir de dois ou mais dos seguintes sintomas, verificados em pelo 

menos 25% das defecações: esforço evacuatório, fezes grumosas ou duras, sensação de 

evacuação incompleta, sensação de obstrução/bloqueio anorretal das fezes  e necessidade 

de realização de manobras manuais para facilitar a defecação,  com menos de três 

evacuações por semana (DROSSMAN et. al, 2012). Nos indivíduos com DP, a CI tem 

relação com a deterioração das vias neurológicas que promovem o reflexo peristáltico; 

em consequência do peristaltismo reduzido, o trânsito colônico se torna lento, com 

diminuição da frequência do movimento intestinal. Na progressão da doença, a fadiga e 

a indisposição promovem piora da mobilidade geral, agravando a redução dos 

movimentos peristálticos (MCCLURG et. al, 2016). Outros fatores parecem contribuir 

para a CI associada à DP, como a rigidez muscular no tronco, o efeito adverso das 

medicações usadas no manejo da doença e uma dieta pobre em nutrientes. Apesar da 

relevância clínica da CI na DP e de uma possível relação na patogênese da doença, os 

mecanismos subjacentes à CI nesses indivíduos ainda permanecem pouco compreendidos 

(PABLO-FERNÁNDEZ et. al, 2019). 

A ampla gama de sintomas envolvidos na DP contribui para uma incapacidade 

significativa, que está diretamente relacionada à uma pior qualidade de vida 

(NICOLETTI et. al, 2017). Os sintomas não-motores de CI, depressão, ansiedade, 

queixas de memória, concentração prejudicada e insônia têm mostrado grande influência 

sobre a qualidade de vida desses indivíduos. De fato, tem sido observado que o 

funcionamento intestinal possui relação direta com o bem-estar e conforto do paciente 

com DP (DUNCAN et. al, 2014). 

Alternativas não-farmacológicas têm sido propostas para intervir na função 

intestinal. Medidas educacionais sobre o estilo de vida - que se referem à investigação 
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dos hábitos de vida, orientações gerais quanto ao posicionamento ao evacuar, 

aconselhamento quanto aos mecanismos comportamentais e prática de exercícios físicos 

- podem auxiliar no tratamento da CI (PINTO et. al, 2020). Nessa perspectiva, Silva e 

Mota (2013) utilizaram exercícios de fortalecimento direcionados para a região do tronco 

em crianças para o tratamento da CI, verificando efeitos benéficos a partir dessa 

intervenção (SILVA & MOTA, 2013). No entanto, a literatura ainda é bastante escassa 

quanto à proposta de fortalecimento do tronco para tratamento da CI, especialmente na 

DP. 

Dessa forma, este estudo tem como objetivo principal avaliar os efeitos de um 

programa de exercícios domiciliares, direcionados à região do tronco, sobre os sintomas 

não-motores de CI e baixa qualidade de vida em indivíduos com DP. 

 

Materiais e métodos 

Delineamento do estudo  

Trata-se de um ensaio clínico randomizado, controlado e cego, seguindo as 

recomendações do Consolidated Standards of Reporting Trials - CONSORT (CONSORT 

TRANSPARENT REPORTING OF TRIALS, 2010). 

Participantes 

Indivíduos com DP foram recrutados a partir de busca ativa em clínicas e centros 

de reabilitação da região metropolitana de Natal-RN/Brasil. A amostra também foi 

recrutada a partir de demanda espontânea após divulgação em mídias sociais. 

A seleção dos pacientes foi feita mediante os seguintes critérios: (1) ter 

diagnóstico cínico de DP Idiopática; (2) estar classificado entre os estágios 2 a 4 da Escala 

de Hoehn & Yahr (HOEHN & YAHR, 1967); (3) apresentar dois ou mais sintomas de 

CI, segundo os Critérios de Roma III (SHARIFI–RAD et. al, 2017); (4) demonstrar 

capacidade de compreender e obedecer a comandos simples; (5) deambular por pelo 

menos 10m sem assistência pessoal; (6) estar em uso regular de medicações 

antiparkinsonianas; (7) ausência de patologias associadas que possam vir a afetar 

significativamente o funcionamento intestinal; (8) ausência de sangramento retal ou 

outras complicações de cunho gastrointestinal ou proctológico. Foram excluídos 

indivíduos que não possuíssem meio de comunicação (telefone) para acompanhamento 

terapêutico. 

Aspectos éticos 
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Esta pesquisa foi aprovada no comitê de ética em pesquisa e registrada como 

ensaio clínico. Os participantes, quando recrutados, foram devidamente esclarecidos 

sobre a pesquisa e assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido, seguindo os 

termos do Conselho Nacional de Saúde e em consonância com a Declaração de 

Helsinque. 

Cálculo amostral 

Para o cálculo amostral, foi utilizada a variável função intestinal como medida de 

desfecho primária. De acordo com o estudo de Riezzo e colaboradores (2012), o desvio-

padrão da variável “consistência das fezes” medida pela Escala de Bristol foi de 1,2 no 

grupo experimental e 1,3 no grupo controle (RIEZZO et. al, 2012). A partir desses dados, 

o tamanho da amostra foi calculado para se detectar uma diferença entre grupos de 20% 

(1,4), com α = 5% e poder estatístico de 80%, chegando-se ao número de 26 participantes 

(13 em cada grupo). Considerando uma taxa de perda de aproximadamente 10%, chegou-

se ao número final de 28 participantes (14 por grupo). 

Aleatorização e cegamento 

A sequência de aleatorização foi gerada por computador (DALLAL, 2013), 

considerando-se dois grupos e blocos randomizados de 4 participantes cada (total de 28 

indivíduos, 14 em cada grupo), por um pesquisador externo não envolvido no estudo. Este 

pesquisador manteve a lista de aleatorização em sigilo até o término do estudo e organizou 

em envelopes opacos e sequencialmente numerados, posteriormente selados, a sequência 

de aleatorização de acordo com a codificação que foi criada para os grupos do estudo 

(Controle e Experimental). Os pesquisadores avaliadores dos desfechos e o pesquisador 

que realizou a análise dos dados foram mascarados em relação à alocação por grupo. 

Devido à característica da intervenção, os pesquisadores responsáveis pelo treinamento e 

os participantes não puderam ser mascarados; porém, os pesquisadores abriam o envelope 

no início da intervenção de cada participante, respeitando o sigilo de alocação.  

Medidas de desfecho 

Primário 

O desfecho primário deste estudo foi a função intestinal/CI. Para isto, foi utilizada 

a Escala de Bristol, que avalia a função intestinal através da descrição da consistência das 

fezes (LEWIS & HEATON, 1997). Validada no Brasil, esta escala possibilita uma 

anamnese fidedigna, uma vez que o formato das fezes se modifica em várias doenças 

intestinais. Nesta escala, a classificação é dada em 5 tipos, variando de maior a menor 
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consistência das fezes (MARTINEZ & AZEVEDO, 2012). Ainda para avaliação da CI, 

foi utilizado o instrumento The Bowel Function in the Community (REILLY et. al, 2000), 

que foi adaptado transculturalmente e demonstrou adequada validade e confiabilidade 

para uso na população brasileira (DOMANSKY & SANTOS, 2009). No atual estudo, foi 

utilizada somente a questão 1, que categoriza a frequência da evacuação. Nesta questão, 

respostas entre 5 a 8 indicam padrão intestinal normal (entre três evacuações diárias a três 

semanais); entre 1 a 4, indicam padrão intestinal constipado (menos de três evacuações 

por semana); e quando a resposta é 9, o padrão intestinal é diarreico, pois há mais que três 

evacuações diárias (DOMANSKY & SANTOS, 2009). 

Secundário 

Como desfecho secundário, foi avaliada a qualidade de vida dos participantes 

utilizando-se o Parkinson Disease Questionnaire-39 (PDQ-39) (PETO et. al, 1995). Este 

instrumento é específico para medir a percepção de qualidade de vida na DP, sendo 

validado no Brasil e apresentando adequadas propriedades psicométricas. O PDQ-39 

contém 39 questões, divididas em oito domínios: mobilidade, atividades de vida diária, 

bem-estar emocional, estigma, suporte social, cognição, comunicação e desconforto 

corporal (CAROD-ARTAL, MARTINEZ-MARTIN & VARGAS, 2007).  

Outros instrumentos de medida utilizados foram a Movement Disorders Society – 

Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (MDS-UPDRS) parte III- Avaliação motora 

(MDS-UPDRS, 2016), para verificação da função motora, e o International Physical 

Activity Questionnaire (IPAQ) (CRAIG et. al, 2003), para monitoração do nível de 

atividade física dos participantes.  

Protocolo experimental 

Após a avaliação, os participantes foram alocados de acordo com o grupo no qual 

haviam sido aleatorizados. Em seguida, foram instruídos pelos terapeutas do estudo 

quanto à realização dos protocolos de intervenção, que deveriam ser realizados pelo 

paciente, sob supervisão de cuidador, em domicílio. A intervenção deveria ser realizada 

diariamente (3 vezes por dia), durante três semanas consecutivas. 

