
 
 

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO 

DOUTORADO EM CIÊNCIAS DA REABILITAÇÃO 

 
 
 
 

GILENO EDU LAMEIRA DE MELO 

 
 
 
 
 
 
 

EFEITO DO TREINO DE MARCHA EM ESTEIRA E COM REALIDADE 

VIRTUAL SOBRE O EQUILÍBRIO E MARCHA DE INDIVÍDUOS COM 

DOENÇA DE PARKINSON: ENSAIO CLÍNICO CONTROLADO 

ALEATORIZADO CEGO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÃO PAULO, SP 

2017



 
 

GILENO EDU LAMEIRA DE MELO 

 

 

EFEITO DO TREINO DE MARCHA EM ESTEIRA E COM REALIDADE 

VIRTUAL SOBRE O EQUILÍBRIO E MARCHA DE INDIVÍDUOS COM 

DOENÇA DE PARKINSON: ENSAIO CLÍNICO CONTROLADO 

ALEATORIZADO CEGO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO, SP 

2017

Tese apresenta à Universidade Nove de 

Julho para obtenção do Título de Doutor 

em Ciências da Reabilitação. 

Aluno: Gileno Edu Lameira de Melo 

Orientadora: Profª. Drª. Cláudia Santos 

Oliveira. 

Co-orientadora: Profª. Drª Ana Francisca 

Rozin Kleiner 



 
 

FICHA CATALOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melo, Gileno Edu Lameira de.  

    Efeito do treino de marcha em esteira e com realidade virtual sobre o 

equilíbrio e marcha de indivíduos com doença de Parkinson: ensaio 

clínico controlado aleatorizado cego. / Gileno Edu Lameira de Melo. 

2017. 

    139 f. 

    Tese (doutorado) – Universidade Nove de Julho - UNINOVE, São 

Paulo, 2017. 

    Orientador (a): Profª. Drª. Claudia Santos Oliveira. 

 

1. Doença de Parkinson. 2. Treino de marcha em esteira. 3. 
Realidade virtual. 4. Equilíbrio. 5. Marcha. 

I. Oliveira, Claudia Santos. II. Titulo                                                                                               
                                                                                                                                                    

                                                                                              CDU 615.8

  



 
 

TERMO DE APROVAÇÃO 

 



 
 

RESUMO 

 
Objetivo: Verificar o efeito do treino de marcha com realidade virtual em 

comparação com treino de marcha em esteira e treino de marcha livre sobre o 

equilíbrio e a marcha de indivíduos com doença de Parkinson (DP). Material e 

método: Estudo I: Foi realizada uma revisão sistemática com uma busca em 

quatro bases de dados com as seguintes palavras chave e seus sinônimos: 

doença de Parkinson, Marcha, Terapia de exposição à realidade virtual, 

publicados entre 2011 e 2016. Estudo II: Descrição detalhada do protocolo do 

estudo. Estudo III: A amostra populacional foi composta de 37 indivíduos com 

DP, alocados randomicamente em três grupos (Grupo Controle; Grupo Esteira e 

Grupo Realidade Virtual). Os participantes foram avaliados: pré-intervenção, 

efeito imediato, pós-intervenção e um mês após a última intervenção. A 

avaliação foi composta pela Escala de Hoehn e Yahr, pela seção motora da 

Escala Unificada de Avaliação da Doença de Parkinson e a percepção da 

qualidade de vida pelo questionário de Qualidade de Vida na Doença de 

Parkinson (PDQ-39). Para avaliação da caminhada de longa distância, realizou 

o Teste de Caminhada de 6 minutos, utilizando o sensor inercial G-WALK- BTS 

e os parâmetros clínicos da Frequência Cardíaca, Pressão Arterial e escala de 

Borg modificada. Os treinos foram realizados durante quatro semanas, com três 

sessões por semana, com duração de 20 minutos de treino. Estudo IV: 37 

parkinsonianos foram alocados em grupo controle, grupo esteira e grupo Xbox. 

Realizaram quatro avaliações distintas antes da intervenção, após a primeira 

sessão de treino, após 12 sessões de treino e 30 dias após o último treino. As 

avaliações foram constituídas dos seguintes testes e escalas: Escala de Hoehn 

e Yahr, pela seção motora da Escala Unificada de Avaliação da Doença de 

Parkinson e a percepção da qualidade de vida, pelo questionário de Qualidade 

de Vida na Doença de Parkinson (PDQ-39), Escala de Equilíbrio de Berg, Teste 

de Tinetti. E para avaliação dos parâmetros espaço temporais da marcha, Teste 

Timed Up and Go, utilizando o sensor inercial G-WALK- BTS. Foram realizadas 

12 sessões de treino para cada grupo. Resultados: Estudo I: 21 estudos foram 

encontrados com uma qualidade metodológica de 5 pontos ou mais na escala 

PEDro e submetido à publicação na Revista Arquivos de Neuropsiquiatria. 

Estudo II: artigo publicado na revista Terapia Manual. Estudo III: O grupo 



 
 

Realidade virtual e Esteira apresentou estatisticamente melhora nos parâmetros 

da distância e velocidade, durante o teste de caminhada de 6 minutos em relação 

ao grupo controle (p<0,05). Não foram encontradas diferenças significativas 

entre o grupo esteira e o grupo Realidade Virtual. O estudo IV: Para as escalas 

clínicas, os grupos Esteira e XBOX apresentaram melhores escores para a 

Escala de Berg, Tinetti-equilíbrio e cognição e mobilidade do PDQ-39 do que o 

grupo controle. Conclusão: os resultados dos estudos III e IV sugerem que o 

treino com RV, quando utilizado para a melhoria da mobilidade, equilíbrio e dos 

parâmetros espaço temporais da marcha, tem efeito positivo em indivíduos com 

DP tanto quanto o treinamento em esteira. 

 

Palavras chave: Doença de Parkinson, Treino de marcha em esteira, Realidade 

Virtual, Equilíbrio, Marcha. 

 



 
 

ABSTRACT 
 

Objective: Determine the effect of gait training with virtual reality in comparison 

to over ground training and treadmill training on balance and gait in individuals 

with Parkinson’s disease. Material and Methods: Study I: A systematic review 

was performed of articles published between 2011 and 2016 retrieved from four 

databases using the following keywords and synonyms: Parkinson’s Disease, 

Gait, and Virtual Reality Exposure Therapy. Study II: Detailed description of the 

study protocol. Study III: A population-based sample was composed of 37 

individuals with Parkinson’s randomly allocated to three groups (control, treadmill 

and virtual reality). The participants were evaluated on four occasions: pre-

intervention; immediately after first intervention session; post-intervention; and 

one month after last intervention session). Evaluations involved the 

administration of the Hoehn & Yahr scale, the motor section of the Unified 

Parkinson’s Disease Rating Scale and Parkinson ’s disease Questionnaire (PDQ-

39 for the evaluation of quality of life). Long-distance walking was evaluated using 

the Six-Minute Walk Test with the aid of the G-WALK (BTS) inertial sensor and 

monitoring of heart rate, blood pressure and perceived exertion (modified Borg 

scale). Training was performed in 20-minute sessions at a frequency of three 

sessions per week for four weeks. Study IV: Thirty-seven individuals with 

Parkinson’s were allocated to a control group, treadmill group and Xbox group 

Training in each group was performed in 12 sessions. The participants were 

evaluated on four occasions: pre-intervention; immediately after first training 

session; after 12 sessions; and one month after last training session). The 

evaluations involved the administration of the Hoehn & Yahr scale, the motor 

section of the Unified Parkinson’s Disease Rating Scale, Parkinson’s Disease 

Questionnaire (PDQ-39 for the evaluation of quality of life), the Berg Balance 

Scale, and the Tinetti Test. For the evaluation of spatiotemporal gait variables, 

the Timed Up and Go test was performed using the G-WALK (BTS) inertial 

sensor. Results: Study I: Twenty-one studies with a methodological quality of 5 

or more points on the PEDro scale were analyzed and the review was published 

in the journal Archives of Neuropsychiatry. Study II: Protocol study published in 

the journal Manual Therapy. Study III: Significant improvements in the distance 

travelled and velocity on the Six-Minute Walk Test were found in the virtual reality 



 
 

and treadmill groups in comparison to the control group (p < 0.05), whereas no 

significant differences were found between the virtual reality and treadmill groups. 

Study IV: Improvements in the Berg Balance Scale, Tinetti balance and cognition 

subscales and mobility domain of the PDQ-39 were found in the treadmill and 

Xbox groups in comparison to the control group. Conclusion: The results of 

Studies III and IV suggest that, when used with the aim of improving mobility, 

balance and spatiotemporal gait variables in individuals with Parkinson’s disease, 

training with virtual reality is as effective as treadmill training. 

 

Keywords: Parkinson’s Disease, Treadmill Training, Virtual Reality, Balance, 

Gait. 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A doença de Parkinson (DP) é descrita como uma doença idiopática 

neurodegenerativa, crônica, progressiva e incapacitante. Tem como provável 

causa a perda progressiva das células dopaminérgicas na região compacta da 

substância negra mesencefálica1. Essa perda leva os pacientes de DP a 

apresentarem sintomas e sinais em diferentes domínios do desenvolvimento 

motor, cognitivo e autonômico que podem diminuir sua qualidade de vida2. 

Consequentemente, essa desordem neurológica compromete o controle postural 

e limita a mobilidade na execução das atividades da vida diária e ainda implica 

em dependência, deficiência e perda de autonomia3,4. 

Dentre as doenças degenerativas, a DP é a segunda mais comum em 

adultos acima de 60 anos e sua prevalência deve passar de 4,1 milhões para 

entre 8,7 e 9,3 milhões de 2005 a 2030, em 15 dos países mais populosos do 

mundo5,6. Atualmente, afeta mais de 7 milhões em todo o mundo7. No Brasil, 

pessoas com idade igual ou maior do que 64 anos apresentaram uma 

prevalência de 3,3% semelhante aos dados encontrados em outros países 8.  

 Os sintomas motores mais comuns na DP são a bradicinesia (lentidão dos 

movimentos), a hipocinesia (redução da amplitude de movimento), a discinesia 

(rigidez muscular), tremores de repouso, desequilíbrio e instabilidade postural 

relacionados com as modificações no padrão da marcha. A marcha pode 

apresentar festinação (rápida com passos curtos e arrastados), freezing 

(episódios de congelamento do andar) ou acinesia (cessação do movimento) de 

pessoas com DP1,4,7,9,10. 

 Já os sintomas não motores são caracterizados pelo comprometimento 

cognitivo, diminuição da acuidade olfativa, depressão, desordens do sono, 

problemas gastrintestinais, dor e fadiga11,12. 

Vários tipos de tratamento são indicados aos portadores da DP dentre 

eles, pode-se citar: o farmacológico, fisioterapêutico e cirúrgico13,14. 

O tratamento principal é a reposição de dopamina através da terapia 

farmacológica do uso do precursor do neurotransmissor da dopamina que é a 

levodopa, sendo considerada padrão-ouro. Porém, com a progressão da 

doença, sua ação é reduzida. Diante disso, o uso de terapias fisioterapêuticas 

e/ou atividade física são conciliadas com as farmacológicas ou neurocirúrgica 
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para manutenção do condicionamento físico, preservar a atividade muscular, 

flexibilidade, marcha e o equilíbrio, ou seja, prevenir, estabilizar ou reduzir 

problemas relacionados ao movimento4,7,12,15. 

Vários recursos são utilizados para maximizar a qualidade do movimento, 

independência funcional e minimizar as complicações secundárias, dentre os 

recursos encontramos: hidroterapia, exercícios de resistência, utilização de 

pistas visuais e auditivas, dança, exercícios passivos e ativos, caminhada em 

esteira com e sem suporte e, nos últimos anos, a realidade virtual12,15. Estudos 

relatam a importância da atividade física como complemento ao tratamento 

farmacológico, em especial, no início do aparecimento dos sintomas motores da 

DP. Acredita-se que possa retardar o surgimento e a progressão das alterações 

cognitivas e físicas nesse público, pois tem a capacidade de estimular a 

neuroplasticidade e gerenciar o declínio inerente à doença. E ainda, que a 

atividade física tem a possibilidade de melhorar a mobilidade, a marcha, o 

equilíbrio e a força muscular dessa população11,16. 

O treino da marcha em esteira também vem se mostrando eficiente na 

reabilitação da DP, em especial, na velocidade de marcha e comprimento da 

passada de indivíduos nos estágios iniciais da doença17,18. Porém, existem 

controvérsias sobre sua eficácia, pois se argumenta que o treinamento de 

marcha em esteira teve melhores resultados em virtude dos indivíduos com DP 

realizarem o treinamento em uma velocidade diferente, mais elevada e 

controlada na esteira em relação a sua velocidade realizada no solo17.  

Recentemente, o uso da realidade virtual (RV) no treino de marcha vem 

sendo aplicada. Esta tecnologia permite ao usuário realizar tarefas em um 

ambiente multissensorial e multidimensional no qual se pode interagir e receber 

feedback imediato. É uma terapia de repetição, a qual fornece uma 

realimentação visual dos movimentos executados pelo indivíduo e contribui com 

a melhora das demandas motoras e cognitivas, o que promove uma 

reorganização cortical, auxílio à mobilidade funcional e qualidade dos 

movimentos15,19. 

Desta forma, esta tese foi desenvolvida para investigar os benefícios do 

treinamento de marcha com RV em indivíduos com DP. Para isso, discutiremos 

nos tópicos a seguir as alterações da marcha parkinsoniana, bem como a 

influência da RV na marcha e mobilidade funcional dessa população. 
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1.1. AS ALTERAÇÕES NA MARCHA NA DOENÇA DE PARKINSON 

 

A marcha humana é definida pelo sucedâneo de quedas evitadas. Para 

isso, necessita da integração de complexos mecanismos de atenção e 

movimento como o equilíbrio, controle motor, cognição e função 

musculoesquelética20, o que possibilita as estratégias de deslocamento, 

mudança de direção e contorno de obstáculos, cujo objetivo é a progressão do 

indivíduo no seu espaço12. 

O ciclo da marcha é caracterizado pelo primeiro toque do calcanhar de 

um pé até o segundo toque desse mesmo calcanhar à frente como ilustrado na 

Figura 1. 

 

 

Figura 1 - Ciclo da Marcha. 

Fonte: Pagnussat et al12. 

 

O ciclo da Marcha divide-se em fase de apoio e fase de balanço 

conforme detalha o Quadro 1. 
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FASES DO CICLO DA MARCHA 

 Descrição 

% do 

ciclo total 

da 

marcha 

Subfases 

Fase 

de 

apoio 

O pé está em contato com o 

solo. Esse pé suporta o peso 

corporal e, ao mesmo tempo 

possibilita a progressão do 

corpo. 

 

60 

1. Contato inicial O calcanhar toca o solo pela primeira vez. 

2. Resposta á carga 
O peso é transferido para o pé que acabou de 

tocar o solo 

3. Apoio médio ou 

simples 

Apenas uma perna sustenta o peso de todo o 

corpo, enquanto a outra perna entra na fase 

de balanço. 

4. Apoio terminal ou 

final 

O calcanhar do pé que está em contato com 

o chão começa a se elevar. Ao mesmo tempo, 

ocorre o contato inicial do membro inferior 

contralateral 

5. Pré-balanço 

A perna de apoio transfere o peso para a 

perna contralateral e prepara-se para a fase 

de balanço 

FASES DO CICLO DA MARCHA 

 Descrição 

% do 

ciclo total 

da 

marcha 

Subfases 

Fase 

de 

balanço 

O pé não está mais em 

contato com o solo. Ele se 

encontra em movimento para 

frente até o próximo contato 

inicial do calcanhar 

40 

1. Balanço inicial 

(aceleração) 

O pé é elevado do solo. Na marcha normal, 

ocorre a flexão rápida do joelho e a 

dorsiflexão do tornozelo, permitindo a 

propulsão 

2. Balanço médio 

O membro inferior na fase de balanço 

encontra-se adjacente ao membro inferior 

que está sustentando peso, que se encontra 

na fase de apoio médio. 

3. Balanço terminal ou 

final(desaceleração) 

O membro inferior na fase de balanço 

desacelera, preparando-se para realizar o 

contato inicial com o solo 

Quadro 1 – Fases do ciclo da Marcha. 
Fonte: Pagnussat et al12. 

No Quadro 2, são apresentadas as variáveis espaço-temporais da 

marcha: 

VARIÁVEIS UTILIZADAS PARA A QUANTIFICAÇÃO DA MARCHA 

VARIÁVEIS DESCRIÇÃO 

ESPACIAIS 

 Comprimento do passo − distância longitudinal entre o apoio do calcanhar de 
um membro no solo e o apoio do calcanhar contralateral no solo. 

 Comprimento da passada − distância entre o apoio do calcanhar de um 
membro no solo e a volta do apoio desse mesmo calcanhar no solo. 

 Largura do passo − distância entre os pés. 

TEMPORAL  Velocidade – calculada pela divisão da distância percorrida pelo tempo 

despendido. 
 

ESPAÇOTEMPORAL  Cadência – medida pelo número de passos em um minuto. 

Quadro 2 – Variáveis espaço-temporais da marcha. 
Fonte: Pagnussat et al12. 
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Estudos mostram que indivíduos com DP apresentam distúrbios da 

marcha que são classificados em contínuos ou episódicos. Os distúrbios 

contínuos estão relacionados com a neurodegeneração que altera o padrão de 

marcha de forma a ter um padrão típico altamente estereotipado e caracterizado. 

A Figura 2 ilustra a marcha de um indivíduo com DP12. 

 

 

Figura 2 - Padrão típico da marcha de indivíduo com DP. 

Fonte: Pagnussat et al12. 

 

Indivíduos com DP tem a marcha caracterizada por ser lenta e passos 

arrastados, cabeça e tronco posicionados à frente e o deslocamento anterior do 

centro de massa. Em estágios avançados, a marcha pode se tornar festinante, 

ou seja, aceleração anormal dos movimentos de membros inferiores e a 

diminuição da passada12,21. 

No que diz respeito aos parâmetros espaço-temporais da marcha de 

indivíduos com DP, apresentam uma diminuição do comprimento da passada, 

da velocidade da passada, maior tempo da fase de duplo apoio e da cadência. 

Nos parâmetros angulares, apresentam redução da amplitude de movimentos 

das articulações em todos os planos de movimento12. 