 Todos os participantes foram orientados a manterem o mesmo nível de atividade 

física prévio ao estudo; para isto, o IPAQ foi aplicado por um dos avaliadores, 

semanalmente, via contato telefônico. Os participantes foram também orientados a não 

fazerem uso de laxantes ou outro tipo de medicação similar que pudessem interferir no 

trânsito intestinal durante a realização do estudo. Todas as orientações foram reforçadas 
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através de uma cartilha de orientações, que incluía ainda a descrição dos exercícios de 

cada protocolo (grupo) de intervenção. Os exercícios foram também demonstrados 

através de vídeos confeccionados pelos pesquisadores e disponibilizados aos 

participantes do estudo. 

 Os participantes do Grupo Controle (GC) foram instruídos a realizar um 

protocolo de exercícios envolvendo os membros superiores e inferiores (ver Apêndice), 

com base em estudo prévio (MORRIS et. al, 2017). Os participantes do Grupo 

Experimental (GE) não efetuaram os exercícios gerais propostos para o GC; realizaram 

um programa de exercícios focados na região do tronco e assoalho pélvico (ver 

Apêndice), também embasado em estudos prévios (SILVA & MOTA 2013; LEE et. al, 

2017; HUBBLE et. al, 2018; SAPSFORD et. al, 2004). Diariamente, todos os 

participantes foram acompanhados pelos terapeutas do estudo, via contato telefônico, a 

fim de monitorar o progresso das atividades orientadas e sanar eventuais dúvidas ou 

queixas. 

Os participantes foram avaliados no tempo on da medicação antiparkinsoniana, 

ou seja, até uma hora e meia após a ingesta da medicação (SARANZA & LANG, 2020). 

Foram avaliados antes do início das intervenções (avaliação), imediatamente após as 

intervenções (reavaliação) e 30 dias após o término das intervenções (follow-up). Foram 

considerados critérios de não-aderência ao tratamento: não realização do protocolo por 

mais de 3 dias consecutivos e não resposta ao contato telefônico por mais de 4 dias 

consecutivos. Os participantes foram alertados de que aqueles que não participassem de 

alguma reavaliação seriam considerados como perdas (não-retenção) e não poderiam 

seguir no estudo. 

Análise estatística 

A análise dos dados foi realizada utilizando-se o software Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS, IBM®, USA). Análise de variância (ANOVA) mista com 

medidas repetidas foi usada para comparar as medidas de desfecho (função intestinal e 

qualidade de vida), comparando-se os valores entre os grupos e entre a avaliação inicial, 

a reavaliação e o follow-up. Testes de correlação (Spearman) foram aplicados entre a 

variável CI (Escala de Bristol) e as variáveis motoras: função motora (parte III da MDS-

UPDRS), mobilidade autorreferida (item da PDQ-39) e número de quedas no último ano. 

Todas as análises inferenciais consideraram a significância estatística de 5%.  
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A descrição dos grupos foi apresentada como média e desvio padrão, sendo 

reportados o tamanho do efeito e o intervalo de confiança de 95%. Foi realizada a análise 

de intenção de tratar, analisando os participantes de acordo com o grupo para o qual havia 

sido aleatorizado. Para as perdas do estudo, a imputação dos dados foi feita utilizando-se 

os dados da última avaliação realizada pelo participante. 

 

Resultados 

A amostra foi composta por 28 indivíduos, em sua maioria homens, com média 

de idade de 65 anos. A caracterização da amostra está disposta na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Variáveis clínicas e sociodemográficas da amostra, segundo os grupos de 

intervenção (n=28).  

Os dados estão dispostos em frequência absoluta ou em média ± desvio-padrão. 

Abreviações: GC= Grupo Controle; GE= Grupo Experimental; F=Feminino; 

M=Masculino; H&Y: Escala de Hoehn e Yahr; MDS-UPDRS: The Movement Disorder 

Society - Unified Parkinson Disease Rating Scale. 

 

Todos os participantes mantiveram o mesmo nível de atividade física do início ao 

final do estudo, de acordo com os dados do IPAQ. Quanto aos efeitos adversos, o único 

efeito relatado foi dor na coluna, relatado por um participante do GE. O GC não relatou 

efeitos adversos. Sobre a aderência ao tratamento, observou-se que 9 indivíduos (6 do GC 

e 3 do GE) não aderiram aos protocolos propostos. Destes 9, nenhum compareceu às 

reavaliações (perdas). O fluxograma dos participantes está descrito na figura 1. 

 

 

 

 

 

Variáveis GC (n=14) GE (n=14) Total (n=28) 

Sexo (F / M) 6 / 8 4 / 10 10 / 18 

Idade (anos) 65,35 ± 10,10 66,0 ± 6,28 65,56 ± 8,05 

Tempo de diagnóstico (anos) 5,95 ± 4,7 6,07 ± 4,44 6,01 ± 4,18 

Número de quedas no último ano 1,14 ± 1,35 1,35 ± 1,94 1,25 ± 1,64 

Escore H&Y  2,71 ± 0,61 2,71 ± 0,72 2,71 ± 0,65 

Escore MDS-UPDRS (parte 

motora) 

71,07 ± 21,59 62,35 ± 28,93 66,71±25,44 

Critério de Roma III (escore) 4,8 ± 1,23 3,7 ± 1,25 4,32 ± 1,33  

https://www.movementdisorders.org/MDS-Files1/Education/Rating-Scales/MDS-UPDRS_Portuguese_Official_Translation_FINAL.pdf
https://www.movementdisorders.org/MDS-Files1/Education/Rating-Scales/MDS-UPDRS_Portuguese_Official_Translation_FINAL.pdf
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Figura 1: Fluxo dos participantes no estudo. 

 

Avaliados para elegibilidade (n=185) 
Inclusão 

Não atendiam aos critérios de inclusão (n= 96) 

Dificuldade para transporte (n= 22) 

Óbito (n= 1) 

Presença de doença neurológica associada (n= 2) 

Outras razões (n=64)  

 
Randomizados (n=28) 

Alocação para a intervenção 

experimental (n=14) 

• Receberam a intervenção 

alocada (n=14) 

Alocação 

Alocação para a intervenção 

controle (n=14) 

• Receberam a intervenção 

alocada (n=14) 

Reavaliação                     

(após 3 semanas) 

• Realizaram a reavaliação 

(n=13) 

• Não realizaram a 

reavaliação (n=1) 

  - Desistência (n-=1). 

• Realizaram a reavaliação 

(n=8) 

• Não realizaram a 

reavaliação (n=6) 

- Dificuldade de transporte 

(n=2) 

 - Desistência (n=4) 

 

 

 
Follow-up                  

(após 30 dias) 

• Realizaram o Follow-up 

(n=8) 

• Não realizaram o Follow-

up (n=6) 

- Desistência (n=6). 

• Realizaram o Follow-up 

(n=11) 

• Não realizaram o Follow-

up (n=3) 

- Desistência (n=3). 

 

Contactados (n=245) 
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Medidas de desfecho 

 A análise de variância demonstrou que, para o desfecho função intestinal/CI 

(avaliada pela Escala de Bristol), não houve interação significativa entre tempo*grupo 

(F= 0,611; P= 0,538) e quanto ao tempo (F= 0,440; P= 0,635). Para os dados de função 

intestinal avaliados pelo questionário The Bowel Function in Community (questão 1), a 

ANOVA demonstrou interação significativa tempo*grupo (F= 4,065; P= 0,038), sem 

diferença relativa ao tempo (F= 1,206; P= 0,297) (Tabela 2). O tamanho do efeito, 

descrito como a diferença média entre grupos no momento da reavaliação, está exposto 

na Tabela 2. 

Quanto à qualidade de vida, mensurada através do instrumento PDQ-39, não foi 

observada interação significativa entre tempo*grupo (F= 0,452; P= 0,621) e relativo ao 

tempo (F= 0,376; P= 0,669) (Tabela 2). A diferença média entre os grupos na reavaliação 

está demonstrada na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Variáveis relativas à constipação intestinal e qualidade de vida nos grupos 

experimental e controle nos três momentos de avaliação (n=28). 

Abreviações: DP= Desvio-padrão; GC= Grupo Controle; GE= Grupo Experimental; IC 

95%= Intervalo de confiança de 95%; BFC= The Bowel Function in the Community; 

PDQ-39= Parkinson Disease Questionnaire. 

 

Em relação às correlações entre variáveis motoras e não-motoras, não foram 

observadas correlações entre a função intestinal/CI (mensurada pela Escala de Bristol) e: 

o número de quedas relatadas no último ano (P= 0,807; r= -0,048); função motora (P= 

0,436, r= -0,153); mobilidade autorreferida (P= 0,229; r= -0,235). 

 

 

 

 

Variáveis 

 

Avaliação 

média (DP) 

 

Reavaliação 

média (DP) 

 

Follow-up 

média (DP) 

Diferença GE–GC 

reavaliação 

média (IC 95%) 

Escala de 

Bristol 

(escore) 

GC: 2,50 (1,16) 

GE: 2,28 (1,13) 

GC: 2,50 (1,45) 

GE: 2,71 (1,13) 

GC: 2,42 ± 1,50 

GE: 2,71 ± 1,13 

 

0,21 

(-0,80 a 1,22) 

 

BFC 

(escore) 

GC: 4,29 (1,27) 

GE: 4,64 (0,63) 

GC: 4,21 (1,25) 

GE: 4,93 (0,27) 

GC: 3,79 (1,12) 

GE: 4,93 (0,27)  

0,71 

(0,01 a 1,41) 

 PDQ-39 

(escore) 

GC: 30,20 (7,40) 

GE: 27,12 (12,95) 

GC: 27,96 (8,46) 

GE: 26,62 (12,62) 

GC: 30,18 (9,41) 

GE: 25,84 (14,22) 

-1,34 

(-9,69 a 7,01) 
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Discussão 

 Com o objetivo de avaliar os efeitos de um programa de exercícios direcionados 

à região do tronco sobre os sintomas não-motores de CI e qualidade de vida em indivíduos 

com DP, verificou-se que a função intestinal/CI melhorou após o protocolo de exercícios 

do GE, embora a qualidade de vida não tenha sido alterada em nenhum dos grupos.  