Dentro dos sintomas motores clássicos da DP, destacam-se a 

bradicinesia, rigidez, tremor de repouso e distúrbios de marcha e postura12. No 
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início da DP, o sintoma motor mais aparente é a dificuldade de caminhar que 

tem origem na rigidez e bradicinesia. A bradicinesia é caracterizada como uma 

deficiência generalizada no planejamento, iniciação e execução dos movimentos 

voluntários, o que empobre e lentifica os movimentos. Todos os aspectos do 

movimento são afetados em decorrência dela, incluindo, alteração de direção, 

habilidade em interromper e reiniciar o movimento, alterações na velocidade, 

alcance, amplitude, de equilíbrio e marcha estão presentes22,23,24. 

O aparecimento da bradicinesia, juntamente com a diminuição da 

dissociação dos membros superiores, de rotação de tronco e da amplitude de 

movimento das principais articulações do corpo, altera substancialmente a 

marcha normal em indivíduos com DP, o que vem a justificar o comprimento de 

passo menor, em torno de 0,4 a 0,9 m, após a suspensão da medicação ,e de 

0,8 a 1,0 m ao final da dose de Levodopa. Tais sintomas acarretam na diminuição 

de velocidade da marcha, que nesta doença transcorre na taxa de 40 a 60m/min 

e cadência média de 100 a 110 passos/min, sendo bem diferente quando 

comparados com idosos pareados por idade que apresentam velocidade de 75 

a 90 m /min24. 

Já os distúrbios episódicos surgem de forma ocasional e 

intermitentemente, temos como exemplo o congelamento da marcha. Esse 

distúrbio incapacitante limita a mobilidade, provoca quedas e diminui a qualidade 

de vida de indivíduos com DP12. Sua característica é a perda súbita da 

capacidade de iniciar ou continuar a caminhada, ocorre geralmente ao girar ou 

passar por obstáculos estreitos12,25. 

O congelamento da marcha em indivíduos com DP é um dos principais 

distúrbios predisponentes a quedas. Esse distúrbio ocorre em virtude do tronco 

continuar em movimento, enquanto os pés permanecem presos ao solo durante 

a marcha. Desta forma, como resultado das quedas, os indivíduos com DP 

podem ter lesões, fraturas de quadril, medo de cair e limitação de executar 

atividades que irão contribuir para institucionalização, dependência, diminuição 

da qualidade de vida e mortalidade12,26. 

Para um tratamento eficaz dos distúrbios da marcha e para avaliar o 

sucesso das intervenções, tem-se utilizado ferramentas cada vez mais 

confiáveis como as relatadas a seguir: 
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Análise multifatorial do movimento 3D-AM: análise cinemática, análise 

dinâmica e eletromiografia do movimento, esta requer um laboratório de análise 

de movimento (padrão ouro)12. 

Análise ecológica do movimento AECOM: analisa o andar do indivíduo 

em seu ambiente, no seu dia a dia. Permite o monitoramento das fases ON e 

OFF da medicação e quantificação dos episódios de congelamento da marcha, 

em todos os períodos do dia. Como exemplo, temos as Unidades inerciais de 

medidas (UIM) que são sensores ou dispositivos de monitoramento de 

movimento (compõem-se de acelerômetros, giroscópios e magnetômetros)12. 

Neste estudo, utilizamos um UIM para análise quantitativa dos parâmetros 

espaço-temporais da marcha, teste de Timed Up and Go (TUG) e teste de 

caminhada de 6 minutos (TC6). Consiste em um sistema portátil, sem fio, sensor 

inercial G-WALK, Gsensor, (BTS Bioengenharia SpA, Itália)(Figura 3). O sensor 

inercial permite avaliar a mobilidade e o risco de queda. Sua análise é bem 

simples e rápida e pode ser realizada em qualquer ambiente ambulatorial, clínica 

e hospitais27,28. 

 

Figura 3 - G-WALK - Gsensor, BTS Bioengenharia. 

Fonte: BTS Bioengenharia SpA, Itália29. 
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1.2. REALIDADE VIRTUAL NO TRATAMENTO DA DOENÇA DE PARKINSON 

  

A Realidade Virtual (RV) é uma ferramenta tecnológica inovadora e 

promissora na reabilitação de distúrbios motores ocasionados por lesões 

neurológicas ou de indivíduos com DP, seja por meio de um sistema 

computacional específico ou por vídeo games. Caracteriza-se pela interação 

entre o usuário e um sistema computacional que possibilita interação imediata e 

simultânea no desenvolvimento das capacidades físicas, visuais, auditivas, 

cognitivas, psicológicas e melhora do desempenho funcional como o equilíbrio e 

a marcha4,16. 

A RV é uma técnica terapêutica estimulante capaz de recriar o ambiente 

de forma artificial e segura que possibilita ao paciente a sensação de realidade. 

Tal técnica propicia a oportunidade de repetição intensiva de tarefas com a 

realização de um feedback sobre o desempenho para o usuário, de forma a 

ajudar na aprendizagem de novas estratégias motoras do movimento e a 

possibilidade de comparação com a fisioterapia convencional16,30. 

Para Vieira et al.16, existem duas características fundamentais na RV: a 

imersão (imersiva e não imersiva) e a interação. A RV imersiva acontece quando 

o indivíduo é transportado, predominantemente, para o domínio do mundo virtual 

por meio de dispositivos multissensoriais, através da captura dos movimentos e 

comportamento do usuário e como ele reage a eles, por exemplo, por meio de 

capacetes e seus dispositivos, o que provoca a sensação de estar dentro do 

mundo virtual como se fosse no mundo real. Já RV não imersiva, é caracterizada 

pelo indivíduo sendo transportado parcialmente para o mundo virtual, mas 

continua, predominantemente, no mundo real. Sua ação acontece pela 

manipulação do ambiente virtual por meio de mouse, joystick, teclado entre 

outros. Já a interação, é caracterizada pela capacidade de o indivíduo interagir 

com o ambiente virtual e manipular sua realidade através de objetos virtuais que 

provocam essa sensação, por exemplo, luvas e óculos digitais16. 

Para Brandão et al.31, a RV além de ampliar alguns de nossos sistemas 

sensoriais, contribui para a manutenção do condicionamento físico do indivíduo 

e possibilita a reabilitação de pacientes com doenças neuromusculares. Estudos 

têm evidenciado a eficácia da utilização da RV para a reabilitação do equilíbrio, 

marcha e diminuição do risco de quedas em indivíduos com transtornos 
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neurológicos e em idosos. Tem mostrado respostas significativas na velocidade 

de caminhada e no comprimento do passo, além de melhorar a realização da 

dupla tarefa e superação de obstáculos em comparação aos treinamentos 

convencionais. Todavia, poucos estudos têm relatado seus efeitos com 

indivíduos com DP32,33. 

Cruz e Lima4 realizaram uma revisão sistemática da literatura e 

destacaram como resultado que o uso do Wii Fit Plus para exercícios 

específicos, melhorou o desempenho da marcha nos pacientes com DP. 

Uma dessas tecnologias lançadas pela Microsoft (Microsoft Corporation, 

Redmond, WA, EUA), em 2010, foi o console Xbox 360 com Kinect, que é um 

sistema de videogame composto por vários componentes eletrônicos que fazem 

dele um sensor de movimento para captura de gestos, tridimensional em tempo 

real e permite aos usuários controlar e interagir com o console de jogos sem a 

necessidade de tocar um controlador de jogo, e ainda, sem a necessidade de 

placas de equilíbrio ou controladores de mão34.  O sistema é composto por uma 

câmera RGB, um sensor de profundidade que captura as imagens em 

profundidade e um microfone; sendo capaz de rastrear as articulações 

esqueléticas de diferentes tamanhos corporais, pigmentação da pele e 

roupas35,36. Permite também aos usuários controlar o jogo através de comandos 

de gestos ou de voz36. Fornece controle de corpo inteiro de personagens virtuais 

animados, e não necessita de grandes investimentos. A RV é utilizada para 

incentivar as pessoas com deficiência motora a exercer repetida e ativamente 

movimentos físicos de forma lúdica34,37,38. E com mais frequência tem sido 

utilizado na fisioterapia e reabilitação36. 

Hondori e Khademi36 em revisão sistemática apresentaram que os jogos 

baseados em Xbox 360 com Kinect, em geral, são seguros e viáveis para a 

reabilitação da DP. Após 14 sessões de treinamento com Nintendo Wii indivíduos 

com DP foram capazes de aprender, reter e transferir resultados positivos do 

treinamento para outras tarefas como a UPDRS II que melhoraram a 

funcionalidade com o treinamento24. Mirelman et al39 observaram melhoria 

clinicamente significativa de três pontos na UPDRS-III, após a intervenção de 

seis semanas de treinamento em esteira junto com a RV. Já Bedeschi24, em seu 

estudo, obteve a melhora da velocidade de marcha, comprimento do passo e 
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das condições de realizar a dupla tarefa, através do treino em esteira com o 

aparecimento de obstáculos virtuais24. 

Mendes et al.40 apresentaram estudo com aumento significativo nas 

pontuações de escalas clínicas importantes que avaliam a marcha e o equilíbrio 

em pacientes com DP, tais como o Teste de caminhada de 6 minutos e escala 

de Berg. Discutiram ainda, que a melhora de desempenho observada após a 

intervenção, foi resultado das demandas motoras e cognitivas presentes nos 

jogos de RV e exigiam dos pacientes que executassem tarefas e habilidades 

específicas que foram comprometidas pela doença. Consideraram que tais 

aspectos refletem os elementos essenciais e importantes para a aprendizagem 

motora no que diz respeito à repetição, motivação e retroalimentação. 



26 
 

1.3. JUSTIFICATIVA 

 

 A DP tem influência negativa no controle postural e mobilidade, dificulta 

a deambulação e aumenta os riscos de tropeços, escorregões e quedas. Diminui 

a segurança, autoestima e, principalmente, a qualidade de vida de indivíduos 

com a doença. 

A prática de tarefas diárias mais complexas, com a progressão da doença, 

limita a autonomia, o que gera a necessidade diária de cuidados especiais, uso 

de medicamentos, tratamento fisioterápico e de reabilitação motora. 

Apesar da terapia farmacológica, à medida que a doença progride, 

aumenta-se também a incapacidade motora e a deficiência na mobilidade3. 

Evidências apontam vários tratamentos tradicionais para a reabilitação do 

indivíduo com DP, dentre eles a marcha de treino livre que tem suas limitações 

e alguns estudos em marcha em esteira que apresentam melhora nos 

parâmetros da marcha. Porém, o treinamento tradicional da marcha, geralmente, 

não consegue resolver completamente essas atividades de reabilitação da 

marcha. Nesse contexto, a RV apresenta boa aceitação por suas características 

para o treinamento de equilíbrio, marcha e a diminuição do risco de queda em 

pessoas com doenças neurológicas. Tem-se mostrado efeito positivo sobre a 

velocidade de caminhada e comprimento do passo, bem como na capacidade 

de realizar duplas tarefas e superação de obstáculo em comparação com 

formação de grupos de treinamento de equilíbrio convencional32,33, porém, ainda 

não estão totalmente claros os efeitos do uso da RV como estratégia terapêutica 

na reabilitação de indivíduos com DP. 

Desta forma, há evidências limitadas de publicações científicas que 

relatem os efeitos do treino com RV em comparação com o treino de marcha 

convencional e o treino de marcha em esteira na reabilitação de indivíduos com 

DP. E nenhum estudo comparou os três tipos de treinos. Desta forma, o presente 

estudo investiga a aplicabilidade dos diversos treinos entre si.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. GERAL 

  

Verificar o efeito do treino de marcha com RV em comparação com treino 

de marcha em esteira e treino de marcha livre sobre o equilíbrio dinâmico e 

marcha de indivíduos com DP. 

2.2 . ESPECÍFICOS 

 

1 - Realizar uma revisão sistemática na literatura sobre os diversos 

tipos de treino de marcha em indivíduos com DP; 

2 - Avaliar e comparar o equilíbrio, a mobilidade antes e após a 

aplicação das técnicas de treino de marcha livre, marcha em esteira e marcha 

com RV em indivíduos com DP; 

3 - Avaliar e comparar a gravidade da DP antes e após a aplicação 

das técnicas de treino (Treino de marcha livre, treino de marcha em esteira e 

treino de marcha com RV); 

4 - Avaliar e comparar o desempenho das Atividades de Vida Diária 

antes e após a aplicação das técnicas de treino (Treino de marcha livre, treino 

de marcha em esteira e treino de marcha com RV) em indivíduos com DP; 

5 - Avaliar e comparar o condicionamento físico antes e após a 

aplicação das técnicas de treino (Treino de marcha livre, treino de marcha em 

esteira e treino de marcha com realidade virtual) em indivíduos com DP; 

6 - Avaliar e comparar a qualidade de vida antes e após a aplicação 

das técnicas de treino (treino de marcha livre, treino de marcha em esteira e 

treino de marcha com RV) em indivíduos com DP; 

7 - Avaliar e comparar os parâmetros espaço-temporais da marcha 

antes e após a aplicação das técnicas de treino (Treino de marcha livre, treino 

de marcha em esteira e treino de marcha com RV) em indivíduos com DP. 

 

 

 

 

 



28 
 

3. RESULTADOS 

 

Os resultados da presente Tese estão apresentados no formato de quatro 

estudos. O Estudo I nomeado Treino da marcha em indivíduos com doença 

de Parkinson: Uma revisão sistemática (Gait training for individuals with 

Parkinson’s disease: A systematic review) foi submetido no periódico Arquivos 

de Neuro-Psiquiatria. O Estudo II intitulado Efeito do treino de marcha em 

esteira e com realidade virtual sobre o equilíbrio e marcha de indivíduos 

com doença de Parkinson: protocolo de estudo para um ensaio clínico 

randomizado controlado cego (Effect of gait training and virtual reality on 

balance and gait in individuals with Parkinson’s disease: Protocol for a 

randomized, controlled, blind, clinical trial) foi publicado no periódico Terapia 

Manual. O estudo III intitulado Efeito do treinamento da realidade virtual na 

caminhada de longa distância e aptidão física em indivíduos com Doença 

de Parkinson (Effect of virtual reality training on walking distance and 

physical fitness in individuals with Parkinson’s disease) submetido à 

publicação na revista NeuroRehabilition. O estudo IV intitulado Os efeitos do 

treinamento com XBOX na marcha e na mobilidade funcional de 

parkinsonianos (The XBOX training effects in Parkinson's Disease Gait and 

functional mobility) a ser submetido. 
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3.1 ESTUDO I 

 

Treino da marcha em indivíduos com doença de Parkinson: Uma revisão 

sistemática 

Gait training for individuals with Parkinson’s disease: A systematic review 
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3.1.1 Introdução 

 

A doença de Parkinson (DP) é uma condição neurodegenerativa 

resultante da perda progressiva de neurônios dopaminérgicos e colinérgicos, 

que se encontram na parte compacta da matéria negra do mesencéfalo e nos 

núcleos da base do cérebro41,42. Estima-se que 1 a 2% da população mundial 

seja afetada por esta doença. A apresentação clínica é caracterizada por 

insuficiência motora causada por bradicinesia, rigidez muscular e tremores, bem 

como alterações na postura e marcha43. 

A marcha é um aspecto importante afetado por esta doença. A rigidez 

muscular ocorre devido ao fato dos músculos não receberem sinais para relaxar, 

o que leva à dor muscular e a alterações posturais que comprometem a 

mobilidade e independência e aumentam a incidência de quedas, com risco 

concomitante de fraturas e diminuição da qualidade de vida em pacientes com 

DP44-47. 

A marcha de indivíduos com DP é caracterizada por movimentos pobres, 

bem como redução na amplitude do passo, comprimento da passada e 

velocidade da marcha. O "congelamento" é outra característica, que consiste em 

bloqueio motor que geralmente ocorre quando o indivíduo inicia a marcha ou 

tenta contornar um obstáculo43. Os fisioterapeutas estão equipados com 

ferramentas fundamentais para prevenir ou mesmo minimizar déficits de 

equilíbrio, mobilidade e postura48, também como melhorar o padrão de marcha 

de pacientes com DP49,50,51. Uma série de ensaios clínicos demonstrou que o 

processo de reabilitação da marcha para indivíduos com DP é normalmente 

direcionado para o treinamento livre de marcha, treinamento em esteira52 e com 

realidade virtual19. Para avaliar a eficácia dessas modalidades de treinamento, 

um conjunto de medidas de avaliação foram validadas na literatura, como a 

Escala Unificada de Avaliação da Doença de Parkinson Unificada (UPDRS)53, 

bem como o teste de Timed Up and Go54 e o Teste de caminhada de 6 minutos55, 

os dois últimos não são específicos da DP, mas são amplamente utilizados para 

avaliar esses pacientes, apesar da falta de consenso na literatura. A análise da 

marcha consiste em uma avaliação que mensura, descreve e avalia 

sistematicamente variáveis da marcha e, portanto, de fundamental importância 

para o estudo e tratamento da DP56. No entanto, apesar do grande volume de 
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evidências que demonstram os efeitos positivos do treinamento na marcha, não 

existe padronização em termos do tipo e intensidade de treinamento de marcha 

ou dos métodos de avaliação utilizados para aferir os resultados. 

O objetivo do presente estudo foi realizar uma revisão sistemática para 

avaliar os diferentes tipos de treinamento da marcha para indivíduos com doença 

de Parkinson. Tais informações podem ajudar na escolha de protocolos para 

treinamento de marcha eficaz para essa população. 

 

3.1.2 Métodos   

  

3.1.2.1 Estratégia de pesquisa 

 

Trata-se de uma revisão sistemática, descrita seguindo as 

recomendações PRISMA. Foram realizadas pesquisas nas bases de dados 

eletrônicas Pubmed (National Library of Medicine), BVS Bireme, SciELO e 

PEDro para identificar artigos relacionados ao treinamento de marcha para 

indivíduos com DP. A escolha dos termos chaves e seus sinônimos aconteceu 

nos descritores de saúde no MeSH. Foram selecionadas as seguintes 

combinações: doença de Parkinson; Marcha; Terapia de exposição à realidade 

virtual. 