A função intestinal, avaliada pela Escala de Bristol, que diz respeito à consistência 

das fezes a partir de sua descrição, parece ter se mantido nos participantes submetidos aos 

protocolos (GC e GE). É possível que esse fator seja explicado pelo tempo de tratamento, 

que foi de três semanas em nosso estudo. No estudo de Silva e Motta (2013), por exemplo, 

foi observada melhora da consistência das fezes em crianças após treinamento muscular, 

massagem abdominal e respiração diafragmática; no entanto, o tempo referente ao 

protocolo realizado foi de seis semanas consecutivas, 2 vezes por semana (SILVA & 

MOTTA, 2013). Vale salientar que, no presente estudo, apesar do tempo total ser 

relativamente curto, a frequência de treinamento foi alta: os participantes realizaram os 

protocolos 3 vezes por dia, diariamente. Ainda assim, a dose terapêutica não parece ter 

sido suficiente para promover alterações mensuradas pela escala de Bristol. Os estudos 

reunidos na revisão de Gao e colaboradores (2019), mostraram que houve melhora da CI 

através da terapia por exercício físico, entretanto, o tempo mínimo de realização de 

protocolo foi de 4 semanas, ou 30 dias (GAO et. al 2019). 

 Domansky & Santos (2009) propuseram uma classificação para m a questão 1 

(referente à frequencia de evacuação) do instrumento The Bowel Function in the 

Community,  um   classificando o padrão intestinal em constipado ou normal, de acordo 

com os escores obtidos (DOMANSKY & SANTOS, 2009). No presente estudo, o GC 

demonstrou piora do padrão intestinal, considerando os escores  da reavaliação e follow-

up. O GE, por sua vez, demonstrou melhora do padrão intestinal, tornando-se mais 

próximo ao padrão intestinal considerado normal na reavaliação.  Nesse sentido, é 

provável que o treinamento da musculatura abdominal tenha auxiliado a propulsão das 

fezes pelo aumento da pressão intra-abdominal. De fato, os exercícios abdominais 

estimulam a atividade parassimpática, aumentam o fluxo sanguíneo para os músculos e 

aumentam, assim, a motilidade colônica (SILVA & MOTTA, 2013), o que pode ter sido 

responsável pela melhora da função intestinal observada no GE. Esses dados confirmam 

a hipótese de que o exercício físico melhora a função intestinal (FAY.AZ et. al, 2018), e 

corroboram com o estudo de Frazzitta e colaboradores (2019), o qual concluiu que a 
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redução do desempenho motor pode ser a principal causa para o desenvolvimento de CI 

grave em indivíduos com DP. 

A literatura ainda é escassa quanto aos tratamentos não-farmacológicos para  a CI 

na DP, especialmente relacionados à região do tronco.  McClurg e colaboradores (2016) 

investigaram, em seu estudo, se haveria melhora da CI em indivíduos com DP a partir de 

um programa de seis semanas, em que o grupo de intervenção recebeu massagem 

abdominal e gerenciamento da CI (por meio de orientações), e o grupo controle recebeu 

somente orientações. Após as intervenções, foi observada melhora na CI em ambos os 

grupos, a partir de avaliação realizada com a Escala de Classificação Gastrointestinal e 

diário intestinal (MCCLURG et. al, 2016). Contudo, até o momento, os estudos que 

realizaram treino de fortalecimento do tronco investigaram aspectos motores da doença 

(GANDOLFI et. al, 2019). Não existem estudos que tenham utilizado o fortalecimento 

da região do tronco para tratamento da CI na DP, o que nos impede de fazer maiores 

comparações.  

No presente estudo, a CI não demonstrou estar relacionada às variáveis motoras: 

número de quedas, função motora e mobilidade autorreferida. Tem sido sugerida a relação 

entre CI e a função motora (FRAZZITTA et. al, 2019). Apesar disso, no presente estudo, 

a CI não demonstrou estar relacionada às variáveis motoras: número de quedas, função 

motora e mobilidade autorreferida. Qiu-Jin e colaboradores (2018) verificaram relação 

direta entre CI e função motora, reforçando a interação entre variáveis motoras e não-

motoras. Os autores utilizaram as seguintes medidas de desfecho: Escala de H&Y e 

UPDRS parte III e IV e Escala de Desgaste (QIU-JIN et. al, 2018).  

A qualidade de vida dos participantes do estudo não foi alterada a partir dos 

protocolos de intervenção propostos. Isso pode ter uma relação com a percepção dos 

indivíduos com DP com relação a seu quadro clínico. A preocupação e incômodo tendem 

a ser maiores nos aspectos relativos aos sintomas motores da doença, dentre eles: 

bradicinesia, tremores, rigidez, e não com relação à CI, apesar de também estar 

relacionada com a funcionalidade do indivíduo (CANO-DE-LA-CUERDA et. al, 2020; 

QIU-JIN et. al 2018).  Além disso, a qualidade de vida, mensurada por questionários, 

parece não ser tão sensível a alterações a curto prazo. O tempo de convívio com a doença 

pode ou não predizer o grau de comprometimento da qualidade de vida do paciente com 

DP (NAVARRO-PETERNELLA & MARCON, 2012). 

Faz-se necessário pontuar as limitações observadas no presente estudo. Apesar do 

monitoramento realizado diarimente pelos terapeutas, foi observado que um terço dos 
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participantes não aderiram aos protocolos de intervenção, possivelmente pela questão da 

autorresponsabilidade na execução do tratamento. A estratégia de autocuidado e 

autogerenciamento através de um protocolo domiciliar traz ainda o viés da não-

observação da execução das atividades propostas; assim, não se sabe ao certo até que 

ponto os participantes realizaram os exercícios adequadamente e na quantidade prescrita. 

Foi observado também um número maior do que o esperado de participantes que tiveram 

não-retenção ao tratamento, o que pode ser justificado pela desmotivação causada pelo 

tempo de avaliação (aproximadamente 3h). Apesar das limitações apontadas, há de se 

considerar a importância do estudo, uma vez que há poucos dados disponíveis na 

literatura sobre o tratamento fisioterapêutico dos aspectos não-motores na DP. 

Conclusão 

De acordo com os  resultados obtidos,  exercícios de fortalecimento muscular 

voltados para a região do tronco melhoraram o sintoma não-motor de CI a partir de um 

aumento da frequência da evacuação, aproximando-se do padrão intestinal normal. Os 

protocolos terapêuticos utilizados não foram capazes de promover modificações quanto 

à consistência das fezes e à qualidade de vida dos participantes do estudo. Pode-se inferir, 

portanto, que e exercícios de fortalecimento direcionados para o tronco podem ter efeito 

benéfico na melhora do padrão intestinal em indivíduos com DP. Os achados reforçam 

ainda a necessidade de estudos na temática atual, envolvendo tratamento não-

farmacológico de sintomas não-motores na DP.   
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APÊNDICE 1: GRUPOS DO ESTUDO 

 

 

Grupos do 

estudo 

Protocolo de treinamento  

 

 

Grupo Controle 

(GC) 

Respiração diafragmática associada a todos os exercícios 

Alongamentos de membros superiores e inferiores (30 segundos para cada 

movimento) 

Exercícios miolinfocinéticos nos pés (flexão plantar, dorsiflexão – 5x 

cada, e circundução – 10x para cada lado) 

 

 

 

Grupo 

Experimental 

(GE) 

Fortalecimento abdominal com contração da parte superior do abdômen 

simultânea ao relaxamento da parte inferior (5 séries de 3 contrações, 

relaxamento de 10 segundos) 

Fortalecimento da musculatura paravertebral através de exercício de ponte 

dianteira (5 séries de 5 segundos, com relaxamento de 10 segundos) 

Inclinação pélvica do quadril para ambos os lados (5 séries de 5 repetições, 

com relaxamento de 10 segundos) 

Contração dos músculos do assoalho pélvico associada à respiração 

diafragmática (5 séries de 3 a 5 segundos, com relaxamento de 10 

segundos) 
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RESUMO 

 

Introdução: Dentre os sintomas motores da Doença de Parkinson (DP), a hipocinesia da 

marcha e os déficits de equilíbrio postural parecem ter relação com alterações 

apresentadas na região do tronco desses indivíduos. Objetivo: Avaliar os efeitos de um 

programa de exercícios direcionados à região do tronco sobre o equilíbrio e a marcha de 

indivíduos com DP. Metodologia: Ensaio clínico randomizado, incluindo 28 indivíduos 

com DP, aleatorizados em Grupo Controle (GC, n= 14) e Grupo Experimental (GE, n= 

14). O GC realizou atividades envolvendo os membros superiores e inferiores; o GE 

realizou um protocolo de exercícios focados na região do tronco. Os protocolos foram 

efetuados pelos participantes em domicílio, três vezes por dia por três semanas 

consecutivas, sob supervisão do cuidador e monitoração pelos terapeutas do estudo. Os 

participantes foram avaliados antes do início das intervenções, imediatamente após e 30 

dias após o término das intervenções, quanto às medidas de desfecho: equilíbrio postural 

(95% da área, distância e velocidade de deslocamento do centro de pressão; e 

variabilidade do deslocamento ântero-posterior e médio-lateral do centro de pressão), 

mensuradas por estabilometria, e marcha (velocidade, comprimento do passo, tempo de 

duplo apoio, extensão do quadril e amplitude de movimento do joelho e tornozelo), 

avaliadas por cinemetria. A análise dos dados foi realizada utilizando Análise de variância 

(ANOVA) mista com medidas repetidas para comparar as medidas de desfecho entre os 

grupos e entre os momentos de avaliação, com significância de 5%. Resultados: A 

ANOVA demonstrou que não houve interação tempo*grupo nem efeitos relativos ao 

tempo para os dados relacionados à marcha e ao equilíbrio postural. Conclusão: Os 

resultados obtidos indicaram que exercícios de fortalecimento muscular direcionados 

para o tronco (GE) não melhoraram a hipocinesia da marcha e o déficit de equilíbrio dos 

participantes. Sugerem-se maiores estudos envolvendo o fortalecimento dessa região em 

indivíduos com DP.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Reabilitação, Transtornos do Movimento, Assistência Centrada 

no Paciente. 
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Introdução 

A Doença de Parkinson (DP) é conhecida principalmente pelos seus sintomas 

motores, sendo os sintomas clássicos: tremor, bradicinesia, instabilidade postural e 

dificuldades com a marcha (SANTAMATO et. al, 2015). A hipocinesia da marcha é 

identificada pela redução de movimentos durante a locomoção e está diretamente 

relacionada à incapacidade de gerar passos suficientemente grandes. A deambulação com 

pequenos passos desordenados, menor base de sustentação, dificuldade de iniciar e 

finalizar a tarefa e de ultrapassar obstáculos e mudar de direção pode levar ao 

congelamento da marcha, além da ocorrência de festinações (SANTAMATO et. al, 

2015). Dessa forma, a marcha na DP favorece a instabilidade postural, levando ao 

aumento na incidência de quedas e consequente risco de fraturas destes pacientes 

(MEHRHOLZ et. al, 2015).  

O déficit no equilíbrio postural também é uma complicação comumente 

encontrada na DP avançada. Esse sintoma pode ser decorrente sobretudo da fraqueza 

muscular, perda sensorial, alteração da coordenação motora ou declínio cognitivo. Trata-

se de um sinal axial da doença, que pode ou não estar associado a dificuldades com a 

marcha. As evidências sugerem que a combinação de diferentes abordagens, como: 

terapia medicamentosa e/ou cirúrgica, atividade física e intervenções fisioterapêuticas 

podem auxiliar no manejo da instabilidade postural em indivíduos com DP (DEBÚ et. al, 

2018).  

Diferentes alterações posturais podem ser desenvolvidas em indivíduos com DP. 

A camptocormia, por exemplo, é uma deformidade axial, caracterizada pela flexão 

torácica anormal da coluna vertebral; e a Síndrome de Pisa é definida como uma flexão 

lateral sustentada do tronco (GEROIN et. al, 2020). A presença destas condições tende a 

promover alteração direta na marcha, agravando a hipocinesia e promovendo dificuldades 

para deambulação. A musculatura de tronco, mais especificamente os músculos oblíquos 

externos abdominais bilaterais, juntamente com oblíquos internos abdominais, 

retoabdominais e iliopsoas, podem fornecer um papel importante nesta condição clínica 

(SRIVANITCHAPOOM & HALLET, 2017). Nesse sentido, o treinamento de 

fortalecimento específico para o tronco pode apresentar melhorias significativas no 

ângulo de flexão do tronco, bem como na execução de atividades de vida diária (LEE et. 

al, 2017). 
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 Entretanto, são escassos os estudos que promovem o treinamento muscular da 

região do tronco, no intuito de melhorar desfechos relacionados ao equilíbrio e marcha 

na DP. Por isso, o objetivo principal deste estudo foi avaliar os efeitos de um programa 

de exercícios direcionados à região do tronco sobre os sintomas de déficit de equilíbrio 

postural e dificuldades com a marcha em pessoas com DP. 

 

Metodologia 

Delineamento do estudo e participantes 

Ensaio clínico randomizado, cuja amostra foi composta por indivíduos com 

diagnóstico de DP, recrutados a partir de busca ativa em clínicas e centros de reabilitação 

da região metropolitana de Natal-RN/Brasil, e a partir de demanda espontânea após 

divulgação em mídias sociais. 

Critérios de elegibilidade 

Para participação no estudo, os indivíduos deveriam apresentar: diagnóstico 

clínico de DP Idiopática fornecido por médico neurologista; classificação entre 2 a 4 na 

Escala de Hoehn & Yahr (HOEHN and YAHR, 1967); capacidade de compreensão de 

comandos motores simples; capacidade de deambular por 10m sem assistência pessoal; e 

uso regular de medicações antiparkinsonianas. Não deveriam possuir patologia(s) 

associada(s) que pudessem afetar significativamente o equilíbrio postural e/ou a marcha. 

Seriam excluídos do estudo indivíduos que não possuíssem meio de comunicação 

(telefone) para contato diário e acompanhamento terapêutico. 

Cálculo amostral 

Para o cálculo do tamanho da amostra, realizado a partir de uma calculadora online 

(DEAN, SULLIVAN & SOE, 2013), foi considerada a variável área de deslocamento do 

centro de pressão (m2). De acordo com estudo prévio semelhante (HUBBLE, 2017), o 

desvio-padrão da variável “95% da área elíptica do centro de pressão (cm2)”, medida em 

apoio bipodal com olhos abertos, foi de 1,21 cm2 e 1,76 cm2 nos grupos do estudo. A 

partir desses dados, o tamanho da amostra foi calculado para se detectar uma diferença 

entre os grupos de 1,81cm2 (com α = 5% e poder estatístico de 80%), uma vez que esse 

valor foi identificado como a mínima mudança detectável para essa variável no estudo 

supracitado. Dessa forma, obteve-se o número de 11 pacientes em cada grupo, 
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econsiderando uma perda de aproximadamente 20%, chegou-se ao número final de 28 

participantes (14 por grupo). 

Aleatorização e cegamento 

A sequência de aleatorização foi gerada por computador (DALLAL, 2013) por 

um pesquisador externo não envolvido no estudo, considerando dois grupos e blocos 

randomizados de 4 participantes cada. Este pesquisador manteve a lista de aleatorização 

em sigilo e organizou em envelopes sequencialmente numerados e selados a sequência 

de aleatorização. Os envelopes eram abertos pelos terapeutas do estudo apenas no início 

do treinamento de cada participante. Pela característica das intervenções, os terapeutas 

não puderam ser cegados. Entretanto, os pesquisadores responsáveis pelas avaliações, 

bem como o pesquisador responsável pela análise estatística foram mascarados quanto à 

alocação por grupo. Os participantes também não sabiam qual intervenção estava sendo 

aplicada no grupo para o qual não haviam sido alocados.  

Considerações éticas 

Esta pesquisa foi aprovada no Comitê de Ética em Pesquisa (Número do Parecer: 

2.942.056) e registrada como ensaio clínico (NCT 0181528). Todos os pacientes, quando 

recrutados, foram devidamente esclarecidos sobre a pesquisa e assinaram um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, de acordo com a resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde e em consonância com a Declaração de Helsinque. 

Instrumentos de medida e procedimentos de avaliação 

Foi utilizada uma ficha de avaliação própria para caracterizar o perfil clínico e 

sociodemográfico da amostra.  A Escala de Incapacidade de Hoenh & Yahr (H&Y) foi 

utilizada com o intuito de avaliar a gravidade da DP e classificar o  nível de incapacidade 

física (HOEHN and YAHR, 1967).  A Movement Disorders Society – Unified 

Parkinson’s Disease Rating Scale (MDS-UPDRS) parte III- Avaliação motora (MDS-

UPDRS, 2016) foi utilizada para verificação da função motora, a qual apresenta alta 

confiabilidade para a população estudada (MELLO and BOTELHO, 2010). Foi utilizado 

ainda o instrumento International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) (CRAIG et. al, 

2003), para monitoração do nível de atividade física dos participantes. 

 Medidas de desfecho 

Primário 
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O equilíbrio postural foi a medida de desfecho primária, avaliada por 

estabilometria, utilizando-se uma Plataforma de força da marca Bertec® modelo 4060, 

conectada a um amplificador externo (AM651X da Bertec®), que capta o sinal digital da 

plataforma e o transforma para que possa ser enviado para um computador. 

Secundário 

A avaliação da marcha foi realizada utilizando-se o sistema de análise do 

movimento - Qualisys Motion Capture System® (QUALISYS MEDICAL AB, 411 13 

Gothenburg, Sweden). Este sistema compõe-se por seis câmeras (Qualisys Oqus 300) e 

baseia-se na reconstrução tridimensional (3D) de marcadores passivos (refletivos), 

posicionados sobre proeminências ósseas específicas, que delimitam os segmentos 

corporais. 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. 