 

3.1.2.2 Critérios de inclusão e exclusão 

 

A pesquisa foi restrita a ensaios clínicos controlados e randomizados 

publicados nos últimos cinco anos (2011 a 2016), a fim de concentrar a melhor 

evidência atual sobre o treinamento de marcha para pacientes com DP com uso 

de tecnologia virtual. A população estudada foi composta de pacientes com 

diagnóstico da doença. Os critérios de exclusão foram estudos envolvendo 

animais, estudos de protocolos, notas técnicas, estudos transversais e série de 

casos (Figura 4). 
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Figura 4 – Fluxograma das diferentes fases da revisão sistemática baseado no 

PRISMA 
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3.1.2.3 Avaliação de qualidade 

 

Um total de 211 artigos foi encontrado durante a pesquisa inicial. Após a 

aplicação dos critérios de inclusão (ensaios clínicos controlados publicados nos 

cinco anos anteriores), 48 foram considerados potencialmente elegíveis e 

submetidos à análise (Tabela 1). Vinte e um duplicados foram excluídos. Entre 

os 27 artigos restantes, o título, resumos e textos completos foram analisados 

por dois pesquisadores cegos independentes. Em casos de divergência de 

opinião, um terceiro pesquisador foi convidado a realizar a análise. Dois artigos 

foram excluídos, após a análise dos títulos e resumos, por não atender aos 

critérios de inclusão. Assim, 25 estudos foram considerados potencialmente 

elegíveis e foram avaliados pelos dois revisores independentes, que avaliaram 

os textos para qualidade metodológica com uso da escala PEDro. Esta escala é 

usada para identificar estudos controlados e randomizados no banco de dados 

PEDro, que possuem validade interna e informações estatísticas suficientes para 

a interpretação dos resultados. Embora estudos com uma pontuação de 4 ou 

mais pontos possam não demonstrar resultados clinicamente úteis, esses 

estudos foram considerados clinicamente justificados na presente 

investigação57. Somente os artigos com pontuação superior a 4 pontos (21 

artigos) foram selecionados para a presente revisão sistemática. Foi realizada 

também análise qualitativa das principais conclusões e limitações dos estudos 

selecionados. 

 

3.1.3 Resultados 

 

A Tabela 1 oferece um resumo das características dos estudos, 

modalidades de treinamento de marcha, comparações entre grupos 

experimentais e de controle e diferentes medidas de marcha para indivíduos com 

DP. 

Dez estudos (47,7%) envolveram treinamento em esteira17,39,52,58-64. Três 

estudos (14,3%) envolveram treinamento de realidade virtual e treinamento de 

marcha com robótica65-67. Quatro estudos (19,0%) envolveram dança e Tai Chi68-

71. Dois estudos (9,5%) incluíram treinamento em equilíbrio72,73. Dois estudos 

(9,5%) envolveram exercícios de resistência progressiva e cueing74,75. Ao 
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considerarmos a amostra global, um total de 1425 indivíduos com DP (média de 

idade: 66,6 anos, tempo médio decorrido desde o diagnóstico: 09 anos, estágio 

médio na escala Hoehn e Yahr: 2,5) foram submetidos a diferentes tipos e 

combinações de treinamento de marcha, durante 12 a 72 sessões com duração 

de 30 a 120 minutos, a uma frequência de duas a quatro vezes por semana, 

durante quatro semanas a dois anos.               
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Tabela 1 - Características dos estudos incluídos na revisão sistemática 

 

Autor Escala 
PEDro 

Intervenção Dosagem Variáveis avaliadas  Número de participantes  Conclusões  

 

Ganesan et al.58 5/10 1. CGT 

2. PWSTT  

3. Nenhum grupo de exercícios 

1. 16 sessões 

2. 30 min/sessão 

3. 4x/semana  

4. Duração: 4 semanas 

1. UPDRS 

2. TC2M 

3. TC10 

1.NEPD: 20 

2. GC:  20 

3. GE: 20 

PWSTT – ferramenta promissora para 

melhorar medidas clínicas e marcha. 

 

Yang et al.67 7/10 1. RV treinamento de equilíbrio 

2. Treinamento de equilíbrio 

convencional 

1. 12 sessões 

2. 50 minutos/sessão 

3. 2x/semana 

4. Duração: 6 semanas 

1. BBS 

2. DGI 

3. TUG 

4. PDQ-39 

5. UPDRS-III 

1. GE:  11 

2. GC:  12 

Ambos os treinamentos foram igualmente 
eficazes na melhora do equilíbrio, 
caminhada, e qualidade de vida entre 
pacientes com DP. 

 

Wong-Yu e 

Mak68 

8/10 1.GE: Equilíbrio e dança 

2. GE: exercício de pisar o quadrado 

3. GC: Treinamento de membro 

superior 

1. 2h/sessão 

2. 8 semanas interior e 

exterior 

1. BESTest  

2.velocidade da marcha  

3. TUG  

4. ABC 

1. GE: 41 

2. GC:  43 

Pode melhorar o equilíbrio e dupla tarefa 
no desempenho da Marcha. 

 

 

King et al.59 6/10 1. Treinamento de agilidade Boot camp 

2. Treinamento em esteira 

1. 16 sessão 

2. 75 minutos/sessão 

3. 4x por semana 

4. Duração:  4 semanas 

1.ICF- três níveis)  

1.1. I: PDQ-39, ABC, 

UPDRS-II  

1.2. II:MINI-BESTest, 

BBS e UPDRS-III 

1.3. ITUG ISway 

1. ABC: 20 

2. TT: 19 

As medidas utilizadas para a função e 
estrutura corporal / função ICF foram mais 
eficazes na detecção de mudanças após o 
exercício e revelaram diferenças na 
melhora entre as intervenções. 

 

Schenkman et 

al.60 

8/10 1.Programa de exercício físico 

supervisionado FBF e AE 

2. Exercício físico convencional em 

casa 

1. 3x/semana  

2. 4 meses  

3. 16 meses no total 

1. FRT 

3. UPDRS-ADL 

4. PDQ-39 

1. GC: 41 

2. FBF: 39 

3. AE: 41 

Os resultados mostram benefícios gerais 
funcionais em 4 meses no grupo FBF e 
melhoria na economia da caminhada (até 
16 meses) no grupo AE. 

 

Canning et al.72 8/10 1. Programa PD-WEBB  

- 2. Cuidados usuais 

1. 3x/semana 

2. 40 a 60 minutos/sessão 

3. Duração: 6 meses 

1. FOG  

2. FES  

3. PDQ-39 

1. GC:  116 

2. GE: 115 

Um programa de exercícios visando ao 
equilíbrio, à força das pernas, e 
congelamento da marcha não reduziu as 
quedas, mas a melhoria da saúde física e 
psicológica. 
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Tabela 1 - Características dos estudos incluídos na revisão sistemática (continua) 

 

Nadeau et 

al.61 

4/10 1. Treinamento de Velocidade 

na esteira 

2. Treinamento na esteira 

misturado 

3. Programa de 

exercíciosViactive – GC 

1. 72 Sessões 

2. 3x/semanas 

3. 1h/sessão 

4. Duração:  24 

semanas 

5. Periodo de 6 meses 

1. GaitRite 

2. TC6 

3. UPDRS 

4. MMSE 

5. BDI-II  

6. PDQ-39 

1. GC: 34 

2. TT speed: 

29 

3. TT 

mixed:  30 

Mostrou melhorias significativas na velocidade da 
caminhada e resistência ao andar, após 6 meses de 
esteira. 

 

Dashtipour 

et al.62 

5/10 1.Protocolo geral de exercicios  

2. terapia LSVT BIG  

1. 16 sessões 

2. 4x/semanas 

3. 1h por sessão 

4. Duração:  4 semanas 

1. UPDRS 

2. BDI 

3. BAI 

4. MFIS 

1. GE: 5 

2. LSVT 

BIG: 6 

Este estudo demonstrou efeitos positivos do exercício 
geral e terapia BIG LSVT 

 

Landers et 

al.63 

7/10 1. Treinamento de equilíbrio + 

instruções de foco externo; 
2. Treinamento de equilíbrio + 
instruções de foco interno; 
3. Treinamento de equilíbrio + 
instruções sem atenção; 
4. Controle 

1. 3x/ semana 

2. 45 minutos/sessão 

3. Duração:  4 semanas 

1.SOT  

2. BBS 

3. SGV  

4. DGI 

5.ABC  

1. GA: 12 

2. GB: 13 

3. GC: 12 

4. GD: 12 

Não houve diferenças entre os grupos, incluindo o 
controle, o que sugere que o programa de treino de 
equilíbrio de quatro semanas neste ensaio não foi 
eficaz. 

 

Shen et al.52 7/10 1. treinamento de marcha e 
equilíbrio; 
2. Treinamento de força de 
membros inferiores; 

1. 12 sessão 

2. 3x/semanas 

3. 60 minutos/sessão 

4. Duração:  4 semanas 

1. ABC 

2. Teste de limite de 

estabilidade 

3.  GaitRite 

1. BAL: 26  

2. CON: 25 

Melhorou o equilíbrio, confiança e desempenho da 
marcha em pacientes com DP. 

 
Yang et al.17 8/10 1. GE: rTMS + TT 

2. GC: sham rTMS + TT 

1. 12 sessões 

2. 30 minutos/sessão 

3. 3x/semana 

4. Duração:  4 semanas 

1. TC10 

2. TUG 

1. GE: 11 

2. GC: 11 

Os resultados sugeriram que a combinação de rTMS e 
esteira aumenta o efeito do treino em esteira sobre a 
modulação da inibição corticomotor e melhoria de 
andar em pessoas com DP 

 

Mirelman et 

al.39 

4/10 1. TT + RV 

2. TT – RV 

1. 18 Sessão 

2. 3x/semana 

3. 45 minutos/sessão 

4. Duração:  6 semanas 

1. TC6 

2. GaitRite 

2. UPDRS-III 

3. PDQ-39 

1. 20 RV 

2. 20 S/RV 

Os resultados indicam que TT + RV pode melhorar 
significativamente o desempenho físico e a marcha em 
condições desafiadoras complexas, e até mesmo 
certos aspectos da função cognitiva 
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Tabela 1 - Características dos estudos incluídos na revisão sistemática (continua) 

 

Amano et 

al.69 

5/10 1. Tai chi 

2. Qi Gong  

TC1= 2x/sem; 60 

minutos/sessão por 16 

semanas 

TC2= 3x/sem; 

60minutos/sessão; Duração:  

16 semanas 

GC1= 60 minutos/sessão; 

16 semanas 

GC2= sem atividade 

1. APAS 

2. UPDRS-III 

1. TC1: 12  

2. TC2: 15 

3. GC1: 9 

4. GC2: 9 

Tai Chi e Qi Gong foram ineficazes para melhorar tanto a 
iniciação da marcha quanto o desempenho da marcha  

 

Shen e 

Mak64 

8/10 1. Sistema de dança  

2. Teste mestre de equilíbrio 

Smart Equi  

3. programa de musculação 

1. 12 sessão 

2. 3x/semana 

3. 60 minutos/sessão 

4. 4 semanas  

1. GaitRite 

5. UPDRS-III 

 

1. GE: 26  

2. GC: 25 

Resultados positivos fornecem evidências para o uso 
clínico de equilíbrio assistido por tecnologia e treinamento 
de marcha na redução de quedas em pessoas com DP 

 
Li et al.70 7/10 1.Tai chi; 

2. Treinamento de resistência; 
3. Alongamento 

1. 60 minutos 

2. 2x/semana  

3. Duração:  24 semanas 

2. GaitRite 

3. FRT 

4. TUG 

5. UPDRS - III  

1. 195 Tai chi parece reduzir as deficiências de equilíbrio em 
pacientes com DP leve a moderado, com benefícios 
adicionais de melhoria da capacidade funcional e quedas 
reduzidas. 

 
Picelli et 

al.65 

7/10 1. RAGT  

2. Fisioterapia convencional 

1. 12 sessões 

2. 3x/semana 

3. 45 minutos/sessão 

4. Duração:  4 semanas 

1. TC10 

2. TC6 

3. GAITRite 

4. PFS 

5. UPDRS 

1. RAGT: 

21 

2. PT: 20 

RAGT pode melhorar os aspectos da capacidade de 
andar em pacientes com DP. 

 

Picelli et 

al.66 

8/10 1. RGT 

2. Treinamento de equilíbrio 

1. 12 sessões 

2. 3x/semana 

3. 45 minutos por sessão 

4. Durante 4 semanas 

1.  BBS 

2.  ABC 

2.2. TUG 

2.3. UPDRS-III 

1. RGT= 33 

2. PT=33 

Treinamento de marcha robótica não é superior ao 
treinamento de equilíbrio para melhorar instabilidade 
postural em pacientes com DP. 

 

Conradsson 

et al.73 

7/10 1. Programa de equilíbrio Hi 

2. Cuidados usuais 
1. 3x/semana 

2. 60 minutos/sessão 

3. Duração:  10 

semanas 

1. MiniBESTest 

2. GaitRite 

3. FES 

4. MFE 

5. nível de atividade física  

6. UPDRS – II 

1. Hi 

Equilíbrio: 

51 

2. CG: 49 

O programa de equilíbrio Hi beneficiou significativamente 
o equilíbrio e a marcha quando comparado com os 
cuidados habituais e mostrou promissores efeitos de 
transferência para a vida cotidiana. 
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Tabela 1 - Características dos estudos incluídos na revisão sistemática (conclusão) 

 

Fietzek et 

al.75 

7/10 1. exercício cueing e 
estratégias de movimento;  
2. nenhum tratamento 

1. 4 semanas 

2. 3x/semana  

3. 30 minutos/sessão 

1. Freezing questionnaire  

2. UPDRS - III 

3. PDQ-39 

1. GE: 14 

2. GC: 09 

Reduziu a gravidade do congelamento em pacientes com 
DP. 

 

Duncan e 

Earhart71 

7/10 1. programa Tango  

2. Nenhuma intervenção 

1. 2x semana 

2. 1h/ sessão  

3. Duração: 12 meses 

1. MDS-UPDRS-;I, II, III 

2. MiniBESTest 

3. FOG-Q 

4. TC6 

5. GAITRite 

1.TANGO: 

32 

2.GC: 30 

Melhorias no grupo Tango foram evidentes sem 
medicação, sugerindo que a participação de longo prazo 
em Tango pode modificar a progressão da deficiência na 
DP 

 

Hass  et al.74 6/10 1. PRT 

2. Nenhuma intervenção 

1. 18 sessões 

2. 2x/semana 

3. Duração: 10 

semanas 

1. COP 1. PRT: 9 

2. CG: 9 

PRT pode ser um tratamento não farmacológico e não 
cirúrgico eficaz para melhorar o desempenho da marcha 
na DP. 

Legendas: GE: grupo experimental; GC: grupo controle; TT – Treinamento em Esteira; TC6 – teste de caminhada de 6 minutos; UPDRS – Escala unificada da 

avaliação da doença de Parkinson; MMSE – Mini-exame do estado mental; BDI –  Inventario de Depressão de Beck; PDQ-39 – questionário de Avaliação da 

qualidade de vida da doença de Parkinson; Terapia LSVT BIG - Terapia da voz de Lee Silverman; BAI - Inventário Beck de Ansiedade; MFIS - Escala de Impacto 

de Fadiga Modificada; SOT - Teste da Organização Sensorial; BBS - Escala de equilíbrio de Berg; SGV - Velocidade de marcha auto-selecionada; DGI - Índice de 

marcha dinâmica; ABC - Escala de confiança de atividades específicas de equilíbrio; DP- Doença de Parkinson; rTMS - Estimulação magnética transcraniana 

repetitiva; TC10 - Teste de caminhada de dez metros; TC2M – Teste de treinamento de caminhada de dois metros; TUG – Teste timed up and go; APAs - Ajustes 

posturais antecipatórios; FRT - Teste de alcance funcional; RAGT - Treinamento de marcha assistida por robô; RGT – Treinamento de marcha robótica; FES - 

Escala de Eficácia de Quedas; MFE - Teste de Figura-de-Oito Modificado; RV – Realidade virtual; S/RV – Sem realidade virtual; COP – Centro de pressão; ICF – 

Classificação Internacional de função; CGT - Treinamento convencional de marcha; PWSTT - Treinamento parcial em esteira com suporte de peso; GA – Grupo 

A; GB - Grupo B; GC - Grupo C; GD - Grupo D.BESTest: Teste de sistemas de avaliação de Equilíbrio; FOG_Q – Questionário de congelamento da marcha; PRT – 

Treinamento de Resistência progressiva; BAL: Grupo de treinamento de equilíbrio e marcha; CON: Grupo de  treinamento de força; PD-WEBB – Programa de 

equilíbrio progressive e exercícios de fortalecimento de membros inferiores; FBF – Exercícios de Flexibilidade, equilíbrio e função; AE – exercício aeróbico; ITUG 

– Teste Timed Up and  Go instrumentado; NEPD – Grupo de DP sem exercício; PT – Fisioterapia; TC – Tai Chi.   
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3.1.4 Discussão 

 

O uso de diferentes tipos de treinamento da marcha permite o 

restabelecimento da atividade funcional e a diminuição da dificuldade em relação 

à mobilidade em indivíduos com DP, o que leva ao aumento da independência 

durante o desempenho das atividades da vida diária e, consequentemente, à 

melhora da qualidade de vida76. Para os pacientes com problemas neurológicos 

decorrentes de uma doença crônica, os fisioterapeutas abordam processos de 

tratamento que podem diminuir o grau de dificuldade física e permitir que 

pessoas afetadas realizem atividades de maneira mais eficiente e 

independente71. 

No presente estudo, foi realizada uma investigação na literatura para 

determinar métodos de intervenção que podem ser utilizados para aumentar a 

força muscular, a amplitude de movimento e a funcionalidade, com impacto 

positivo na marcha e qualidade de vida dos indivíduos com DP. Espera-se que 

os métodos de intervenção ajudem no processo de reabilitação e na prevenção 

da manifestação das características da DP. Tais métodos, são empregados para 

permitir uma análise das mudanças funcionais em todas as etapas da doença e 

também devem ser sensíveis o suficiente para permitir avaliação da qualidade 

de vida77. 

Os resultados da presente revisão sistemática demonstram que diferentes 

tipos de treinamento de marcha são usados para aumentar a mobilidade e a 

independência entre indivíduos com DP. A modalidade mais comum foi o 

treinamento em esteira com e sem outras formas de terapia, que foi empregada 

em 10 dos estudos aqui analisados. Treinamento em esteira é baseado em dois 

princípios neurológicos: a melhora do reflexo da marcha e o treino de locomoção 

de um grande volume com repetição da tarefa78. 