 

Procedimentos de avaliação 

Os participantes da pesquisa foram submetidos a uma abordagem geral para 

obtenção dos dados clínicos e demais medidas de caracterização da amostra. Em seguida, 

foi realizada a avaliação do equilíbrio e da marcha. Para análise do equilíbrio postural, os 

pacientes seguiram o protocolo descrito por Silva e colaboradores (2014), realizando uma 

série de três tarefas de equilíbrio em pé, descalços, em superfície fixa, na seguinte ordem 

(SILVA et. al, 2014): 

• Apoio bipodal com olhos abertos; 

• Apoio bipodal com olhos fechados; 

• Apoio unipodal sobre o membro dominante com olhos abertos. 

Os dados foram coletados durante 15 segundos nos testes de apoio unipodal e 35 

segundos no apoio bipodal, com um intervalo de 15 segundos entre as tentativas de uma 

mesma tarefa e intervalos de 60 segundos entre tarefas diferentes. Cada teste teve um total 

de três tentativas bem-sucedidas. Durante toda a avaliação do equilíbrio, os avaliadores 

estiveram ao lado do participante para dar-lhe segurança e para apoiá-lo caso houvesse 

desequilíbrio. 

Logo após, os participantes realizaram a análise da marcha. Marcadores passivos 

foram posicionados no tronco e membros inferiores, de acordo com estudo prévio 

(TRIGUEIRO et. al, 2015).   Os participantes foram instruídos a permanecerem imóveis 

em ortostatismo por 3 segundos (coleta estática); em seguida, foram instruídos a caminhar 

ao longo de um trecho de 8m de comprimento, descalços, em linha reta e em velocidade 
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auto-selecionada (coletas dinâmicas). Foram efetuadas 10 coletas dinâmicas, no total. 

Para estas coletas, os avaliadores permaneceram próximos aos participantes para oferecer 

confiança sem, no entanto, oferecer qualquer ajuda física.  

Protocolo experimental 

Após a avaliação inicial, cada participante foi alocado de acordo com o grupo no 

qual foi aleatorizado.  Em seguida, foram instruídos pelos terapeutas do estudo quanto à 

realização dos protocolos de intervenção, que deveriam ser realizados pelo paciente, sob 

supervisão de cuidador, em domicílio.  O protocolo teve duração de três semanas 

consecutivas, sendo realizado diariamente (3 vezes por dia). 

Todos os participantes foram orientados a manter as atividades diárias 

normalmente, inclusive exercícios físicos e/ou fisioterapia (caso já realizassem); para isto, 

o IPAQ foi aplicado por um dos avaliadores, semanalmente, via contato telefônico. As 

orientações foram reforçadas através de uma cartilha de orientações, e a descrição dos 

exercícios foi feita através da divulgação de vídeos para os participantes da pesquisa. 

Os participantes do Grupo Controle (GC) foram instruídos a realizar um protocolo 

de exercícios envolvendo os membros superiores e inferiores (ver Apêndice), com base 

em estudo prévio (MORRIS et. al, 2017). Os participantes do Grupo Experimental (GE) 

não efetuaram os exercícios gerais propostos para o GC; realizaram um programa de 

exercícios focados na região do tronco e assoalho pélvico (ver Apêndice), também 

embasado em estudos prévios (SILVA & MOTA 2013; LEE et. al, 2017; HUBBLE et. 

al, 2018; SAPSFORD et. al, 2004). Diariamente, todos os participantes foram 

acompanhados pelos terapeutas do estudo, via contato telefônico, a fim de monitorar o 

progresso das atividades orientadas e sanar eventuais dúvidas ou queixas. 

Os participantes foram avaliados no tempo on da medicação antiparkinsoniana, 

(até uma hora e meia após a ingesta da medicação) (SARANZA & LANG, 2020), antes 

do início das intervenções (avaliação), imediatamente após as intervenções (reavaliação) 

e 30 dias após o término das intervenções (follow-up). Foram considerados como critérios 

de não-aderência ao tratamento: não realização do protocolo por mais de 3 dias 

consecutivos e não resposta ao contato telefônico por mais de 4 dias consecutivos. Os 

participantes foram alertados de que aqueles que não participassem de alguma reavaliação 

seriam considerados como perdas (não-retenção) e não poderiam seguir no estudo. 

Redução dos dados 
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Os dados cinemáticos foram capturados em uma frequência de 120Hz, pelo 

software de aquisição Qualisys Track Manager 2.6 – QTM. Foram selecionadas cinco 

coletas dinâmicas, exportadas para o software de processamento Visual 3D (Visual3D 

Standard, 4.75.33 - C-Motion®, Rockville, MD. Nesse software, foi aplicado um filtro 

passa-baixa (Low Pass Butterworth) com frequência de 6 Hz à trajetória dos marcadores. 

Para delimitar o início e o fim de cada ciclo da marcha, foram determinados os eventos 

de contato inicial e retirada do pé do solo, utilizando referências dadas pelo próprio 

software e baseados em estudo prévio (TRIGUEIRO et al, 2011). Foram obtidos dados 

espaço-temporais e angulares da marcha: velocidade da marcha (m/s), comprimento do 

passo (m), tempo de duplo apoio (s), extensão do quadril(°) e amplitude de movimento 

(ADM) do joelho e tornozelo (°), para cada um dos membros inferiores.  

Quanto aos dados de equilíbrio postural, a taxa de amostragem foi de 20Hz. Após 

aquisição pelo software QTM, os dados foram exportados para o software 

MATLAB (versão 9.3). Nesse software, foi aplicado um filtro passa-baixa (Butterworth) 

com frequência de corte de 20Hz.  Embora tenham sido coletados dados em 15s 

(apoio unipodal) e 35s (apoio bipodal), foram excluídos os segundos iniciais e finais das 

análises. As seguintes variáveis foram obtidas:  95% da área elíptica de deslocamento do 

centro de pressão – CP (cm2), distância do deslocamento do CP (cm2), velocidade de 

deslocamento do CP (cm/s) e a variabilidade do deslocamento ântero-posterior (eixo Y) 

e médio-lateral (eixo X) do CP (medida como desvio-padrão do deslocamento - cm).  

Análise estatística 

A análise dos dados foi realizada utilizando-se o software Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS, IBM®, USA) para Windows. 

Primeiramente, foi feita a análise descritiva das variáveis de caracterização da 

amostra, por meio das medidas de tendência central e dispersão. As análises inferenciais 

consideraram a significância estatística de 5% para todas as variáveis estudadas. Análise 

de variância (ANOVA) mista com medidas repetidas foi usada para comparar as medidas 

de desfecho relacionadas à marcha, comparando-se os valores entre os grupos e entre a 

avaliação inicial, a reavaliação e o follow-up. Foi realizada a análise de intenção de tratar, 

analisando os participantes de acordo com o grupo para o qual haviam sido aleatorizados. 

Para as perdas do estudo, a imputação dos dados foi feita utilizando-se os dados da última 

avaliação realizada pelo participante. A descrição dos grupos foi apresentada como média 
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e desvio padrão, sendo reportados ainda o tamanho do efeito e o intervalo de confiança 

de 95%. 

 

Resultados 

A amostra foi composta por 28 indivíduos com DP, de ambos os sexos. A 

caracterização da amostra está disposta na Tabela 1. 

Tabela 1. Variáveis clínicas e sociodemográficas da amostra, segundo os grupos de 

intervenção (n=28).  

Os dados estão dispostos em frequência absoluta ou em média ± desvio-padrão. 

Abreviações: GC= Grupo Controle; GE= Grupo Experimental;  F=Feminino; 

M=Masculino; H&Y: Escala de Hoehn e Yahr; MDS-UPDRS: The Movement Disorder 

Society - Unified Parkinson Disease Rating Scale. 

  

Os participantes mantiveram o mesmo nível de atividade física do início do 

estudo, de acordo com os dados do IPAQ. Em relação aos efeitos adversos, o único efeito 

observado foi dor na coluna, relatado por um participante do GE. O GC não relatou efeitos 

adversos. Sobre a aderência ao tratamento, verificou-se que 9 indivíduos (6 do GC e 3 do 

GE) não aderiram aos protocolos propostos e não compareceram às reavaliações (perdas 

do estudo). O fluxograma dos participantes está descrito na figura 1. 

 

 

 

 

 

Variáveis GC (n=14) GE (n=14) Total (n=28) 

Sexo (F / M) 6 / 8 4 / 10 10 / 18 

Idade (anos) 65,35 ± 10,10 66,0 ± 6,28 65,56 ± 8,05 

Tempo de diagnóstico (anos) 5,95 ± 4,7 6,07 ± 4,44 6,01 ± 4,18 

Número de quedas no último ano 1,14 ± 1,35 1,35 ± 1,94 1,25 ± 1,64 

Escore H&Y  2,71 ± 0,61 2,71 ± 0,72 2,71 ± 0,65 

Escore MDS-UPDRS (parte 

motora) 

71,07 ± 21,59 62,35 ± 28,93 66,71±25,44 

Critério de Roma III (escore) 4,8 ± 1,23 3,7 ± 1,25 4,32 ± 1,33 

https://www.movementdisorders.org/MDS-Files1/Education/Rating-Scales/MDS-UPDRS_Portuguese_Official_Translation_FINAL.pdf
https://www.movementdisorders.org/MDS-Files1/Education/Rating-Scales/MDS-UPDRS_Portuguese_Official_Translation_FINAL.pdf
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Figura 1: Fluxo dos participantes no estudo. 