Em um estudo não incluído na presente revisão, Petzinger et al.79 apenas 

empregaram treinamento em esteira, o que levou à melhora na marcha e os 

autores recomendam que indivíduos com DP usem exercícios específicos para 

favorecer as variáveis da marcha. Assim, o treinamento em esteira é uma 

abordagem terapêutica muito promissora na reabilitação da marcha e também 

pode ser usado como complemento essencial das terapias convencionais80. 
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Em outro estudo não incluído na presente revisão, Liao et al.81 

combinaram treinamento em esteira com realidade virtual. De acordo com os 

autores, os efeitos do treinamento em esteira são bem conhecidos e levam a 

melhorias no desempenho da marcha e do equilíbrio. Além disso, a terapia 

combinada envolve treinamento em esteira e atividades de realidade virtual, 

usando o console Wii Fit ou exercício tradicional, durante 15 minutos, o que pode 

aumentar os efeitos do treinamento físico. Os autores descobriram que a 

melhoria em ambos os grupos poderia ser atribuída, pelo menos parcialmente, 

ao treinamento em esteira. Na verdade, o treinamento em esteira combinado 

com a realidade virtual demonstrou levar a um melhor desempenho da marcha, 

durante atividades habituais e de tarefas complexas, como a dupla tarefa e a 

passagem de obstáculos, entre indivíduos com DP39. Shulman et al.82 

descobriram que o treinamento em esteira combinado com exercícios de 

resistência progressiva, treinamento de equilíbrio e alongamentos levaram a 

uma melhora na velocidade de marcha nesta população. Assim, o treinamento 

em esteira tem sido amplamente utilizado para melhorar o desempenho da 

marcha entre indivíduos com DP60,83,84. 

Três estudos analisados na presente revisão empregaram treinamento de 

marcha com robótica e realidade virtual. A realidade virtual é uma nova 

tecnologia potencialmente útil que permite aos indivíduos interagir com um 

cenário gerado por computador85, fornecendo feedback visual, sensorial e 

auditivo durante o desempenho de tarefas no ambiente virtual86. Mirelman et al.39 

associaram treinamento em esteira combinado com realidade virtual e 

encontraram um aumento de 8,9% na velocidade da marcha durante a 

caminhada habitual, após o treinamento. Aumentos de desempenho também 

foram encontrados no que diz respeito ao comprimento da passada e velocidade 

da passada e esses efeitos foram mantidos durante a avaliação de 

acompanhamento. Em dois estudos não incluídos na presente revisão, Jaffe et 

al.87 e Mirelman et al.88 relatam que o treinamento em esteira combinado com a 

realidade virtual fornece estímulos visuais, auditivos e táteis. Teoricamente, esse 

feedback multissensorial leva a uma melhor aprendizagem motora através da 

resolução de problemas e múltiplas repetições de movimentos. 

Quatro estudos aqui analisados envolvem dança e atividades corporais 

com o objetivo de melhorar a marcha e o equilíbrio entre indivíduos com DP, três 
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dos quais relatam que tais atividades são promissoras para melhorar a 

capacidade funcional e a qualidade de vida68,70,71, ao passo que os autores de 

um estudo não encontraram efeito significativo69. De Bruin et al.89 e Jankovic20 

descobriram que a estimulação rítmica do corpo levou a aumento significativo da 

velocidade da marcha e da cadência, bem como redução no tempo da passada 

entre 22 indivíduos com DP. Os autores informam ainda que esta modalidade de 

tratamento pode proporcionar melhora na locomoção, promover a independência 

e evitar quedas nessa população. Além disso, o treinamento com estimulação 

auditiva rítmica gera impacto positivo na velocidade da marcha, comprimento do 

passo e cadência em pacientes com DP90-92.  

Nenhum consenso foi encontrado em relação a uma única escala para a 

avaliação da marcha em indivíduos com DP, uma vez que nenhuma das medidas 

permite adequadamente a avaliação separada de todas as variáveis da marcha. 

No entanto, GaitRite foi empregado em oito dos estudos analisados. O sistema 

GaitRite foi desenvolvido para medir e registrar variáveis espaço-temporais da 

marcha, usando uma passarela de três metros de comprimento com sensores 

embutidos sensíveis à pressão, conectados a um computador. O indivíduo 

caminha em uma esteira equipada para capturar os aspectos de cada passo 

eletronicamente e as variáveis espaço-temporais são então calculadas 

automaticamente93,94. 

 

3.1.5 Conclusão 

 

Com base nas descobertas, diferentes tipos de treinamento de marcha 

são empregados para indivíduos com DP. Treinamento em esteira é o mais 

comum, seja usado como a forma principal, terapia complementar ou para fins 

de comparação. Treinamento em esteira é efetivo para melhorar a velocidade da 

marcha, comprimento do passo e cadência nesta população. No entanto, 

estudos adicionais são necessários para esclarecer e confirmar os achados da 

presente revisão sistemática. 
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3.2 ESTUDO II 

 

Efeito do treino de marcha em esteira e com realidade virtual sobre 

o equilíbrio e marcha de indivíduos com doença de Parkinson: protocolo de 

estudo para um ensaio clínico randomizado, controlado, cego. 

 

“Effect of gait training and virtual reality on balance and gait in individuals with 

Parkinson’s disease: Protocol for a randomized, controlled, blind, clinical trial” 
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3.2.1 Introdução  

A doença de Parkinson (DP) é uma condição neurodegenerativa que 

exerce influência negativa no controle postural e na mobilidade, 

predominantemente entre idosos. Afeta a mobilidade e aumenta o risco de 

escorregar, tropeçar e cair95. De acordo com Sanfelice13, o diagnóstico da DP 

nas fases iniciais não é fácil, mas os sintomas clássicos de tremor, rigidez e 

bradicinesia podem permitir o diagnóstico na primeira avaliação. Os distúrbios 

da marcha e o equilíbrio nesta doença comprometem a independência e a 

mobilidade, aumentam o risco de quedas e lesões associadas e consequente 

redução na qualidade de vida7. 

Para promover a melhora nas variáveis da marcha, recomenda-se que os 

indivíduos com DP executem várias atividades motoras, especialmente o 

exercício da caminhada em uma esteira. Em estudos realizados, envolvendo 

indivíduos com DP, Mehrholz et al.18 e Petzinger et al.79 relatam que o 

treinamento em esteira com e sem suporte de peso corporal é seguro e pode 

levar a um padrão de marcha mais estável, melhorando assim a velocidade da 

caminhada e distância percorrida. Além disso, Zettergren et al.96 afirmam que o 

uso da realidade virtual ganha destaque no tratamento de indivíduos com DP, 

uma vez que os videogames interativos exigem o uso de estratégias físicas, 

visuais, auditivas, cognitivas, psicológicas e sociais que podem aumentar o 

desempenho funcional, especialmente na marcha. 

Estudos discorrem sobre o uso da realidade virtual (RV) para o equilíbrio 

e treinamento de marcha, citam que além de reduzir o risco de queda em 

indivíduos idosos e pacientes com doenças neurológicas, há efeitos positivos na 

velocidade da marcha e no comprimento do passo, bem como na capacidade de 

realizar duplas tarefas e superar obstáculos em comparação com o treinamento 

de equilíbrio convencional. No entanto, poucos estudos relataram a eficácia 

desta modalidade, especificamente para indivíduos com DP32,33. Galna et al.37 

realizaram um estudo com o objetivo de desenvolver um jogo de computador 

para melhorar o controle postural dinâmico, usando o Xbox 360 com Kinect para 

indivíduos com DP. O jogo proporcionou treinamento de controle postural 

dinâmico através de tarefas multidirecionais com 12 níveis de complexidade. 

Mendes et al.97 empregaram RV usando o Xbox 360 com o Kinect, o que se 

mostrou viável para pacientes com DP, cujos desempenhos melhoraram com a 
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progressão das sessões e os ganhos foram mantidos 60 dias após o término do 

tratamento. 

Diferentes tratamentos tradicionais são empregados para a reabilitação 

de indivíduos com DP, incluem treino livre e, em alguns estudos, treinamento em 

esteira. No entanto, o treinamento tradicional da marcha, geralmente não leva à 

recuperação completa do padrão de marcha normal. Neste contexto, o uso da 

RV para o equilíbrio e o treinamento da marcha, bem como a redução do risco 

de quedas em indivíduos com doença neurológica, demonstrou efeitos positivos 

na velocidade de caminhada, no comprimento do passo, capacidade de realizar 

duplas tarefas e superação de obstáculos em comparação com treinamento de 

equilíbrio convencional32,33. 

Assim, as comparações dos efeitos do treinamento de marcha livre, em 

uma esteira e com realidade virtual são de interesse para pesquisadores e 

clínicos que empregam esses métodos. Portanto, é pertinente determinar os 

efeitos de cada uma dessas modalidades na marcha e no equilíbrio em 

indivíduos com DP. 

 

3.2.2 Métodos e desenho do estudo 

 

3.2.2.1 Objetivo Geral 

Verificar o efeito do treino de marcha com realidade virtual em 

comparação com treino de marcha em esteira e treino de marcha livre sobre o 

equilíbrio e a marcha de indivíduos com doença de Parkinson. 

 

3.2.2.2 Hipótese 1 

O treino de marcha com realidade virtual é mais efetivo que o treino em 

esteira e o treino livre na melhora da marcha e do equilíbrio dinâmico de 

indivíduos com Doença de Parkinson. 

 

3.2.2.3 Desenho do Estudo 

Será conduzido um ensaio clínico randomizado, controlado, cego. O 

protocolo para o estudo proposto está registrado no Registro Brasileiro de 

Ensaios Clínicos ReBEC: RBR-8TBHYR (ANEXO A). 
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3.2.2.4 Aprovação ética e consentimento para participar 

O estudo proposto será conduzido em conformidade com os princípios 

da Declaração de Helsinki e as Normas Regulamentadoras para Pesquisa 

Envolvendo Seres Humanos do Conselho Nacional de Saúde, Ministério da 

Saúde, portaria 466/12 CNS. O estudo recebeu a aprovação do comitê de ética 

da Universidade Nove de Julho (São Paulo, Brasil) sob o parecer número 

1.487.213/2016(ANEXO B). Todos os participantes receberão esclarecimentos 

sobre os procedimentos do estudo e aqueles que concordarem em participar 

voluntariamente assinam um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(ANEXO C). Os participantes terão acesso a todas as informações e serão 

autorizados a se retirar do estudo a qualquer momento sem repercussões 

negativas. 

 

3.2.2.5 Recrutamento e seleção de amostra 

Os indivíduos com DP serão recrutados na Associação Brasil Parkinson 

(ABP) (São Paulo, Brasil) (ANEXO D) e serão selecionados de acordo com os 

seguintes critérios de elegibilidade: 

 

3.2.2.6 Critérios de inclusão: 

• Diagnóstico de DP idiopática na fase 1, 2 ou 3 na escala Hoehn e Yahr 

(ANEXO E); 

• Pontuação ≥46 na Escala de Equilíbrio Berg (ANEXO F); 

• Visão adequada (com ou sem óculos); 

• Estar em uso da medicação antiparkinsoniana na fase “ON”; 

• Audição adequada (com ou sem aparelho auditivo). 

 

3.2.2.7 Critérios de exclusão: 

• Deficiência física; 

• Doença cardíaca grave; 

• História de convulsão; 

• Hipertensão descontrolada. 
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3.2.2.8 Tamanho da amostra 

O tamanho da amostra foi calculado com base em um estudo realizado 

por Ganesan et al.98. O equilíbrio funcional foi mensurado, usando a escala de 

equilíbrio de Berg. A Escala de Berg foi considerada para o cálculo devido ao 

fato de que esta escala representa um importante desfecho clínico e está 

diretamente relacionada com a intervenção. O estudo citado foi escolhido porque 

envolveu uma população similar à do presente projeto (pacientes com DP). 

Considerando as médias do grupo controle e do grupo de treino em esteira após 

quatro semanas (48,9 com desvio padrão de 2,8 no grupo controle e 51,4 com 

desvio padrão de 2,0 no grupo de esteira), um alfa bidirecional de 0,05 e um 

poder de 80%, 12 pacientes seriam necessários para cada grupo. A amostra 

será aumentada em 20%, levando a 15 pacientes em cada grupo (total: 45 

participantes). 

 

3.2.2.9 Aleatorização e ocultação 

Os pacientes com DP serão alocados aleatoriamente para um dos três 

grupos de estudo. Método de randomização em blocos será utilizado para 

alocação em: 

 Grupo Controle: treinamento de marcha livre; 

 Grupo Esteira: treinamento de marcha em esteira; 

 Grupo de realidade virtual: treinamento de marcha com realidade virtual. 

A randomização de blocos envolverá uma sequência de alocação gerada 

para cada bloco, usando uma tabela de números aleatórios. A alocação será 

selada em envelopes opacos numerados sequencialmente. Após a avaliação 

pré-intervenção, os participantes serão alocados para um determinado grupo, 

abrindo um envelope. Para garantir a cegueira do examinador, esse processo 

será realizado por um membro da equipe de pesquisa que não estará envolvido 

no recrutamento ou no desenvolvimento do estudo. Um conjunto de envelopes 

numerados, selados e opacos será usado para garantir a ocultação da alocação. 

Cada envelope conterá um cartão que estipula em qual grupo o paciente será 

alocado. A Figura 5 exibe o fluxograma do processo de recrutamento, seleção e 

abandono de pacientes. 
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Figura 5 - Fluxograma de estudo baseado em Consolidated Standards of 
Reporting (CONSORT). 

Critérios de Elegibilidade (n=  ) 

Excluídos (n=   ) 
• Não atendem aos critérios de 

Inclusão (n=   ) 
• Desistiram de participar (n=   ) 
• Outros motivos (n=   ) 

Avaliação Inicial 
Randomização (n=   ) 

Grupo Controle (GC) (n=   ) 
Treino de Marcha Livre  
4 semanas/ 3 sessões por semana 
• Recebeu intervenção alocada (n=   ) 

• Não recebeu intervenção alocada 
(expor razões) (n=   ) 

Grupo Experimental I  (n=   ) 
Treino de Marcha em Esteira  
4 semanas/ 3 sessões por semana 
• Recebeu intervenção alocada (n=   ) 

• Não recebeu intervenção alocada 
(expor razões) (n=   ) 

Grupo Experimental II  (n=   ) 
Treino de Marcha com uso de 
Realidade virtual 
4 semanas/ 3 sessões por semana 
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3.2.2.10 Avaliação e acompanhamento 

Após a seleção dos participantes, quatro avaliações serão realizadas por 

dois fisioterapeutas e um profissional de educação física experientes com os 

procedimentos de avaliação, que serão cegados para a alocação dos 

participantes para os diferentes grupos. As quatro avaliações serão realizadas 

na seguinte ordem: 

Avaliação 1: pré-intervenção; 

Avaliação 2: após a primeira sessão de treino – somente a marcha, TUG e TC6; 

Avaliação 3: após as 12 sessões de treinamento; 

Avaliação 4: um mês após a última sessão de treino; 

As ferramentas de avaliação serão administradas em dois dias não 

consecutivos, com um máximo de uma hora e trinta minutos por dia. 

 

3.2.2.11 Avaliação do Equilíbrio Funcional 

• Escala de Equilíbrio de Berg - EBB - Esta escala foi validada para uso no 

Brasil por Miyamoto et al.99 e é empregada para a avaliação do equilíbrio 

funcional. Para tal, o participante é classificado em relação a um conjunto de 14 

tarefas em uma escala de cinco pontos. A pontuação para cada tarefa varia de 

0 (incapaz de executar a tarefa) para 4 (executa a tarefa de forma independente). 

A pontuação final varia de 0 a 56 pontos, com menores escores, indicando um 

maior risco de quedas e maiores pontuações que dão melhor desempenho. O 

ponto de corte para o risco de quedas é inferior a 45 pontos. 

• Teste de Tinetti: Este teste é usado para avaliar equilíbrio e anormalidades no 

que diz respeito à marcha. O teste consiste em 16 itens, nove dos quais de 

equilíbrio do corpo e sete itens para a marcha. O teste de Tinetti classifica os 

aspectos da marcha, como a velocidade, comprimento de passo, simetria e 

equilíbrio em pé, o girar e as mudanças que ocorrem quando os olhos estão 

fechados. As tarefas são pontuadas de 0 a 1 ou de 0 a 2, com uma pontuação 

menor que indica uma habilidade física mais baixa. O total é determinado pela 

soma das seções de equilíbrio e marcha. As pontuações máximas são 16 pontos 

para equilíbrio e 12 pontos para marcha. Assim, a pontuação total máxima é de 

28 pontos100 (ANEXO G). 
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3.2.2.12 Avaliação Funcional e Gravidade da doença 

• Escala Unificada de Avaliação da Doença de Parkinson - UPDRS - Esta 

escala é utilizada para a avaliação de sinais e sintomas da doença, bem como o 

desempenho de atividades específicas com base em auto relatos e observações 

clínicas. A escala é composta por 42 itens divididos em quatro partes: 1) 

atividade mental, comportamento e humor; 2) atividades da vida diária; 3) 

exploração motora; e 4) complicações da terapia medicinal. A pontuação para 

cada item varia de 0 (normal) a 4 pontos (graves), com pontuações mais altas 

que dão mais comprometimento devido à doença100 (ANEXO H). 

• Escala de Hoehn e Yahr (H & Y) - Esta escala aborda cinco estágios para 

avaliar a gravidade da DP, usando medidas essencialmente globais de sinais e 

sintomas (instabilidade postural, rigidez, tremor e bradicinesia) que permitem a 

classificação do grau de incapacidade. Os pacientes classificados nos estágios 

I, II e III apresentam incapacidade leve a moderada e aqueles no estágio IV e V 

apresentam incapacidade mais severa101,102. 

 

3.2.2.13 Avaliação da marcha 

Um sistema portátil, sem fio, sensor de inércia (G-WALK, Gsensor, BTS 

Bioengenharia SpA, Itália) será usado para a avaliação de variáveis espaço-

temporais da marcha, bem como o teste Timed Up and Go (TUG) e Teste de 

caminhada de seis minutos (TC6). Este dispositivo fornece acelerações lineares 

em três eixos ortogonais: anteroposterior, mediolateral e vertical. 

O Gsensor portátil é composto por uma rede sem fio de sensores inerciais 

para a análise do movimento humano. Os sensores são controlados por uma 

unidade de gravação de dados (até 16 elementos) através da comunicação de 

rádio ZigBee. Os dados de aceleração serão transmitidos via Bluetooth para um 

computador e processados usando o programa de software projetado para o 

sistema (BTS G-STUDIO, versão 2.6.12.0), que fornece automaticamente os 

parâmetros27,103. 

Para a aquisição das variáveis de marcha, o sensor será conectado à 

cintura do participante com uma cinta semi-elástica que cobre o espaço 

intervertebral entre L4 e L527. Durante o teste de caminhada, o participante será 

instruído a andar no seu ritmo normal individualizado em um percurso pré-
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estabelecido. Assim, variáveis espaço-temporais serão coletadas com base nos 

sinais de aceleração: 

(1) Comprimento do passo [m]: distância entre o contato inicial de um pé 

e contato inicial do pé contralateral; 

(2) Comprimento da passada [m]: distância entre dois contatos 

consecutivos do calcanhar do mesmo pé com o chão; 

(3) Comprimento do passo / altura [%]: comprimento do passo 

normalizado pela altura do indivíduo; 

(4) Velocidade [m / s]: velocidade instantânea média dentro do ciclo de 

marcha com integração de aceleração; 

(5) Cadência [passos / min]: número de passos por minuto; 

(6) Propulsão [m / s²]: o pico de aceleração anteroposterior durante a fase 

de balanço dos membros inferiores.  

 

3.2.2.14 Avaliação da Mobilidade 

• Teste Timed Up and Go (TUG) - Este teste é uma medida clínica de equilíbrio 

dinâmico e mobilidade funcional para idosos e consiste em ficar de pé de uma 

cadeira sem o auxílio dos braços, andando três metros com passos firmes e ao 

habitual, girar 180º, caminhando de volta para a cadeira e sentando-se 

novamente. O voluntário deve ter suas costas contra a parte de trás da cadeira 

no início do teste e retornar à mesma posição no final do teste. O teste começa 

com um sinal verbal "vá" e o tempo necessário para completá-lo é gravado a 

partir do comando verbal até o momento em que a parte traseira do participante 

esteja novamente em contato com a parte de trás da cadeira. Um total de 10 

segundos ou menos indica mobilidade normal; 11 a 20 segundos indicam 

fragilidade e mais de 20 segundos indica a necessidade de assistência, análise 

e intervenção. Uma pontuação de 14 segundos ou mais sugere que o indivíduo 

é propenso a quedas103. Além da medida usual, os dados sobre a aceleração e 

o tempo necessário para realizar as fases simples do teste TUG serão coletados, 

usando o G-WALK de acordo com a Figura 6: 

(1) Tempo TUG: tempo (em segundos) necessário para executar o teste; 

(2) Fase 1: levantar-se 

(a) Fase de levantamento: tempo (em segundos) necessário para se 

levantar; 
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(b) Aceleração vertical do levantar-se: aceleração vertical máxima (em m 

/ seg2) durante a fase ascendente; 

 (3) Fase 5: rotação final de 180º 

(a) Fase de rotação final: tempo (em segundos) necessário para executar 

a rotação final; 

(b) Velocidade média da rotação final: velocidade (em graus por segundo) 

necessária para a rotação final; 

(4) Fase 6: Sentar-se 

(a) Fase sentar: tempo (em segundos) necessário para se sentar; 

(b) Aceleração vertical sentada: a aceleração vertical máxima durante a 

fase sentada em m/seg2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6- Teste Timed Up and Go (Adaptado de Galli et al.103) 

 

• Teste de caminhada de seis minutos (TC6) - O teste de caminhada de seis 

minutos  será realizado em um corredor plano com 30 metros de comprimento 

(com marcações a cada metro) e 1,5 metros de largura sem acompanhamento, 

seguindo as diretrizes do American Thoracic Society104. O participante será 

instruído a caminhar o mais rápido possível por seis minutos e será encorajado 

com frases pré-estabelecidas em intervalos padronizados de um minuto. Os 

Fase 1: 
Levantar 

Fase 2: 
Caminhando 3m 

Fase 4: 
Caminhando 3m 

Fase 3: 
Primeira 
Rotação 

180º 

Fase 5: 
Rotação Final 

 180º 

Fase 6: 
Sentar 
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resultados primários serão a distância (em metros) percorrida em seis minutos, 

o índice de simetria, velocidade de marcha (m / s) e cadência (passos / minutos). 

Uma Unidade Inercial de Medição (UIM) será usada para medir variáveis 

espaço-temporais durante o TC6. Este dispositivo é composto por um 

acelerômetro triaxial de 16 bits / eixo com sensibilidade múltipla (± 2, ± 4, ± 8 e 

± 16 g), magnetômetro triaxial de 13 bits (± 1200 uT) e giroscópio triaxial de 16 

bits / eixo com sensibilidade múltipla (± 250, ± 500, ± 1000 e ± 2000 ° / s). O 

sensor inercial foi validado por Bugané et al., (17). O UIM (BTS G-WALK) possui 

hardware específico (BTS G-SENSOR) e software (BTS G-STUDIO). O 

dispositivo será anexado à cintura do participante com uma alça semi-elástica 

na altura do espaço inter-vertebral L4-L5. A aceleração será coletada nos três 

eixos anatômicos ortogonais (anterior-posterior, meio-lateral e vertical). O 

movimento será capturado com uma frequência de amostragem de 100 Hz. Os 

dados de aceleração serão transmitidos via Bluetooth para um computador 

pessoal e processados, usando o programa de software específico (BTS G-

STUDIO, versão: 2.6.12.0). As seguintes variáveis serão computadas: 

(1) A distância [m] percurso durante o TC6; 

(2) Índice de simetria - entre os lados direito e esquerdo do ciclo de 

marcha; 

(3) Velocidade [m / s] - velocidade instantânea média dentro do ciclo de 

marcha como a integração da aceleração; 

(4) Cadência [passos / min]. 

As variáveis fisiológicas serão coletadas antes (linha de base) e após o 

TC6. A saturação periférica de oxigênio (SpO2) será determinada, usando um 

oxímetro de pulso portátil (Nonin®, GO2Achieve, EUA). A freqüência cardíaca 

(FC) será determinada usando um frequencimetro de pulso (Polar®, modelo 

90440, Kempele, Finlândia). A pressão sanguínea (PA) (monitor de pressão 

arterial digital BP3AF1-3, China) será determinada antes e depois do teste, 

usando um esfigmomanômetro digital com o indivíduo sentado. O esforço 

percebido será avaliado antes e depois do teste, usando a escala Borg 

modificada(ANEXO I), que varia de 0 (sem esforço) a 10 (esforço extremo)104,105. 

Durante o TC6, o pesquisador permanecerá atrás do participante e 

acompanhará seu ritmo. 
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3.2.2.15 Avaliação da qualidade de vida 

 

A avaliação da percepção da qualidade de vida (QV) nos indivíduos com 

DP será realizada com a aplicação da Escala para a Qualidade de Vida na 

doença de Parkinson – PDQ-39106 (ANEXO J). 

O PDQ-39 é um instrumento específico para avaliar o impacto da doença 

de Parkinson na qualidade de vida do indivíduo. É utilizado em muitos estudos 

clínicos, sendo constituído de 39 questões, divididas em oito domínios referentes 

aos aspectos de saúde afetados pela DP, que são: I - mobilidade (10 questões), 

II - atividades de vida diária (seis questões), III - bem-estar emocional (seis 

questões), IV - estigma (quatro questões), V- suporte social (três questões), VI - 

cognição (quatro questões), VII - comunicação (três questões), e VIII - 

desconforto corporal (três questões). Possui cinco tipos de respostas alternativas 

referentes ao impacto causado pela DP, no mês anterior à data de aplicação do 

instrumento. A pontuação para cada questão varia de 0 (zero) a 4 (quatro), sendo 

que a resposta “nunca” equivale ao escore 0 (zero), “raramente”, ao escore 1 

(um), algumas vezes, ao escore 2 (dois), ”frequentemente”, ao escore 3 (três) e 

“sempre”, ao escore 4 (quatro). O resultado da pontuação do paciente para cada 

domínio é feito pela soma dos escores das questões, dividida pelo resultado da 

multiplicação por quatro (escore máximo de cada questão) do número total de 

questões em cada domínio. Por último, multiplica-se este resultado por 100. O 

escore de cada domínio varia em uma escala linear de 0 (zero) a 100, em que 

zero significa melhor e 100 uma pior qualidade de vida. 

 

3.2.2.16 Intervenção 

Todos os procedimentos serão realizados na Associação Brasil Parkinson 

em São Paulo. Os indivíduos participarão de sessões de treinamento de 20 

minutos, três vezes por semana, durante quatro semanas (total: 12 

sessões)107,108. Um aspecto específico do estudo será a aplicação de protocolos 

de treinamento de marcha progressivos e intensivos que sejam semelhantes 

entre si. A frequência cardíaca (FC), a pressão arterial (PA) e o esforço percebido 

serão medidas antes, durante (após 10 minutos de treinamento) e 

imediatamente, após o final do treinamento. Este procedimento será realizado 

para garantir a intensidade do treinamento dentro da zona alvo prevista: FC entre 
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60% a 70% da FC máxima (220 batimentos por minuto - idade)61,109. A PA 

precisará estar abaixo de 200/100 mm Hg e a escala Borg modificada será usada 

para a determinação do esforço percebido durante a sessão de exercícios. Cada 

grupo receberá as respectivas intervenções, cujo principal foco será a aptidão 

física e a coordenação motora. 

 

3.2.2.16.1 Treinamento de Marcha Livre 

O treinamento será realizado em um ambiente fechado e consistirá em 

rotina de exercícios com intensidade controlada. Para tal, serão usados arcos, 

cones, step, bolas, obstáculos coloridos e escadas horizontais. Para executar as 

tarefas, os participantes deverão realizar caminhadas, ultrapassando ou em 

torno de obstáculos, subir e descer no step, realizarão uma caminhada 

controlada por marcas horizontais no chão e ritmo controlado pelas instruções 

do terapeuta. 

 

3.2.2.16.2 Treinamento de Marcha em Esteira 

Antes das sessões de treino, os participantes serão familiarizados com a 

prática segura do procedimento. A esteira será equipada com barras laterais e 

um sistema de desligamento para evitar quedas. As sessões de treinamento 

serão adaptadas individualmente a cada participante, que será instruído a andar 

ou executar a corrida dentro da zona alvo da FC solicitada. O participante será 

instruído para manter a postura corporal correta durante o exercício e estará 

sempre sob a supervisão rigorosa do fisioterapeuta. 

 

3.2.2.16.3 Treinamento de marcha com realidade virtual 

O participante será posicionado de dois a três metros em frente ao sensor 

de movimento Kinect Xbox 360TM (Microsoft Corporation, Redmond, WA, EUA). 

O projetor multimídia irá projetar o jogo Your Shape - Fitness Evolved 2012 - Run 

the World. Este jogo foi escolhido com base em seu potencial para estimular a 

coordenação motora e melhorar a aptidão física. O participante simula andar ou 

correr, levantando os joelhos em uma marcha estacionária, resultando em 

deslocamento constante do centro de gravidade, envolvendo simetria, 

alternando ações e ritmo, que são essenciais para a marcha110. 
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3.2.2.17 Análise estatística 

A distribuição de dados (normal ou não normal) será testada, usando o 

teste Shapiro-Wilk e a homogeneidade da variância será testada, usando a 

estatística de Levene. Os dados com distribuição normal serão analisados, 

usando ANOVA bidirecional (α˂ 0,05) e expressos como média e desvio padrão. 

Para dados não paramétricos, a ANOVA de Friedman Two-Way (α˂ 0,05) será 

usada e os dados serão expressos como faixa mediana e interquartil. Todos os 

dados serão organizados e tabulados, usando o Programa Statistical Package 

for Social Sciences - programa SPSS, versão 20. 

 

3.2.3 Discussão 

Este documento oferece uma descrição detalhada de um ensaio clínico 

randomizado, controlado e cego para determinar o efeito do treinamento da 

marcha com realidade virtual em comparação com o treinamento da marcha 

realizado em uma esteira e treinamento livre em relação ao equilíbrio e à marcha 

em indivíduos com DP. Os resultados serão publicados e contribuirão com 

evidências sobre o uso de diferentes métodos de treinamento de marcha para 

esta população. 
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3.3 ESTUDO III 

 

Efeito do treinamento da realidade virtual na caminhada de longa distância 

e aptidão física em indivíduos com doença de Parkinson 

 

Effect of virtual reality training on walking distance and physical fitness in 

individuals with Parkinson’s disease 

 

 



57 
 

3.3.1 Introdução 

 

A doença de Parkinson (DP) é uma condição neurodegenerativa causada 

pela perda progressiva de neurônios dopaminérgicos e colinérgicos da 

substância negra9. As principais características desta condição são movimentos 

lentos (bradicinesia), "congelamento" (incapacidade temporária para se mover), 

rigidez muscular e anormalidades cardíacas autônomas9,111.  

Durante o processo de envelhecimento natural, existe perda gradual de 

massa corporal e redução da capacidade física, que, quando combinada com 

DP, compromete a independência funcional e a qualidade de vida112. Além disso, 

a perda significativa de fibras musculares do tipo IIA pode levar à atrofia muscular 

e à diminuição da aptidão física, que resulta progressivamente em movimentos 

não coordenados, tropeços, quedas e distúrbios relacionados à marcha112. 

A atividade física é recomendada para prevenir complicações associadas 

a um estilo de vida sedentário e, muitas vezes, leva à melhora nos sintomas de 

pacientes com DP, com consequentes melhorias nos aspectos da marcha113. O 

exercício físico reforça os circuitos neuronais que ajudam a estimular a marcha114 

e tem efeito neuroprotetivo115-118. Para otimizar os efeitos da atividade física, os 

pesquisadores recomendam o uso de programas de exercícios que incluam 

variações no método de treinamento em termos de especificidade, intensidade 

e volume79. 

Para melhorar a marcha, os pacientes são recomendados a realizar 

exercícios de caminhada específicos, como o treinamento de esteira61. Estudos 

envolvendo pacientes com DP relatam que o treinamento em esteira com e sem 

suporte de peso corporal é seguro80 e pode levar a um padrão de marcha mais 

estável, com melhorias na velocidade de caminhada e distância80,114,119. Além 

disso, muitos pesquisadores incorporaram a realidade virtual (RV) no processo 

de reabilitação para auxiliar na melhoria da marcha em indivíduos com 

DP16,120,121,122. 

A RV é uma tecnologia gerada por computador que permite a interação 

entre o usuário e os ambientes virtuais. Esta tecnologia é atualmente 

considerada uma modalidade terapêutica viável nos processos de reabilitação 

motora, pois proporciona aos indivíduos com DP a oportunidade de realizar uma 

grande variedade de movimentos sem os efeitos adversos da dor ou desconforto 
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frequentemente associados à terapia convencional. Além disso, a RV fornece a 

prática repetitiva de movimentos, feedback sobre o desempenho de uma pessoa, 

melhor integração de sinais visuais / proprioceptivos e motivação, que são 

essenciais para a reabilitação motora de tais pacientes120,121. Esta tecnologia 

promissora também exerce efeito positivo na correção da postura e dos aspectos 

funcionais dos membros superiores e inferiores16, com consequentes melhorias 

na atividade funcional, equilíbrio, qualidade de vida e aspectos abordados na 

Escala Unificada de Avaliação da Doença de Parkinson (UPDRS)122. 

No entanto, poucos estudos analisaram os efeitos do treinamento de 

marcha, envolvendo atividades de RV de longa distância e aptidão física em 

pacientes com DP16. Assim, os objetivos do presente estudo foram avaliar os 

efeitos do treinamento com RV na marcha de longa distância e na aptidão física 

em pacientes com DP e comparar a eficácia do treinamento com RV com outros 

tipos de treinamento que tenham sido bem documentados na literatura, como 

treinamento em esteira80,84,123,124 e treinamento convencional da 

marcha80,84,123,124. A hipótese é que o treinamento de marcha com RV é capaz 

de melhorar a caminhada e a aptidão física nesta população. 

 
3.3.2 Métodos 

 
3.3.2.1 Desenho do Estudo 

 

O presente ensaio clínico, prospectivo, randomizado e controlado recebeu 

aprovação do Comitê de Ética de Pesquisa, envolvendo seres humanos da 

Universidade Nove de Julho, São Paulo, Brasil (número de certificado: 1.487.213 

/ 2016) e está registrado no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos – ReBEC 

(RBR: 8tbhyr). Todos os participantes forneceram uma declaração escrita do 

consentimento livre e esclarecida (TCLE) antes do início do processo de coleta 

de dados. E seu protocolo foi publicado na revista Terapia Manual (Melo et al. 

(2017) 15:524 DOI:  http://dx.doi.org/10.17784/mtprehabjournal.2017.15.524) – 

APÊNDICE A. 

 
3.3.2.2 Aleatorização e cegamento 

Os indivíduos com DP foram aleatoriamente alocados em três grupos de 

intervenção (Controle, Esteira e RV), usando um método de aleatorização em 

http://dx.doi.org/10.17784/mtprehabjournal.2017.15.524
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blocos. Para cada bloco de participantes, a sequência de alocação foi gerada, 

usando uma tabela de números aleatórios e envelopes opacos selados, 

contendo um cartão que estipula um dos três grupos. Cada participante foi 

alocado para um grupo, abrindo um envelope. Este processo foi realizado por 

um membro da equipe de pesquisa que não estava envolvido no processo de 

recrutamento ou desenvolvimento do estudo para garantir o cegamento dos 

examinadores. 

 

3.3.2.3 Participantes 

Trinta e sete indivíduos com diagnóstico de DP participaram do estudo. 

Foram adotados os seguintes critérios de inclusão: diagnóstico de DP idiopática 

na fase 1, 2 ou 3 na Escala Hoehn & Yahr (H & Y)101, em terapia dopaminérgica 

estável; capacidade de caminhar por seis minutos; visão adequada (com ou sem 

óculos) e audição (com ou sem aparelho auditivo); auto-definido como 

sedentário. Os critérios de exclusão foram deficiência física que impedissem a 

execução dos protocolos, doença cardíaca grave e história de convulsão.  