 

 

Avaliados para elegibilidade (n=185) 
Inclusão 

Não atendiam aos critérios de inclusão (n= 96) 

Dificuldade para transporte (n= 22) 

Óbito (n= 1) 

Presença de doença neurológica associada (n= 2) 

Outras razões (n=64)  

 
Randomizados (n=28) 

Alocação para a intervenção 

experimental (n=14) 

• Receberam a intervenção 

alocada (n=14) 

Alocação 

Alocação para a intervenção 

controle (n=14) 

• Receberam a intervenção 

alocada (n=14) 

Reavaliação                     

(após 3 semanas) 

• Realizaram a reavaliação 

(n=13) 

• Não realizaram a 

reavaliação (n=1) 

  - Desistência (n-=1). 

• Realizaram a reavaliação 

(n=8) 

• Não realizaram a 

reavaliação (n=6) 

- Dificuldade de transporte 

(n=2) 

 - Desistência (n=4) 

 

 

 
Follow-up                  

(após 30 dias) 

• Realizaram o Follow-up 

(n=8) 

• Não realizaram o Follow-

up (n=6) 

- Desistência (n=6). 

• Realizaram o Follow-up 

(n=11) 

• Não realizaram o Follow-

up (n=3) 

- Desistência (n=3). 

 

Contactados (n=245) 
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Variáveis cinemáticas da marcha 

Para as variáveis da marcha, os dados mostraram que não houve interação 

significativa entre Tempo*Grupo: velocidade da marcha (F= 1,820; P= 0,179), 

comprimento da passada (F= 0,179; P= 0,799), tempo de duplo apoio (F= 2,483; P= 

0,120), extensão de quadril (F= 0,207; P= 0,800), ADM do joelho (F= 1,810; P= 0,183) 

e tornozelo (F= 4,153; P= 0,045); sem alterações do desfecho ao longo do tempo 

(velocidade: F= 0,207; P= 0,778; comprimento da passada: F= 0,694; P= 0,482; tempo 

de duplo apoio F= 0,612; P= 0,468; extensão de quadril: F= 0,527; P= 0,583; ADM do 

joelho: F= 2,243; P= 0,130 e do tornozelo: F= 0,037; P= 0,880). A diferença média entre 

grupos para as variáveis da marcha no momento da reavaliação está exposta na Tabela 2. 

Variáveis relativas ao equilíbrio postural 

 Quanto aos dados de equilíbrio, subdividimos os resultados de acordo com o 

posicionamento em que o indivíduo foi avaliado. No apoio bipodal com olhos abertos 

(BOA), os dados mostraram-se sem interação significativa entre Tempo*Grupo: área de 

95% do deslocamento do centro de pressão (F= 0,976; P= 0,384), distância do 

deslocamento do centro de pressão (F= 1,366; P= 0,264), velocidade do deslocamento do 

centro de pressão (F= 1,531; P= 0,227), deslocamento ântero-posterior (eixo Y) do centro 

de pressão (F= 0,901; P= 0,353), deslocamento médio-lateral (eixo X) do centro de 

pressão (F= 0,811; P= 0,378); e sem alterações do desfecho ao longo do tempo (F= 0,785; 

P= 0,396); (F= 1,026; P= 0,361); (F= 1,101; P= 0,337); (F= 1,078; P= 0,310); (F=  1,338; 

P= 0,258), respectivamente. 

No teste de apoio bipodal com olhos fechados (BOF), os dados mostraram-se sem 

interação significativa entre Tempo*Grupo: área de 95% do deslocamento do CP (F= 

1,148; P= 0,295), distância do deslocamento do CP (F= 0,907; P= 0,350), velocidade do 

deslocamento do CP (F= 0,925; P= 0,346), deslocamento ântero-posterior (F= 0,901; P= 

0,353) e médio-lateral (F= 0,811; P= 0,378) do CP; sem alterações do desfecho ao longo 

do tempo (95% da área de deslocamento: F= 1,312; P= 0,264; distância: F= 1,142; P= 

0,295; velocidade: F= 1,150; P= 0,294; deslocamento ântero-posterior: F= 1,078; P= 

0,310, e médio-lateral: F= 1,338; P= 0,358). 

No teste de apoio unipodal com olhos abertos (UOA), os dados mostraram-se sem 

interação significativa entre Tempo*Grupo: área de deslocamento do CP (F= 0,500; P= 

0,523), distância (F= 0,154; P= 0,788) e velocidade do deslocamento do CP (F= 0,151; 

P= 0,792), deslocamento ântero-posterior (F= 0,251; P= 0,692) e médio-lateral (F= 
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0,123; P= 0,861) do CP; sem alterações do desfecho ao longo do tempo (área de 

deslocamento: F= 0,913; P= 0,367; distância: F= 0,388; P= 0,614; velocidade: F= 0,365; 

P= 0,630; deslocamento ântero-posterior: F= 0,572; P= 0,505, e médio-lateral: F= 0,242; 

P= 0,760). 

A diferença média entre grupos para as variáveis de equilíbrio na reavaliação está 

exposta na Tabela 3. 

 

Tabela 2: Variáveis relativas à marcha nos grupos experimental e controle nos três 

momentos de avaliação (n=28). 

Abreviações: DP= Desvio-padrão; GC= Grupo Controle; GE= Grupo Experimental; IC 

95%= Intervalo de confiança de 95%; ADM= Amplitude de Movimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis 

 

Avaliação 

média (DP) 

 

Reavaliação 

média (DP) 

 

Follow-up 

média (DP) 

Diferença GE–

GC reavaliação 

média (IC 95%) 

Velocidade 

da marcha 

GC:  0,63 (0,24) 

GE: 0,72 (0,32) 

GC: 0,68 (0,24) 

GE: 0,70 (0,33) 

GC: 0,68 (0,25) 

GE: 0,69 (0,34) 

0,023 

(-0,203; -0,248) 

Comprimento 

da passada 

GC: 0,77 (0,24) 

GE: 0,81 (0,33) 

GC: 0,81 (0,24) 

GE: 0,83 (0,31) 

GC: 0,81 (0,25) 

GE: 0,82 (0,31) 

0,26 

(-0,194; 0,246) 

Tempo de 

Duplo Apoio 

GC: 0,25 (0,21) 

GE: 0,30 (0,27) 

GC: 0,21 (0,14) 

GE: 0,36 (0,50) 

GC: 0,22 (0,17) 

GE: 0,39 (0,51) 

0,144 

(-0,143; 0,432) 

Extensão de 

quadril 

GC: -10,57 (10,49) 

GE: -8,90 (9,83) 

GC: -9,68 (14,06) 

GE: -9,52 (12,38) 

GC: -9,16 (11,78)  

GE: -5,90 (14,63) 

-0,154 

(-10,139; 10,448) 

ADM de 

joelho 

GC: 43,50 (9,63) 

GE: 48,20 (14,07) 

GC: 48,54 (8,13) 

GE: 49,91 (9,90) 

GC: 48,41 (9,88) 

GE: 47,03 (9,54)  

1,371 

(-5,672; 8,414) 

ADM de 

tornozelo 

GC: 13,38 (8,79) 

GE: 21,64 (16,26) 

GC: 18,47 (4,09) 

GE: 17,49 (5,73) 

GC: 18,36 (5,80) 

GE: 17,44 (6,72) 

-0,974 

(-4,845; 2,898) 
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Variáveis 

 

Avaliação 

média (DP) 

 

Reavaliação 

média (DP) 

 

Follow-up 

média (DP) 

Diferença GE–GC 

reavaliação 

média (IC 95%) 

BOA – 

Área de 

95% 

GC:  2422,02 (6780,41) 

GE: 213,34 (143,11) 

GC: 866,53 (1277,71) 

GE: 313,36 (487,96) 

GC: 1810,15 (3696,30) 

GE: 313,36 (487,96) 

553,17 

(-198,20; 1304,54) 

BOA - 

Distância 

GC: 1042,78 (2158,21) 

GE: 443,64 (298,40) 

GC: 521,21 (276,16) 

GE: 440,50 (231,08) 

GC: 710,42 (820,87) 

GE: 1108,28 (2155,55) 

80,71 

(-117,10; 278,53) 

BOA - 

Velocidade 

GC: 32,35 (66,41) 

GE: 13,64 (9,28) 

GC: 16,85 (8,90) 

GE: 13,57 (7,02) 

GC: 22,07 (25,13) 

GE: 35,78 (65,84) 

3,28 

(-2,94; 9,51) 

BOA – 

Desloc. Y 

GC: 746,42 (1905,33) 

GE: 261,07 (244,76) 

GC: 286,92 (190,58) 

GE: 258,00 (198,25) 

GC: 453,85 (628,36) 

GE: 919,35 (2153,17) 

 

28,92 

(-122,15; 180,00) 

BOA – 

Desloc. X 

GC: 514,00 (821,73) 

GE: 304,78 (157,49) 

GC: 324,00 (209,71) 

GE: 299,07 (99,90) 

GC: 392,21 (419,54) 

GE: 415,21 (361,42)  

24,92 

(-102,68; 152,54) 

BOF – 

Área de 

95% 

GC: 2784,78 (7976,21) 

GE: 251,13 (235,39) 

GC: 478,86 (589,19) 

GE: 176,42 (132,88) 

GC: 1449,49 (4193,55) 

GE: 188,10 (122,31) 

302,43 

(-29,37; 634,25) 

 

BOF - 

Distância 

GC: 1245,85 (2836,05) 