Durante o período de intervenção, outros tipos de reabilitação, incluindo 

fisioterapia, só foram permitidos se os pacientes tivessem iniciado esses 

programas há quatro semanas de participar do presente estudo. Os participantes 

foram instruídos a tomar a medicação de Parkinson durante o período de 

intervenção. Assim, todos os participantes foram testados e tratados durante a 

fase "ON" de medicação. 

 

3.3.2.4 Intervenção 

Todos os procedimentos foram realizados na ABP, em São Paulo. Os 

indivíduos participaram de sessões de treinamento de 20 minutos, três vezes por 

semana, durante quatro semanas (total: 12 sessões)107,108. Um aspecto 

específico do estudo foi a aplicação de protocolos de treinamento de marcha 

progressivos e intensivos que eram semelhantes entre si. A frequência cardíaca 

(FC), a pressão arterial (PA) e o esforço percebido foram medidos antes, durante 

(após 10 minutos de treinamento) e imediatamente após o final do treinamento. 

Este procedimento foi realizado para garantir a intensidade do treinamento 

dentro da zona alvo prevista: FC entre 60% e 70% da FC máxima (220 

batimentos por minuto - idade)61,109. A PA precisava estar abaixo de 200/100 mm 
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Hg e a escala Borg modificada foi usada para a determinação do esforço 

percebido durante a sessão de exercícios. Cada grupo recebeu as respectivas 

intervenções, cujo principal foco foi a aptidão física e a coordenação motora. 

 

3.3.2.4.1 Treinamento de marcha convencional (Grupo Controle): o treinamento 

foi realizado em ambiente fechado e consistiu em rotina de exercícios com 

intensidade controlada. Para tal, utilizaram-se arcos, cones, steps, bolas, 

obstáculos coloridos e escadas horizontais. Para executar as tarefas, os 

participantes caminharam e contornaram em torno de obstáculos, subiram e 

desceram no step, realizaram uma caminhada controlada por marcas horizontais 

no chão e ritmo controlado pelas instruções do terapeuta. 

 

3.3.2.4.2 Treinamento de marcha em Esteira (Grupo Esteira): Antes das sessões 

de treinamento, os participantes estavam familiarizados com a prática segura do 

procedimento. A esteira estava equipada com barras laterais e um sistema de 

desligamento para evitar quedas. As sessões de treino foram adaptadas 

individualmente a cada participante, que foi instruído a andar ou correr dentro da 

zona alvo da FC estipulada. O participante foi instruído a manter a postura 

corporal correta, durante o exercício, e estava sempre sob a estrita supervisão 

do fisioterapeuta. 

 

3.3.2.4.3 Treinamento de marcha com realidade virtual (Grupo RV): o 

participante ficou de dois a três metros na frente do sensor de movimento Kinect 

Xbox 360TM (Microsoft Corporation, Redmond, WA, EUA). O projetor multimídia 

projetou o jogo Your Shape - Fitness Evolved 2012 - Run the World. Este jogo 

foi escolhido com base em seu potencial para estimular a coordenação motora 

e melhorar a aptidão física. O participante simulou andar ou correr, levantando 

os joelhos em uma marcha estacionária, o que resultou em um deslocamento 

constante do centro de gravidade, envolvendo simetria, alternando ações e 

ritmos, que são essenciais para a marcha110. 

 

3.3.3 Resultados 

Antes do início da sessão de treino, a Escala Hoehn & Yahr (H & Y), a 

Seção Motora - III da UPDRS (UPDRS III) e o Questionário sobre Doença de 
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Parkinson (PDQ-39) foram administrados por um examinador treinado. Os 

desfechos primário e secundário foram determinados em quatro ocasiões: 1) 

pré-intervenção; 2) imediatamente após a primeira sessão de treino (aguda); 3) 

após 12 sessões de treinamento (pós-intervenção); e 4) 30 dias após o final do 

protocolo (acompanhamento). 

 

3.3.3.1 Desfecho Primário 

O Teste de caminhada de seis minutos (TC6) foi realizado em um corredor 

plano com 30 metros de comprimento (com marcações a cada metro) e 1,5 

metros de largura sem acompanhamento, seguindo as diretrizes da American 

Thoracic Society104. O participante foi instruído a caminhar o mais rápido possível 

por seis minutos e foi encorajado com frases pré-estabelecidas em intervalos 

padronizados de um minuto. Os resultados primários foram a distância (em 

metros) percorrida em seis minutos, o índice de simetria e a velocidade da 

marcha (m / s). 

Uma Unidade Inercial de Medição (UIM) foi usada para medir variáveis 

espaço-temporais, durante os TC6. Este dispositivo é composto por um 

acelerômetro triaxial de 16 bits / eixo com sensibilidade múltipla (± 2, ± 4, ± 8 e 

± 16 g), magnetômetro triaxial de 13 bits (± 1200 uT) e giroscópio triaxial de 16 

bits / eixo com sensibilidade múltipla (± 250, ± 500, ± 1000 e ± 2000 ° / s). O 

sensor inercial foi validado por Bugané et al27. O UIM (BTS G-WALK) possui 

hardware específico (BTS G-SENSOR) e software (BTS G-STUDIO). O 

dispositivo foi anexado à cintura do participante com uma alça semi-elástica na 

altura do espaço intervertebral L4-L5. A aceleração foi coletada nos três eixos 

anatômicos ortogonais (anterior-posterior, meio-lateral e vertical). O movimento 

foi capturado com uma frequência de amostragem de 100 Hz. Os dados de 

aceleração foram transmitidos via Bluetooth para um computador pessoal e 

processados, usando o programa de software específico (BTS G-STUDIO, 

versão: 2.6.12.0). As seguintes variáveis foram calculadas, considerando a 

caminhada em linha reta e as voltas na pista: 

(1) Distância [m] - distância percorrida durante o TC6; 

(2) Índice de simetria - entre os lados direito e esquerdo do ciclo de marcha; 

(3) Velocidade [cm / s] - velocidade instantânea média dentro do ciclo de marcha 

como a integração da aceleração. 



62 
 

3.3.3.2 Desfecho secundário 

As variáveis fisiológicas foram coletadas antes (linha de base) e após o 

TC6. A saturação periférica de oxigênio (SpO₂) foi determinada, usando um 

oxímetro de pulso portátil (Nonin®, GO2Achieve, EUA). A freqüência cardíaca 

(FC) foi verificada, usando um frequencímentro de pulso (Polar®, modelo 90440, 

Kempele, Finlândia). A pressão arterial (PA) (Monitor de Pressão arterial Digital 

BP3AF1-3, China) foi verificada antes e após o teste, usando um 

esfigmomanômetro digital com o indivíduo sentado. O esforço percebido foi 

avaliado antes e após o teste, usando a escala de Borg modificada, que varia de 

0 (sem esforço) a 10 (esforço extremo)104,105. Durante o TC6, o pesquisador 

permaneceu atrás do participante e acompanhou seu ritmo. 

 

3.3.3.3 Análise estatística 

O software SPSS foi utilizado para a análise estatística. Como os dados 

atendiam aos critérios de normalidade (determinados, usando o teste de 

Kolmogorov-Smirnov) e variância igual (determinado pelo teste de Levene), 

foram aplicados testes estatísticos paramétricos. A ANOVA bidirecional foi 

utilizada para comparar os efeitos do treinamento, bem como as interações entre 

o grupo (controle, esteira e RV) e tempo de avaliação (pré-intervenção, aguda, 

pós-intervenção e acompanhamento). O nível de significância foi definido para α 

<0,05. 

 

3.3.3.4 Resultados 

Cinquenta e quatro indivíduos com diagnóstico de DP foram selecionados 

entre maio e agosto de 2016, 42 dos quais preencheram os critérios de 

elegibilidade e foram alocados aleatoriamente para os grupos: controle (n = 14), 

esteira (n = 15) e RV (n = 13). Cinco participantes não completaram o treino: 2 

do grupo controle por problemas de saúde, 2 do grupo de treinamento em esteira 

desistiram de participar e 1 do grupo RV por motivos pessoais. No total, trinta e 

sete participantes completaram os protocolos de treinamento. A Figura 7 exibe 

o fluxograma do processo de recrutamento, seleção e abandono de pacientes. 

Os grupos apresentaram características demográficas e clínicas semelhantes, 

conforme Tabela 2.
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Figura 7 - Fluxograma de estudo baseado em Consolidated Standards of 
Reporting (CONSORT) - Completo. 

Critérios de Elegibilidade (n=54) 
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Grupo Experimental I (n= 15  ) 
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• Recebeu intervenção alocada (n= 15) 

Grupo Experimental II (n= 13) 
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Realidade virtual 
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• Recebeu intervenção alocada (n= 13) 
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Tabela 2 – Características da amostra 

Variáveis 
Controle 

n=12 

Esteira 

n=13 

RV 

n=12 
Estatistica 

Idade[anos] 65.58 ± 13.04 61 ± 10.72 60.25 ± 9.28 F2,34 = 0.816; p = 0.451 

Peso [kg] 68.41 ± 14.69 77.07 ± 14.16 77.33 ± 14.16 F2,34 = 1.542; p = 0.229 

Altura [cm] 164.25 ± 11.10 171.92 ± 8.31 169.08 ± 9.68 F2,34 = 1.9726; p = 0.155 

Gênero 5 homens 

(41.67%) 

7 mulheres 

(58.33%) 

12 homens 

(92.31%) 

1 mulher 

(7.69%) 

11 homens 

(91.67%) 

1 mulher 

(8.33%) 

- 

H&Y 2.08 ± 0.9 1.53 ± 0.66 1.41 ± 0.51 F2,34 = 1.344; p = 0.349 

UPDRSIII 19.79 ± 11.30 18.54 ± 13.51 13.39 ± 8.11 F2,34 = 1.436; p = 0.252 

Legenda: H&Y = Escala de Hoehn & Yahr; UPDRS-III = seção motora da Escala 

Unificada de Avaliação da Doença de Parkinson; a ANOVA one-way(α <0,05) foi 

aplicada para comparar as variáveis antropométricas e clínicas entre os grupos. 

 

A Tabela 3 exibe os valores da média e desvio padrão para cada variável 

dependente nos diferentes grupos (Controle, Esteira e RV) e resultados 

estatísticos. Os grupos RV e esteira percorreram uma distância maior no TC6, 

tiveram uma velocidade de marcha mais rápida e maior pontuação de esforço 

pós-TC6 BORG em comparação com o grupo de controle. Pre-TC6 e pós-TC6, 

o SpO2 foi maior no grupo de esteira em relação ao grupo controle. Não foram 

encontradas diferenças significativas entre o grupo esteira e o grupo RV. 
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Tabela 3 - Valores da média e desvio padrão para cada variável dependente 

em diferentes grupos (controle, esteira e RV) e resultados estatísticos 

Variáveis Controle 
n=12 

Esteira 
n=13 

RV 
n=12 

Estatística  

Distância(m) 297.10 ± 80.89 349.27 ± 87.61○ 384.04 ± 85.14● F2.136 = 12.169; p = 0.001 

Simetria 92.64 ± 5.41 91.03 ± 8.51 93.50 ± 6.11 F2.136 = 1.603; p = 0.205 

Velocidade(m/s) 1.39 ± 0.39 1.63 ± 0.42○ 1.80 ± 0.43● F2.136 = 10.878; p = 0.001 

FC pre(bpm) 84.08 ± 12.12 83.35 ± 13.54 85.96 ± 13.83 F2.136 = 0.604; p = 0.548 

FC pos(bpm) 91.29 ± 13.36 88.50 ± 12.68 91.08 ± 13.26 F2.136 = 0.736; p = 0.481 

PA max pre 128.62 ± 15 130.81 ± 20.71 127.75 ± 16.70 F2.136 = 0.388; p = 0.679 

PA min pre 82.23 ± 9.86 82.63 ± 14.43 83.75 ± 13.38 F2.136 = 0.176; p = 0.839 

PA max pos 132.35 ± 16.53 131.02 ± 16.54 134.56 ± 20.08 F2.136 = 0.490; p = 0.613 

PA min pos 84.85  ± 10.10 83.42  ± 18.05 86.43 ± 12.57 F2.136 = 0.541; p = 0.583 

SpO2 pre 94.75 ±  2.08 95.82 ±  2.48○ 95.25 ±  1.53 F2.136 = 3.304; p = 0.040 

SpO2 pos 95.04 ±  2.16 96.00  ± 1.56○ 95.29 ±  2.03 F2.136 = 3.397; p = 0.036 

BORG pre 1.25 ±  1.06 1.09  ± 1.38 1.12 ± 1.19 F2.136 = 2.177; p = 0.094 

BORG pos 2.28 ± 1.19 1.46 ±  1.23○ 2.11 ±  1.48● F2.136 = 5.459; p = 0.005 

Legenda: RV: realidade virtual; FC: Frequência Cardíaca; PA: Pressão Arterial; bpm: 

batimentos por minuto; SpO2: Saturação periférica de Oxigênio; min: mínima; max: 

máxima. 

 

Os efeitos de interação foram significantes para FC pré-TC6 (F6.136 = 

2.402; p = 0,031). O grupo RV demonstrou um aumento na FC pré-TC6 nas 

avaliações aguda e pós-intervenção, com retorno de FC na avaliação de 

acompanhamento para o nível basal. No grupo de esteira, a FC pré-TC6 foi maior 

do que o nível basal em todos os tempos de avaliação subsequentes. Não foram 

encontradas alterações na FC pré-TC6 no grupo controle (Figura 8). 
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Figura 8 - Interação entre grupo (controle x esteira x RV) e tempo de avaliação 

(pré-intervenção x aguda x pós-intervenção x acompanhamento) 

 

3.3.4 Discussão 

 

O presente estudo avaliou os efeitos do treino de marcha com RV na 

caminhada de longa distância e aptidão física de indivíduos com DP. O TC6 foi 

escolhido para avaliar a caminhada e a capacidade aeróbia, devido sua fácil 

execução e baixo grau de complexidade, envolvendo a caminhada a uma 

distância de 30 metros ao longo de uma linha reta com mudanças na direção. O 

teste é usado para quantificar caminhada com base no número de metros 

percorridos em um período de seis minutos. A confiabilidade deste teste para 

indivíduos com DP foi demonstrada em dois estudos (ICC = 0,95125 e ICC = 

0,96126). 

Na presente investigação, o grupo RV percorreu distâncias mais longas 

em maior velocidade de marcha no TC6 em comparação com o grupo controle, 

o que está de acordo com os achados descritos em estudos anteriores39,84,114,127-

130. Pacientes com DP apresentam um estilo de vida sedentária, devido às suas 

deficiências físicas, cognitivas e emocionais113. O uso de ambientes virtuais 

permite que os terapeutas modifiquem progressivamente os níveis de dificuldade 

das tarefas para desafiar os pacientes e fornecer-lhes feedback imediato sobre 

seu desempenho. Além disso, os pacientes são capazes de treinar tarefas que 
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não são seguras para praticar no mundo real, como superar obstáculos ou 

atravessar ruas. 

O treinamento da marcha convencional não aborda completamente as 

atividades de marcha em ambientes complexos. Em contrapartida, a RV 

incorpora os princípios da aprendizagem motora ao mesmo tempo em que 

oferece treinamento atraente e desafiador em ambientes complexos. As 

aplicações da RV podem levar a melhorias no processamento de informações 

visuais, auditivas e táteis. Teoricamente, esse feedback multissensorial leva a 

melhorias na aprendizagem motora através da resolução de problemas e 

promovendo o desempenho de múltiplas repetições de movimento. Além disso, 

as tarefas virtuais foram descritas como mais interessantes e agradáveis pelos 

pacientes, incentivando mais tempo de prática e maior número de repetições, 

que são consideradas fatores importantes na reabilitação de indivíduos com 

transtornos neurológicos39,84,114,127-130. Nós aplicamos a escala Borg antes e 

depois do TC6, com menores níveis no grupo de RV pós-TC6 em comparação 

com o grupo controle, variando de muito leve a leve. Isso indica que, embora os 

sintomas como tremores, bradicinesia, rigidez e instabilidade postural exerçam 

influência no aumento do esforço e no gasto de energia128, o treinamento da 

marcha com RV parece ser muito mais tolerável nesta população. 

No presente estudo, não foram encontradas diferenças significativas entre 

RV e treinamento em esteira, que é o melhor tipo de reabilitação de marcha na 

literatura para indivíduos com DP61,84,114,128. Esta descoberta demonstra a 

eficácia do treinamento de RV para essa população. 

Foi encontrada uma interação entre grupos e intervenção em relação à 

FC pré-TC6, com um aumento dessa variável durante o período de intervenção 

nos grupos RV e esteira. A variação na FC foi mais intensa no grupo RV, 

imediatamente após a primeira sessão de treinamento e na avaliação pós-

intervenção, mas esses ganhos não foram mantidos 30 dias após o término das 

sessões de treinamento. Uma das características relacionadas à DP é a 

disfunção autonômica, envolvendo sistemas simpáticos e parassimpáticos, que 

podem causar doenças cardiovasculares e insuficiência respiratória111,135. 

Assim, recomenda-se o exercício físico para melhorar o desempenho funcional 

e minimizar as complicações cardiovasculares e respiratórias nesta população, 

o que leva a um aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial com o 
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aumento da intensidade dos exercícios. Os achados demonstram que o 

treinamento em esteira é mais efetivo para manter a aptidão física de indivíduos 

com DP que o treinamento de marcha com atividades de RV. 

Este estudo tem algumas limitações que podem restringir a generalização 

de nossas descobertas. Ao interpretar os resultados atuais, deve-se notar que 

apenas pacientes sedentários auto identificados foram incluídos e que 57% dos 

participantes foram classificados com a fase 1 de Hoehn e Yahr. Portanto, os 

resultados podem não ser representativos da população total de DP e deve ser 

tomada precaução na generalização dos resultados deste estudo para todos os 

pacientes com DP, sedentários. 

 

3.3.5 Conclusão 

Os resultados deste estudo indicam que o treinamento de marcha com 

realidade virtual é tão efetivo quanto o treino de esteira em indivíduos com 

doença de Parkinson no que diz respeito ao aumento da caminhada de longa 

distância e à melhoria dos parâmetros temporais da marcha. Além disso, os 

pacientes submetidos ao treinamento de realidade virtual demonstraram menos 

fadiga. No entanto, esta modalidade de treinamento não mostrou ser tão eficaz 

quanto o treinamento em esteira em relação à aptidão física desses indivíduos. 
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3.4 ESTUDO IV 

 

Os efeitos do treinamento com XBOX na marcha e na mobilidade funcional 

de parkinsonianos. 

 

The XBOX training effects in Parkinson's Disease Gait and functional 

mobility. 
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3.4.1 Introdução 

 

A doença de Parkinson (DP) é uma doença no sistema nervoso central, 

crônica e progressiva. Ocorre em virtude da morte de células geradoras de 

dopamina na substância negra e mesencéfalo que prejudica o controle postural 

e mobilidade95,136. Pode levar ao comprometimento das disfunções motoras e 

tem como característica as anormalidades na marcha, tais como: a redução da 

velocidade da caminhada, do comprimento do passo, da cadência e uma fase 

de duplo apoio prolongada, além da diminuição ou ausência dos movimentos 

associados nos membros superiores durante a habilidade de andar21,84,137.  

Os distúrbios da marcha são conhecidos por piorar com a progressão da 

doença26 o que acarreta no aumento do risco de quedas, diminuição da 

mobilidade, dependência funcional e redução da qualidade de vida de pessoas 

com DP138. A reposição de dopamina é o tratamento principal para amenizar os 

sintomas motores, porém, com a progressão da doença sua ação é reduzida7. 

Neste contexto, outras intervenções coadjuvantes têm sido consideradas no 

tratamento da DP4,7, uma delas é o treinamento de marcha. As estratégias de 

treinamento de marcha têm como objetivo a maximização da qualidade do 

movimento, a independência funcional e a melhora da aptidão física, além de 

minimizar as complicações secundárias resultantes da doença12. Desta forma, 

temos como uma das mais utilizadas o treinamento de marcha convencional 

realizado pela fisioterapia como complemento ao tratamento farmacológico24.  

Bedeschi24 apresenta uma revisão e meta-análise, cujos principais 

ganhos desse tipo de intervenção são a melhora da velocidade da marcha, 

distância percorrida em testes de 2 ou 6 minutos, melhora na pontuação no 

questionário de freezing e capacidade física.  

Outra estratégia utilizada é o treinamento em esteira, que aponta para um 

melhor padrão da marcha e melhoria da velocidade, comprimento do passo e 

distância percorrida de indivíduos com DP61,80. Uma meta-análise sobre o 

treinamento em esteira com 8 estudos identificou a melhora da mobilidade em 

indivíduos com DP98. 

A realidade virtual (RV) é uma tecnologia que funciona em um ambiente 

multissensorial e multidimensional, o qual permite que o usuário interaja com o 

sistema e receba um feedback. Sua característica é a imersão, envolvimento e 
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interação entre o indivíduo e o ambiente que reproduz o mundo real. Consiste 

ainda na terapia de repetição, aumento da capacidade funcional, fornece uma 

realimentação visual dos movimentos executados pelo indivíduo, contribui com 

a melhora das demandas motoras e cognitivas, promove uma reorganização 

cortical que melhora a mobilidade funcional, bem como proporciona uma melhor 

qualidade dos movimentos, estimula a atenção e a motivação15,19. Desta forma, 

o treinamento de marcha com RV oferece possibilidades para a melhoria da 

marcha, da mobilidade e também da qualidade de vida de pessoas com DP139.  

Assim, os objetivos do presente estudo foram avaliar os efeitos do 

treinamento da marcha com RV nos parâmetros espaço-temporais da marcha e 

a mobilidade funcional em pacientes com DP, bem como comparar a eficácia do 

treinamento RV com outros tipos de treinamento bem documentados na 

literatura, como o treino de esteira80,84,123,124 e treinamento convencional na 

marcha80,84,123,124. Desta forma, hipotetizamos que o treino de marcha com 

realidade virtual será mais efetivo que o em esteira e o treino livre para melhora 

sobre a marcha e o equilíbrio dinâmico de indivíduos com Doença de Parkinson. 

 

3.4.2 Métodos 

3.4.2.1 Desenho do Estudo 

O presente ensaio clínico, prospectivo, randomizado e controlado recebeu 

aprovação do Comitê de Ética de Pesquisa, envolvendo Seres Humanos da 

Universidade Nove de Julho, São Paulo, Brasil (número do parecer: 1.487.213 / 

2016) e está registrado no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos - ReBEC 

(RBR: 8tbhyr). Todos os participantes forneceram uma declaração escrita do 

consentimento livre e esclarecida (TCLE) antes do início do processo de coleta 

de dados. E seu protocolo foi publicado na revista Terapia Manual (Melo et al. 

(2017) 15:524 DOI:  http://dx.doi.org/10.17784/mtprehabjournal.2017.15.524) – 

APÊNDICE A. 

 

3.4.2.2 Participantes 

Trinta e sete indivíduos com diagnóstico de DP recrutados na Associação 

Brasil Parkinson (ABP) participaram do estudo. Os critérios de inclusão foram: 

diagnóstico de DP idiopática na fase 1, 2 ou 3 na Escala Hoehn & Yahr (H & 

Y)101, em terapia dopaminérgica estável; capacidade de caminhar por seis 

http://dx.doi.org/10.17784/mtprehabjournal.2017.15.524
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minutos; e visão adequada (com ou sem óculos) e audição (com ou sem 

aparelho auditivo). Os critérios de exclusão foram deficiência física que 

impediram a execução dos protocolos, doença cardíaca grave e história de 

convulsão. A Tabela 4 exibe as características da amostra. 

Durante o período de intervenção, outros tipos de reabilitação, incluindo 

fisioterapia, só foram permitidos se os pacientes tivessem iniciado esses 

programas quatro semanas antes de participar do presente estudo. Os 

participantes foram instruídos a tomar a medicação de Parkinson durante o 

período de intervenção. Assim, todos os participantes foram testados e tratados 

durante a fase "ON" de medicação. 

 

3.4.2.3 Aleatorização e cegamento 

Os indivíduos com DP foram aleatoriamente alocados em três grupos de 

intervenção (controle, esteira e Xbox), usando um método de aleatorização em 

blocos. Para cada bloco de participantes, a sequência de alocação foi gerada, 

usando uma tabela de números aleatórios e envelopes opacos selados, 

contendo um cartão que estipulou um dos três grupos. Cada participante foi 

alocado para um grupo, abrindo um envelope. Este processo foi realizado por 

um membro da equipe de pesquisa que não estava envolvido no processo de 

recrutamento ou desenvolvimento do estudo para garantir o cegamento dos 

examinadores. 

 

3.4.2.4 Intervenção 

Todos os procedimentos foram realizados na ABP, em São Paulo. Os 

indivíduos participaram de sessões de treinamento de 20 minutos, três vezes por 

semana, durante quatro semanas (total: 12 sessões)107,108. Um aspecto 

específico do estudo foi a aplicação de protocolos de treinamento de marcha 

progressivos e intensivos que eram semelhantes entre si. A frequência cardíaca 

(FC), a pressão arterial (PA) e o esforço percebido foram medidos antes, durante 

(após 10 minutos de treinamento) e imediatamente após o final do treinamento. 

Este procedimento foi realizado para garantir a intensidade do treinamento 

dentro da zona alvo prevista: FC entre 60% e 70% da FC máxima (220 

batimentos por minuto - idade) 61,109. A PA precisava estar abaixo de 200/100 

mm Hg e a escala Borg modificada foi usada para a determinação do esforço 
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percebido durante a sessão de exercícios. Cada grupo recebeu as respectivas 

intervenções, cujo principal foco foi a aptidão física e a coordenação motora. 

 

3.4.2.4.1 Treinamento de marcha convencional (Grupo Controle): o treinamento 

foi realizado em ambiente fechado e consistiu em rotina de exercícios com 

intensidade controlada. Para tal, utilizaram-se arcos, cones, steps, bolas, 

obstáculos coloridos e escadas horizontais. Para executar as tarefas, os 

participantes caminharam e contornaram obstáculos, subiram e desceram no 

step, realizaram uma caminhada controlada por marcas horizontais no chão e 

ritmo controlado pelas instruções do terapeuta. 

 

3.4.2.4.2 Treinamento de marcha em esteira (Grupo Esteira): Antes das sessões 

de treinamento, os participantes estavam familiarizados com a prática segura do 

procedimento. A esteira estava equipada com barras laterais e um sistema de 

desligamento para evitar quedas. As sessões de treino foram adaptadas 

individualmente a cada participante, que foi instruído a andar ou a executar a 

corrida dentro da zona alvo da FC solicitada. O participante foi instruído a manter 

a postura corporal correta durante o exercício e estava sempre sob a estrita 

supervisão do fisioterapeuta. 

 

3.4.2.4.3 Treinamento de marcha com Xbox (grupo Xbox): o participante ficou 

posicionado de dois a três metros em frente ao sensor de movimento Kinect Xbox 

360TM (Microsoft Corporation, Redmond, WA, EUA). O projetor multimídia 

projetou o jogo Your Shape - Fitness Evolved 2012 - Run the World. Este jogo 

foi escolhido com base em seu potencial para estimular a coordenação motora 

e melhorar a aptidão física. O participante simulou andar ou correr, levantando 

os joelhos em uma marcha estacionária, o que resultou em um deslocamento 

constante do centro de gravidade, envolvendo simetria, alternando ações e 

ritmos, que são essenciais para a marcha110. 

 

3.4.2.5.1 Escalas clínicas 

Antes do início da sessão de treino, a Escala Hoehn & Yahr (H & Y), a 

Seção Motora (III) da UPDRS (UPDRS III) e o Questionário sobre Doença de 

Parkinson (PDQ-39) foram administrados por um examinador treinado. 
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3.4.2.5.2 Análise de Movimento 

Uma Unidade Inercial de Medição (UIM) foi usada para medir a marcha e 

as variáveis do teste Timed Up and Go. Este dispositivo é composto por um 

acelerômetro triaxial de 16 bits / eixo com sensibilidade múltipla (± 2, ± 4, ± 8 e 

± 16 g), magnetômetro triaxial de 13 bits (± 1200 uT) e giroscópio triaxial de 16 

bits / eixo com sensibilidade múltipla (± 250, ± 500, ± 1000 e ± 2000 ° / s). O 

sensor inercial foi validado por Bugané et al.27. O UIM (BTS G-WALK) possui 

hardware específico (BTS G-SENSOR) e software (BTS G-STUDIO). O 

dispositivo foi anexado à cintura do participante com uma alça semi-elástica na 

altura do espaço intervertebral L4-L5. A aceleração foi coletada nos três eixos 

anatômicos ortogonais (anterior-posterior, meio-lateral e vertical). O movimento 

foi capturado com uma frequência de amostragem de 100 Hz. Os dados de 

aceleração foram transmitidos via Bluetooth para um computador pessoal e 

processados, usando o programa de software específico (BTS G-STUDIO, 

versão: 2.6.12.0). 

Para o teste de caminhada, todos os participantes do estudo foram 

convidados a caminhar a uma velocidade auto-selecionada ao longo de um 

percurso de 10 metros. Então, a partir dos sinais coletados, foram obtidos os 

seguintes parâmetros: Cadência [passo/minutos], Velocidade [m/s], 

Comprimento da passada [m], Tempo da passada [s], Largura do passo [m], 

Fase de apoio [%], Fase de balanço [%], Apoio duplo [%], Apoio simples [%], 

Propulsão [cm/s2], ângulos de flexão-extensão [°], Obliquidade [°] e Rotação [°] 

da Pelve.  

Os sujeitos foram orientados a se levantar e permanecer na postura ereta 

até alguns segundos antes de realizar o teste TUG. Para realizar o TUG, os 

participantes começaram sentados em uma cadeira com as costas no encosto. 

A partir desta posição, eles foram instruídos a começar com a mensagem "Vá", 

para se levantar, caminhar uma distância de 3 metros na frente da cadeira, tendo 

usado um cone como ponto de referência, contornaram o cone, voltaram para a 

cadeira e sentaram-se o mais rápido possível, de forma segura e sem correr, 

como ilustrado na Figura 9. Geralmente, o desempenho é avaliado em segundos 

e a medida geral começa no momento em que o avaliador diz "vá" e termina 

quando o indivíduo está de volta, sentado corretamente na cadeira com as 

costas apoiadas na parte de trás da cadeira. Neste estudo, em vez disso, uma 
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avaliação cinemática mais detalhada foi feita, além da medida usual, estudamos 

os sinais de aceleração e os tempos necessários para realizar as fases simples 

do teste TUG, conforme descrito a seguir: tempo para realizar o teste de TUG 

[s], Tempo de levantar [s], aceleração antero-posterior durante o levantar [cm/s2], 

aceleração médio-lateral durante o levantar [cm/s2], aceleração vertical durante 

o levantar [cm/s2], Flexão Máxima do tronco durante o levantar [°], amplitude de 

movimento da flexão do tronco durante o levantar [°], Extensão Máxima do tronco 

durante o levantar [°], amplitude de movimento da extensão do tronco durante o 

levantar [°], Tempo de sentar [s], aceleração antero-posterior durante o sentar 

[cm/s2], aceleração médio-lateral durante o sentar-se [cm/s2], aceleração vertical 

durante o sentar [cm/s2], Flexão Máxima do tronco durante o sentar [°], amplitude 

de movimento da flexão do tronco durante o sentar [°], Extensão Máxima do 

tronco durante o sentar [°], amplitude de movimento da extensão do tronco 

durante o sentar [°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Teste Timed Up and Go (Adaptado de Galli et al.103) 

O teste de caminhada e TUG foI realizado em quatro ocasiões: 1) pré-

intervenção; 2) imediatamente após a primeira sessão de treino (aguda); 3) após 

12 sessões de treinamento (pós-intervenção); e 4) 30 dias após o final do 

protocolo (acompanhamento). 

Fase 1: 
Levantar 

Fase 2: 
Caminhando 3m 

Fase 4: 
Caminhando 3m 

Fase 3: 
Primeira 
Rotação 

180º 

Fase 5: 
Rotação Final 

 180º 

Fase 6: 
Sentar 
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3.4.2.6 Análise estatística 

O software SPSS foi utilizado para a análise estatística. Como os dados 

atendiam aos critérios de normalidade (determinados, usando o teste de 

Kolmogorov-Smirnov) e variância igual (determinada pelo teste de Levene), 

foram aplicados testes estatísticos paramétricos. A ANOVA bidirecional foi 

utilizada para comparar os efeitos do treinamento, bem como as interações entre 

os grupos (controle, esteira e Xbox) e tempo de avaliação (pré-intervenção, 

aguda, pós-intervenção e acompanhamento). O nível de significância foi definido 

para α <0,05. 

 

3.4.3 Resultados  

Cinquenta e quatro indivíduos com diagnóstico de DP foram selecionados 

entre maio e agosto de 2016, 42 dos quais preencheram os critérios de 

elegibilidade e foram alocados aleatoriamente para os grupos:  controle (n = 14), 

esteira (n = 15) e RV (n = 13). Trinta e sete participantes completaram os 

protocolos de treinamento. A Figura 10 exibe o fluxograma do processo de 

recrutamento, seleção e abandono de pacientes. Os grupos apresentaram 

características demográficas e clínicas semelhantes (Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Características demográficas e clínicas da amostra 

Variáveis 

GRUPOS 

ESTATÍSTICA CONTROLE 
n=12 

ESTEIRA 
n=13 

XBOX 
n=12 

Idade  [anos] 65.58 ± 13.04 61 ± 10.72 60.25 ± 9.28 F2,34 = 0.816; p = 0.451 

Peso [kg] 68.41 ± 14.69 77.07 ± 14.16 77.33 ± 14.16 F2,34 = 1.542; p = 0.229 

Altura [cm] 164.25 ± 11.10 171.92 ± 8.31 169.08 ± 9.68 F2,34 = 1.9726; p = 0.155 

Gênero 5 homens (41.67%) 
7 mulheres (58.33%) 

12 homens (92.31%) 
1 mulheres (7.69%) 

11 homens (91.67%) 
1 mulheres (8.33%) 

- 

H&Y 2.08 ± 0.9 1.53 ± 0.66 1.41 ± 0.51 F2,34 = 1.344; p = 0.349 

UPDRSIII 19.79 ± 11.30 18.54 ± 13.51 13.39 ± 8.11 F2,34 = 1.436; p = 0.252 

Legenda: H&Y = Escala de Hoehn & Yahr; UPDRS - III = seção motora da Escala Unificada de 

Avaliação da Doença de Parkinson; A ANOVA one-way (α < 0.05) foi aplicada para comparar as 

variáveis antropométricas e clinicas entre os grupos. 
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Figura 10 - Fluxograma de estudo baseado em Consolidated Standards of 
Reporting (CONSORT) - Completo. 

Critérios de Elegibilidade (n=54) 

Excluídos (n=12) 

• Não atendem aos critérios de Inclusão 
(n=7) 

• Desistiram de participar (n= 4) 
• Outros motivos (n= 1) 

Avaliação Inicial 

Randomização (n= 42) 

Grupo Controle (n= 14   ) 

Treino de Marcha Livre  

4 semanas/ 3 sessões por semana 

• Recebeu intervenção alocada (n=14) 

Grupo Experimental I (n= 15  ) 

Treino de Marcha em Esteira  

4 semanas/ 3 sessões por semana 

• Recebeu intervenção alocada (n= 15) 

Grupo Experimental II (n= 13) 

Treino de Marcha com uso de 

Realidade virtual 

4 semanas/ 3 sessões por semana 

• Recebeu intervenção alocada (n= 13) 

Avaliação Imediatamente após primeira 

sessão (n= 14  ) 

Intervenção Interrompida  

(problemas de saúde) (n=2   ) 

Avaliação Imediatamente após primeira 

sessão (n= 13) 

Intervenção Interrompida  

(razões pessoais) (n=1) 

Avaliação Imediatamente após primeira 

sessão (n= 15) 

Intervenção Interrompida  

(desistiram de participar) (n= 2) 

Avaliação Pós Intervenção (n= 12) Avaliação Pós Intervenção (n= 12) Avaliação Pós Intervenção (n= 13  ) 

Avaliação 1 mês após término da 

Intervenção (n= 12) 

Avaliação 1 mês após término da 

Intervenção (n= 12) 

Avaliação 1 mês após término da 

Intervenção (n= 13) 

Analisados (n= 12  ) Analisados (n= 12  ) Analisados (n= 13   ) 

Alocação 

Acompanhamento 

Análise  

Inscrição  
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A Tabela 5 exibe os valores da média e desvio padrão para cada variável 

dependente nos diferentes grupos (controle, esteira e Xbox) e resultados 

estatísticos. Para as escalas clínicas, os grupos Esteira e XBOX apresentaram 

melhores escores para a Escala Berg, Tinetti-equilíbrio, Tinetti-Total, Dom1 

PDQ-39 e Dom6 PDQ-39 do que o grupo controle. 