GE: 413,21 (344,01) 

GC: 495,78 (195,34) 

GE: 423,85 (194,79) 

GC: 749,42 (1065,79) 

GE: 469,28 (360,09) 

71,92 

(-79,62; 223,48) 

BOF - 

Velocidade 

GC: 32,42 (87,21) 

GE: 14,57 (10,65) 

GC: 15,21 (6,1) 

GE: 13,14 (6,06) 

GC: 23,07 (32,91) 

GE: 14,42 (11,07) 

2,07 

(-2,66; 6,80) 

BOF – 

Desloc. Y 

GC: 929,14 (2453,98) 

GE: 303,92 (301,14) 

GC: 279,07 (118,84) 

GE: 278,85 (231,32) 

GC: 481,92 (860,43) 

GE: 269,82 (316,87) 

 

0,21 

(-142,65; 143,08) 

BOF – 

Desloc. X 

GC:632,78 (1090,54) 

GE: 333,50 (195,69) 

GC: 347,35 (143,71) 

GE: 296,85 (85,28) 

GC: 459,92 (478,63) 

GE: 319,21 (136,79)  

50,50 

(-41,30; 142,30) 

UOA – 

Área de 

95% 

GC:833,82 (1955,01) 

GE: 439,64 (651,96)  

GC: 783,41 (1567,31) 

GE: 395,33 (284,12) 

GC: 444,87 (401,10) 

GE: 366,49 (167,37) 

388,07 

(-486,98; 1263,13) 

UOA - 

Distância 

GC: 410,78 (386,74) 

GE: 324,00 (173,82) 

GC: 394,21 (262,43) 

GE: 328,35 (138,97) 

GC: 365,07 (200,32) 

GE: 314,64 (112,26) 

65,85 

(-97,28; 228,99) 

UOA - 

Velocidade 

GC: 29,35 (27,58) 

GE: 23,21 (12,41) 

GC: 28,14 (18,78) 

GE: 23,42 (10,00) 

GC: 26,14 (14,24) 

GE: 22,57 (8,17) 

4,71 

(-6,98; 16,40) 

UOA – 

Desloc. Y 

GC: 265,14 (270,37) 

GE: 213,92 (100,75) 

GC: 245,64 (152,43) 

GE: 204,71 (93,72) 

GC: 224,21 (124,33) 

GE: 205,28 (76,50) 

 

40,92 

(-57,37; 139,23) 

UOA – 

Desloc. X 

GC: 259,71 (227,85) 

GE: 200,57 (218,71) 

GC: 254,35 (181,42) 

GE: 214,64 (102,75) 

GC: 241,71 (142,84) 

GE: 198,78 (75,30)  

39,71 

(-74,82; 154,25) 

Tabela 3: Variáveis relativas ao equilíbrio postural nos grupos experimental e controle nos três momentos 

de avaliação (n=28). 
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Discussão 

Através de uma proposta de fortalecimento muscular da região do tronco, buscou-

se verificar possíveis efeitos sobre sintomas motores da DP (déficit de equilíbrio e 

dificuldades com a marcha), apresentando um protocolo como alternativa de tratamento 

domiciliar para estes pacientes.  

Em nosso estudo, o treinamento de fortalecimento do tronco não foi capaz de 

melhorar a qualidade da marcha e do equilíbrio dos participantes. Devido ao importante 

papel de estabilização postural, além da ação sinergista durante a deambulação, nossa 

hipótese era de que o fortalecimento do tronco poderia melhorar os desfechos avaliados. 

De fato, algumas abordagens de tratamento vêm sendo sugeridas nessa perspectiva. 

Santos e colaboradores (2017) compararam grupos de indivíduos com DP que realizaram 

treinamento do equilíbrio, independência funcional e marcha, ou exercícios resistidos 

enfatizando a região do tronco e membros inferiores. O treino de equilíbrio direcionado 

foi mais efetivo para melhora do controle postural comparado ao treinamento resistido 

para tronco e membros inferiores (SANTOS et. al, 2017). Semelhante ao que ocorreu no 

presente estudo, esses resultados indicam que o treinamento específico para a tarefa pode 

ser mais efetivo do que o fortalecimento muscular isolado ou global. A terapia física e 

exercício podem ajudar os indivíduos com DP a aprenderem novas estratégias para 

combater os sintomas motores, mas o treinamento direcionado para tratar déficits de 

equilíbrio ou marcha, ou seja, o treino específico da tarefa parece ser mais eficaz para 

melhorar os padrões motores na DP (OLSON et. al, 2019). 

Confirmando a importância do treino tarefa-específico, Hubble e colaboradores 

(2019) não observaram melhora do equilíbrio postural após 12 semanas de exercícios para 

a região do tronco de pessoas com DP e histórico de quedas. Além disso, um fator 

limitante que os autores trouxeram é que qualquer alteração na medicação 

antiparkinsoniana deve ser considerada, uma vez que isso pode alterar diretamente os 

sintomas motores do paciente (HUBBLE et. al, 2019). Assim como no estudo citado, não 

foram investigadas possíveis alterações da dosagem ocorridas durante o período do atual 

estudo, e esse fator pode ter influência sobre os desfechos observados. Podemos ainda 

compreender o resultado a partir da observação das características da nossa amostra, que 

Abreviações: DP= Desvio-padrão; GC= Grupo Controle; GE= Grupo Experimental; IC 95%= Intervalo 

de confiança de 95%; BOA= Bipodal Olhos Abertos; BOF= Bipodal Olhos Fechados; UOA= Unipodal 

Olhos Abertos; Desloc. Y=Deslocamento ântero-posterior; Desloc. X=Deslocamento médio-lateral. 
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apresentava-se no estágio moderado da doença (H&Y entre II e IV). Dessa forma, os 

sintomas motores parecem difíceis de serem modificados, principalmente a curto prazo, 

em se tratando de uma doença neurodegenerativa (HUBBLE et. al, 2019). 

Assim como observado quanto ao equilíbrio postural, o fortalecimento do tronco 

não foi específico para estimular (e melhorar) os aspectos da marcha nos participantes do 

estudo. O treinamento proposto pode ter sido mais específico para modificar outras 

variáveis, como por exemplo a inclinação do tronco, que não foi avaliada na atual 

pesquisa. Em um ensaio clínico recente, Gandolfi e colaboradores (2020) propuseram um 

treinamento direcionado para o tronco, a partir de exercícios de autocorreção ativos com 

feedback visual e proprioceptivo, exercícios de estabilização passiva e ativa do tronco e 

tarefas funcionais, observando redução significativa na flexão do tronco de indivíduos 

com DP. Lee e colaboradores (2017), por sua vez, realizaram fortalecimento dos 

músculos extensores de tronco para tratamento da Camptocormia; dos seis pacientes 

avaliados, cinco apresentaram melhora estatisticamente significativa no ângulo de flexão 

na postura em pé, na Escala Unificada de Doença de Parkinson (UPDRS) - partes II e III, 

e no estadiamento da DP (escala de Hoehn e Yahr modificada) (LEE et. al, 2017) – 

medidas que não foram consideradas como desfechos no presente estudo.  Além disso, é 

possível que fossem necessários mais participantes para que se pudesse perceber alguma 

alteração na marcha dos participantes do atual estudo, uma vez que o cálculo amostral foi 

feito com base no equilíbrio postural. Isso foi corroborado pelos largos intervalos de 

confiança obtidos para as variáveis relacionadas à marcha. 

Contrariamente aos nossos achados, uma recente revisão sistemática demonstrou 

que exercícios fisioterapêuticos domiciliares melhoraram as atividades relacionadas ao 

equilíbrio e a velocidade da marcha em indivíduos com DP.  A revisão reuniu 16 estudos 

que promoveram a intervenção de exercícios prescritos para domicílio direcionados à 

marcha e/ou equilíbrio, comparados com grupo controle (cuidados usuais), intervenção 

simulada ou nenhuma fisioterapia. Um ponto a ser discutido é que esse estudo reuniu 

ensaios clínicos cuja terapia, apesar de ser em domicílio, era supervisionada. Os 

terapeutas responsáveis pelo estudo faziam a visita domiciliar, pelo menos uma vez na 

semana para acompanhar o andamento das atividades, o que pode ter resultado em um 

melhor desempenho dos participantes (FLYNN et. al, 2019). 

Tal fato traz a observação de que a proposta do autocuidado domiciliar sem 

supervisão presencial pode levar ao desestímulo dos participantes. O estudo de Morris e 

colaboradores (2017), por exemplo, realizou intervenção domiciliar em pacientes com 
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DP, incluindo treinamento de resistência progressiva, estratégias de movimento e 

educação para prevenção de quedas por seis semanas; porém, os resultados mostraram 

que o programa aplicado não preveniu quedas nos participantes do estudo. Isso enfatiza 

a incerteza que se tem quanto à efetivação do protocolo em domicílio, nas quantidades 

prescritas e do modo correto que foi ensinado, uma vez que os pesquisadores 

frequentemente não têm como controlar a execução das atividades (MORRIS et. al, 

2017). 

A estratégia de autocuidado e autogerenciamento através de um protocolo 

domiciliar traz o viés da não-observação e não-acompanhamento do terapeuta à execução 

das atividades propostas; ainda que tenhamos tido esse cuidado, a partir do contato 

telefônico diário por um dos pesquisadores envolvidos no estudo. Além disso, o estudo 

teve outras limitações, como o não-acompanhamento quanto às variações na medicação 

antiparkinsoniana e o elevado número de participantes que tiveram não-retenção ao 

tratamento, o que pode ter sido resultado do tempo decorrido para as avaliações 

(aproximadamente 3h). Faz-se necesário investigar ainda, em estudos futuros, o impacto 

de exercícios direcionados à região do tronco para melhora de sintomas motores na DP.  

 

Conclusão 

 O programa de exercícios domiciliares direcionados à região do tronco não 

proporcionou melhora da qualidade da marcha e equilíbrio postural nos indivíduos com 

DP avaliados.  Considerando a escassez de estudos com essa temática, recomenda-se que 

maiores estudos possam ser realizados, envolvendo treinamento muscular da região do 

tronco e análise de outras variáveis específicas, como, por exemplo, a flexão do tronco de 

indivíduos com DP.  
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APÊNDICE 1: GRUPOS DO ESTUDO 

 

 

Grupos do 

estudo 

Protocolo de treinamento  

 

 

Grupo Controle 

(GC) 

Respiração diafragmática associada a todos os exercícios 

Alongamentos de membros superiores e inferiores (30 segundos para cada 

movimento) 

Exercícios miolinfocinéticos nos pés (flexão plantar, dorsiflexão – 5x 

cada, e circundução – 10x para cada lado) 

 

 

 

Grupo 

Experimental 

(GE) 

Fortalecimento abdominal com contração da parte superior do abdômen 

simultânea ao relaxamento da parte inferior (5 séries de 3 contrações, 

relaxamento de 10 segundos) 

Fortalecimento da musculatura paravertebral através de exercício de ponte 

dianteira (5 séries de 5 segundos, com relaxamento de 10 segundos) 

Inclinação pélvica do quadril para ambos os lados (5 séries de 5 repetições, 

com relaxamento de 10 segundos) 

Contração dos músculos do assoalho pélvico associada à respiração 

diafragmática (5 séries de 3 a 5 segundos, com relaxamento de 10 

segundos) 
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5. CONCLUSÕES 

 De acordo com os resultados do presente estudo, pode-se concluir que: 

• O programa de exercícios domiciliares voltado para o fortalecimento do tronco 

foi capaz de melhorar a frequência de evacuação, aproximando-se do padrão 

intestinal considerado normal. 

• Os protocolos propostos não foram capazes de melhorar o sintoma não-motor de 

baixa qualidade de vida e os sintomas motores de déficits na marcha e no 

equilíbrio postural de indivíduos com DP. 

Apesar das limitações do estudo, e de serem necessários estudos com amostras 

maiores, e talvez, um tempo maior de treinamento, há de se considerar a importância 

e a necessidade de trabalhos nessa temática. Por se tratar do primeiro estudo 

realizando um protocolo de exercícios para fortalecimento do tronco objetivando 

melhora não apenas dos sintomas motores, como também dos sintomas não-motores 

na DP, o estudo atual tem relevância no campo clínico e da reabilitação, também por 

propor uma intervenção no ambiente de vivência do paciente. 
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7. APÊNDICES E ANEXOS 

 

APÊNDICE 1: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado(a) para participar da pesquisa intitulada “Efeitos de 

um Programa de Exercícios Domiciliares sobre sintomas motores e não-motores de 

indivíduos com Doença de Parkinson: Ensaio Clínico Randomizado”, sob a 

responsabilidade dos pesquisadores: Liliane Santos de Vasconcellos e Tatiana Souza 

Ribeiro. Nesta pesquisa nós estamos buscando entender os efeitos de um Programa de 

exercícios a serem realizados pelo próprio paciente em seu domicílio no equilíbrio, 

marcha e também na constipação de pacientes com Doença de Parkinson. 

O Termo de Consentimento Livre Esclarecido será obtido pela pesquisadora 

Liliane Santos de Vasconcellos, no laboratório do Departamento de Fisioterapia da 

universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, antes do início da avaliação. Na 

sua participação você inicialmente irá assinar este termo, depois passará por uma 

avaliação, com alguns questionamentos sobre sua saúde de uma forma geral; e também 

por alguns testes de equilíbrio e marcha. Depois disso, será ensinado(a) sobre os 

exercícios que realizará em seu domicílio, e esses ensinamentos serão reforçados por uma 

cartilha que você poderá levar para casa, e um vídeo que será compartilhado para o seu 

telefone. Em nenhum momento você será identificado. 

Os resultados da pesquisa serão publicados e ainda assim a sua identidade será 

preservada. Você não terá nenhum gasto e ganho financeiro por participar na pesquisa. 

Os riscos consistem em possíveis dores até 48 horas após o primeiro dia de exercícios, 

que são esperadas devido ao esforço muscular. Os possíveis benefícios serão: melhora do 

equilíbrio, melhora da postura, maior independência funcional, diminuição da dificuldade 

para andar, e minimização de episódios de constipação (dificuldades para defecar). Você 

é livre para deixar de participar da pesquisa a qualquer momento sem nenhum prejuízo 

ou coação. 

Qualquer dúvida a respeito da pesquisa, você poderá entrar em contato com a Profª 

Drª Tatiana Souza Ribeiro através do contato: (84) 99966-0709 ou na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte: Avenida Senador Salgado Filho, número 3000. Poderá 

também entrar em contato com o Comitê de Ética na Pesquisa – UFRN, através do e-

mail: contatopropesq.ufrn.br, e telefone: (84) 3342-2230. 

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

pesquisadora responsável Profª Drª Tatiana Souza Ribeiro. 
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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 “Efeitos de um Programa de Exercícios Domiciliares sobre sintomas motores e 

não-motores de indivíduos com Doença de Parkinson: Ensaio Clínico Randomizado” e 

autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou 

publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar.  

Eu aceito participar do projeto citado acima, voluntariamente, após ter sido 

devidamente esclarecido. 

Natal, ___/___/_____.  

 

 

____________________________      ou             

                Assinatura do participante                          Impressão 

datiloscópia 

                                                                                          

Declaração do pesquisador responsável  

Como pesquisador responsável pelo estudo “Efeitos de um Programa de 

Exercícios Domiciliares sobre sintomas motores e não-motores de indivíduos com 

Doença de Parkinson: Ensaio Clínico Randomizado” declaro que assumo a inteira 

responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos 

que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter 

sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. Declaro ainda estar ciente que 

na inobservância do compromisso ora assumido estarei infringindo as normas e diretrizes 

propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que 

regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano.   

 Natal, ___/___/_____. 

____________________________ 

Liliane Santos de Vasconcellos 
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APÊNDICE 2: FICHA DE AVALIAÇÃO E COLETA DE DADOS 

 

Data: ___/___/___ (   ) Avaliação     (   ) Reavaliação 

 

1) Dados pessoais: 

Sexo: (  ) Feminino     (   ) Masculino 

Idade: _________________________________ 

Estado civil: ____________________________ 

Escolaridade: ____________________________ 

Situação profissional: _____________________ 

Renda mensal Individual: __________________ 

 

2) Dado clínico da DP: 

Tempo de duração: ________________________ 

 

3) Dados clínicos gerais: 

História da Doença Atual (HDA): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Antecedentes pessoais: ___________________________________________________ 

Uso de medicação: _______________________________________________________ 

 

4) Inquérito de quedas: 

Número de quedas: 

Último mês: ____________ 

Últimos 6 meses: ________ 

Último ano: ____________ 

 

5) Exame físico: 

Pressão Arterial Sistêmica (PAS): _____________________ 

Frequência Cardíaca (FC): ___________________________ 

Índice de Massa Corporal (IMC):  ______________________ 
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APÊNDICE 3: QUESTIONAMENTOS VIA TELEFONE 

 

 

 

1) O(a) senhor(a) já realizou todos os exercícios hoje? 

(   ) Sim     (   ) Não 

 

Se sim, quantas vezes? ____________________________________________________ 

Se não, por que? _________________________________________________________ 

 

OBS: Lembrar que deve realizar 3 vezes por dia. 

 

 

2) O(a) senhor(a) está sentindo dificuldades de realização de algum exercício? 

(   ) Sim     (   ) Não 

 

Se sim, qual? ____________________________________________________________ 

 

(Caso resposta positiva, ensinar novamente via telefone). 

 

 

3) Já conseguiu evacuar hoje? 

(   ) Sim     (   ) Não 
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APÊNDICE 4: CARTILHA DE ORIENTAÇÕES PARA O GRUPO CONTROLE 
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APÊNDICE 5: CARTILHA DE ORIENTAÇÕES PARA O GRUPO 

EXPERIMENTAL 
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ANEXO 1: ESCALA DE INCAPACIDADE DE HOEHN&YAHR (H&Y) 
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ANEXO 2: Movement Disorders Society - Unified Parkinson’s Disease Rating Scale              

(MDS-UPDRS) 

 

PARTE I: Aspectos Não Motores das Experiências da Vida Diária (nM-EVD)
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ANEXO 3: CRITÉRIO DE ROMA III 
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ANEXO 4: INTERNATIONAL PHYSICAL ACTIVITY QUESTIONNAIRE (IPAQ) 
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ANEXO 5: THE BOWEL FUNCTION IN THE COMMUNITY 
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ANEXO 6: ESCALA DE BRISTOL 
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ANEXO 7: PARKINSON DISEASE QUESTIONNAIRE-39 (PDQ-39) 
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