Para as variáveis de marcha, os grupos esteira e XBOX apresentaram 

maior velocidade de marcha, comprimento da passada e propulsão do que o 

grupo controle. Além disso, o grupo XBOX apresentou maior apoio simples e 

duplo apoio e melhoria nas fases de apoio e balanço que os grupos Controle e 

Esteira. 

Finalmente, para as variáveis TUG, os grupos Esteira e XBOX 

apresentaram melhor desempenho. Não foram observados efeitos de interação. 

 

Tabela 5. Comparação das Escalas Clínicas, parâmetros da marcha e TUG 

entre os Grupos Controle, Esteira e Xbox. 

VARIÁVEIS 
GRUPOS 

ESTATÍSTICA CONTROLE 
n=12 

ESTEIRA 
n=13 

XBOX 
n=12 

ES
C

A
LA

S 
C

LÍ
N

IC
A

S 

H&Y 2.02 ± 0.87 1.56 ± 0.68 1.27 ± 0.61  
Berg 47.41 ± 8.29 49.80 ± 8.22○ 52.14 ± 4.03● F2.102=3.735; p=0.027 

Tinetti – Equilíbrio 11.80 ± 3.00 13.30 ±  2.27○ 14 ± 2● F2.102=7.066; p=0.001 

Tinetti – Marcha 7.44 ± 3.30 8.23 ± 2.36 8.16 ± 2.58 F2.102=0.888; p=0.415 
Tinetti – Total 19.00 ± 5.21 21.53 ± 4.04○ 22.11 ± 4.08● F2.102=4.823; p=0.010 

UPDRS – III 17.11 ± 10.75 15.54 ± 10.01 12.50 ± 6.27 F2.102=2.356; p=0.100 
Dom1 - PDQ-39 42.80 ± 22.56 27.42 ± 23.10○ 23.51 ± 16.41● F2.102=7.401; p=0.001 

Dom2 - PDQ-39 33.20 ± 20.10 33.55 ± 22.20 26.10 ± 17 F2.102=1.1452; p=0.239 
Dom3 - PDQ-39 45.83 ± 25.48 35.92 ± 24.63 46 ± 22.87 F2.102=2.065; p=0.132 
Dom4 - PDQ-39 45.10 ± 26.64 38.57 ± 20.66 39.42 ± 24.15 F2.102=0.535; p=0.588 
Dom5 - PDQ-39 62.74 ± 27.38 64.12 ± 24.13 57.60 ± 22.70 F2.102=0.687; p=0.505 
Dom6 - PDQ-39 48.75 ± 25.07 35.35 ± 13.90○ 39.40 ± 19.16● F2.102=3.270; p=0.043 

Dom7 - PDQ-39 39.51 ± 24.90 36.82 ± 22 40.06 ± 29.06 F2.102=0.207; p=0.813 
Dom8 - PDQ-39 53.09 ± 24.84 42.14 ± 20.10 40.86 ± 17.52 F2.102=3.005; p=0.054 

M
A

R
C

H
A

 

Cadência [passo/minutos] 111.70 ± 14.42 113.37 ± 18.12 119.07 ± 16 F2.136=2.608; p=0.077 

Velocidade [m/s] 1.10 ± 0.24 1.22 ± 0.31○ 1.30 ± 0.216● F2.136=6.628; p=0.002 

Comprimento da passada[m] 1.18 ± 0.20 1.30 ± 0.30○ 1.32 ± 0.22● F2.136=4.519; p=0.013 

Tempo da passada [s] 1.10 ± 0.22 1.08 ± 0.15 1.01 ± 0.10 F2.136=3.048; p=0.051 

Largura do passo [m] 51.41 ± 3.30 50.71 ± 11.40 51.30 ± 2.51 F2.136=0.138; p=0.871 

Fase de apoio [%] 62.85 ± 3.66 63.10 ± 5 65.60 ± 4.42● F2.136=5.630; p=0.004 

Fase de balanço [%] 37.14 ± 3.65 36.89 ± 5 34.40 ± 4.42● F2.136=5.630; p=0.004 

Apoio duplo [%] 12.12 ± 3.60 12.50 ± 3 14.24 ± 3.16● F2.136=6.040; p=0.003 

Apoio simples [%] 37.94 ± 3.73 36.80 ± 3.03 35.70 ± 4● F2.136=4.881; p=0.009 

Propulsão [cm/s2] 7.47 ± 2.38 8.88 ± 2.50○ 9.27 ± 2.81● F2.136=6.231; p=0.003 

Flex-Ext da Pelve [°] 2.88 ± 1.40 3.11 ± 1.83 3.55 ± 2.16 F2.136=1.584; p=0.209 

Obliquidade daPelve [°] 3.15 ± 1.37 3 ± 1.36 3.58 ± 1.46 F2.136=2.727; p=0.069 

Rotaçao da Pelve [°] 8.18 ± 4.00 8.37 ± 5 8.80 ± 5 F2.136=0.202; p=0.818 
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Tabela 5. Comparação das Escalas Clínicas, parâmetros da marcha e TUG 

entre os Grupos Controle, Esteira e Xbox (Conclusão). 

VARIÁVEIS 
GRUPOS 

ESTATÍSTICA CONTROLE 
n=12 

ESTEIRA 
n=13 

XBOX 
n=12 

 T
ES

TE
 T

IM
ED

 U
P

 A
N

D
 G

O
  

TUG [s] 13.13 ± 4.66 11.70 ± 5.41 10.27 ± 2.40● F2.136=4.965; p=0.008 

Tempo de levantar [s] 2.02 ± .70 1.75 ± 0.7 1.58 ± 0.5● F2.136=5.862; p=0.004 

Levantar AP [cm/s2] 8.17 ± 1.78 9 ± 1.80 8.57 ± 1.82 F2.136=2.540; p=0.083 
Levantar ML [cm/s2] 3.28 ± 1.34 4.71 ± 2.48○ 4.78 ± 3.08● F2.136=6.154; p=0.003 

Levantar V [cm/s2] 6.53 ± 1.95 8.36 ± 3.61○ 8.14 ± 2.07○● F2.136=6.502; p=0.002 

levantar Flexão Máxima [°] 36.00 ± 12.50 32.71 ± 8.15 35.70 ± 9.75 F2.136=1.525; p=0.221 
Levantar ROM Flexão [°] 42.44 ± 8.87 42.32 ± 8.20 41.41 ± 8.57 F2.136=0.209; p=0.812 
Levantar Extensão Máxima [°] 18.85 ± 10.05 18.67 ± 7.22 21.14 ± 8.43 F2.136=1.207; p=0.302 
Levantar ROM Extensão 17.15 ± 10.8 14.04 ± 8.71 14.60 ± 9.57 F2.136=1.392; p=0.252 
Tempo de sentar [s] 2.51 ± 0.82 2.33 ± 0.77 2.11 ± 0.75● F2.136=3.157; p=0.046 

Sentar  AP [cm/s2] 8.30 ± 1.70 8.47 ± 1.80 8.05 ± 1.50 F2.136=0.824; p=0.441 
Sentar ML [cm/s2] 5.11 ± 1.66 6 ± 3.28 6.48 ± 3.14 F2.136=2.760; p=0.067 
Sentar V [cm/s2] 7.96 ± 2.83 9 ± 4.27 9.31 ± 4 F2.136=1.636; p=0.199 
Sentar Flexão Máxima [°] 29.06 ± 21.76 18 ± 12.01○ 19.60 ± 14.07● F2.136=6.335; p=0.002 

Sentar ROM Flexão [°] 21.95 ± 11.30 20.34 ± 10.84 18.74 ± 11.54 F2.136=0.907; p=0.406 
Sentar Extensão Máxima [°] 25.23 ± 20.58 26.60 ± 12.55 24.47 ± 16.38 F2.136=0.229; p=0.796 
Sentar ROM Extensão [°] 45.74 ± 11.50 42.70 ± 10.25 40.05 ± 11.64● F2.136=3.108; p=0.048 

Legenda: H&Y: Escala de Hoehn e Yarh; PDQ: questionário de Qualidade de vida da doença de Parkinson; 

 

3.4.4 Discussão  

O presente estudo avaliou os efeitos do treinamento de marcha com Xbox 

- realidade virtual (RV) na marcha e mobilidade funcional em indivíduos com 

doença de Parkinson (DP).  

A realidade virtual (RV), na década recente, tem sido usada como 

promissora tecnologia de reabilitação para a DP no intuito de otimizar um melhor 

desempenho motor, aprendizagem de novas estratégias motoras e 

reaprendizagem das habilidades motoras que foram perdidas em virtude de 

lesões ocasionadas pela doença140. Seu grande diferencial se caracteriza em 

replicar os cenários da vida real e em potencializar um feedback e transferências 

para as atividades funcionais da vida diária das pessoas com DP. Além do que, 

permite ao paciente interagir com imagens e objetos em ambientes virtuais em 

tempo real140. 

Na presente investigação, os grupos Xbox e esteira apresentaram 

melhorias significativas em relação ao grupo controle nas seguintes escalas 

clínicas: escala de Berg, no teste Tinetti–equilíbrio e Tinetti total e no questionário 

PDQ-39 nos domínios 1 e 6 que representam a mobilidade e cognição 

respectivamente. Sendo que, apenas o grupo esteira no domínio cognição foi 

melhor que o Grupo Xbox. Nas demais escalas, o grupo Xbox apresentou 

melhores resultados. Para Martens et al.139 as vivências e interações com a RV 
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podem maximizar a marcha e a cognição simultaneamente, fornecendo 

benefícios iguais ou melhores que os programas de treinamento de marcha em 

ambientes reais. 

Este estudo também documentou melhora significativa na qualidade de 

vida nos domínios mobilidade e cognição do questionário PDQ-39. Entende-se 

por qualidade de vida(QV) a satisfação subjetiva em relação à expectativa de 

vida  e outros fatores, como relacionamento social, saúde, trabalho, moradia, 

transporte, independência, educação, religião e atividades de lazer141. A RV 

pode promover maior interação das habilidades motoras e cognitivas o que é 

essencial para um melhor desenvolvimento das atividades de vida diárias. 

Nossos resultados são semelhantes ao de Santana et al.141 e Sanguinetti et al.142 

que mostrou diminuição no domínio mobilidade e cognição do questionário PDQ-

39. É importante ressaltar que ambos os grupos de treinamento Xbox e esteira 

foram igualmente eficazes em nosso estudo para a melhoria da qualidade de 

vida nos aspectos da mobilidade e cognição. Não foram encontradas diferenças 

significativas nas demais escalas clínicas estudadas do PDQ-39. 

Os distúrbios da marcha provocam grande impacto na mobilidade e 

qualidade de vida de pessoas com DP. A marcha de pessoas com DP tem sido 

caracterizada pela redução da velocidade, do comprimento do passo e uma fase 

de duplo apoio mais longa84. Neste estudo, encontramos resultados significativos 

nos grupos Xbox e Esteira em comparação ao grupo controle no que tange às 

variáveis velocidade, comprimento do passo e propulsão, e ainda, melhorias 

significantes no grupo Xbox em relação aos grupos Esteira e Controle nas 

variáveis da marcha: fase de apoio e balanço e no apoio simples e duplo apoio. 

Os achados demonstram que o grupo que fez treino com Xbox é mais efetivo na 

melhoria das variáveis da marcha do que o treino em esteira e o convencional. 

Nossos resultados também apontam resultados significativos nos grupos 

Esteira e Xbox em relação ao equilíbrio quando comparados com o grupo 

controle na Escala de Berg e Tinetti. Os resultados da revisão sistemática 

realizada por Barry et al.38 corroboram com nossos resultados. Embora o 

presente estudo tenha apresentado alterações robustas nos resultados da 

medida clínica do equilíbrio, após a aplicação do treinamento de Xbox e esteira, 

em relação ao convencional, diferem do estudo de Pompeu et al.19 que 

demonstrou que, após 14 sessões de treinamento em RV, as melhoras no 
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equilíbrio aconteceram na mesma medida que o treinamento tradicional em 

pessoas com DP. 

Os pacientes com DP apresentam dificuldades em caminhar, girar e em 

realizar duplas tarefas ou atividades mais complexas, geralmente estão sujeitos 

ao desequilíbrio e a quedas recorrentes.  Estudos apontam que de 70% a 87% 

de indivíduos com DP caíram ou caem em algum momento da doença28. Diante 

desse alto índice de quedas, as avaliações clínicas ainda não apresentam um 

instrumento eficaz e confiável, tendo como seu melhor preditor de avaliação da 

queda os relatos de quedas no ano anterior, geralmente pela utilização da 

UPDRS. Outros instrumentos como a posturografia não é viável em um ambiente 

clínico28. 

Neste contexto, o teste Timed Up and Go (TUG) pode ser uma ferramenta 

muito útil na avaliação da mobilidade funcional, velocidade da marcha e das 

quedas de adultos mais velhos. É também um forte preditor de denunciar uma 

queda, pois foi associado com a escala de H & Y e demonstrou um aumento de 

5,4% nessa probabilidade28,143. Neste estudo, utilizamos um sensor inercial G-

walk que, diferentemente do teste TUG convencional, o qual avalia somente o 

tempo total do teste, o G-walk avalia no TUG, além do tempo total, o levantar-

se, a caminhada de 3 metros, o giro de 180º, o retorno e o sentar-se, que são 

informações adicionais importantes para revelar a qualidade do movimento e 

problemas específicos de mobilidade. Essa versão do TUG é chamada de TUG 

instrumentado ou iTUG2,144. Nossos achados mostraram que o grupo Xbox 

melhorou significativamente seu tempo total do teste iTUG em relação aos 

grupos esteira e controle e diferem dos resultados encontrados por Son et al.143 

que relatam que os pacientes com DP executam um tempo total mais longo no 

teste de TUG. Já Lummel et al. 144 em seu estudo de confiabilidade do teste iTUG 

mostrou que os pacientes com DP realizaram uma caminhada mais longa, cerca 

de 7 metros a mais do que no TUG tradicional. 

A ação de levantar-se e sentar-se do grupo Xbox foi significante em 

relação ao grupo esteira e controle. Esses resultados são interessantes já que 

estudos anteriores2 demonstraram que pacientes com DP apresentam 

deficiências nos padrões de movimento de sequenciamento, no que diz respeito 

à mudança de um movimento para outro, ou seja, de levantar-se para caminhar 
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e de caminhar para sentar-se o que difere dos nossos resultados que mostraram 

resultado significante do grupo Xbox em relação aos demais grupos. 

 Uma das características vantajosas da RV é a maneira como o 

treinamento pode ser implementado por sua forma divertida, agradável e 

propício à alta adesão139. Estudos relatam que o treinamento com RV através 

dos vídeos games aumentam a dopamina no cérebro. Sugere-se então que o 

treino com Xbox possibilitou uma melhoria significativa da mobilidade em relação 

ao grupo esteira e controle em nossos estudos145. Essas descobertas sugerem 

que a RV proporcionada pelo Xbox 360 kinect cria um ambiente real com 

feedback visual, auditivo e perceptivo que tende a influenciar positivamente na 

aprendizagem motora e na qualidade dos movimentos de indivíduos com DP146. 

Uma característica comum dos nossos achados é a semelhança de 

resultados significativos nos grupos Esteira e Xbox que deve ter acontecido 

devido os efeitos dos treinamentos serem semelhantes. 

 

3.4.5 Conclusão  

 Evidências apontadas neste estudo indicam que o treinamento com Xbox 

foi mais eficiente que o treinamento em esteira e treinamento convencional. E 

tornaram-se relevantes quando apontaram a eficácia do treino com Xbox na 

reabilitação da mobilidade, do equilíbrio e da marcha de indivíduos com DP.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com base nos achados encontrados no estudo III e IV sugerimos que o 

treinamento em RV, quando utilizado para a melhoria da mobilidade, equilíbrio e 

dos parâmetros espaço-temporais da marcha, tem efeito positivo em indivíduos 

com DP tanto quanto o treinamento em esteira. 

 Acreditamos que os resultados obtidos neste estudo tenham relação com 

os indivíduos que participaram do treinamento com RV terem demonstrado 

menos fadiga e devido aos processamentos provocados pela RV nas 

informações multissensoriais que podem levar a um melhor desempenho e 

aprendizagem motora e à melhoria da mobilidade, resultando em uma melhor 

qualidade de vida. 
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ANEXO C –  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO - TCLE 

 

Termo de Consentimento para Participação em Pesquisa 

Clínica 

 

Nome do Voluntário: ____________________________________________________ 

Endereço: ___________________________________________________________ 

Telefone para contato: ___________ Cidade: ______________ CEP: ____________ 

E mail: _______________________________________________________________ 

 

1. As informações contidas neste prontuário foram fornecidas pelo aluno Gileno 

Edu Lameira de Melo (Doutorando da Universidade Nove de Julho), Profª. 

Cláudia Santos Oliveira, objetivando firmar acordo escrito mediante o qual, o 

voluntário da pesquisa autoriza sua participação com pleno conhecimento da 

natureza dos procedimentos e riscos a que se submeterá, com a capacidade de 

livre arbítrio e sem qualquer coação. 

2. Título do Trabalho Experimental: Efeito do Treino de Marcha em Esteira e com 

Realidade Virtual (vídeogame) sobre o Equilíbrio e Marcha de Indivíduos com 

Doença de Parkinson: ensaio clínico controlado, aleatorizado, cego. 

3. Objetivo: Verificar a eficiência do efeito do treino de marcha com realidade virtual 

em comparação com treino de marcha em esteira e treino de marcha livre sobre 

o equilíbrio e a marcha de indivíduos com doença de Parkinson. 

4. Justificativa: Evidências apontam vários tratamentos tradicionais no intuito da 

reabilitação, dentre eles a marcha de treino livre e alguns estudos em marcha 

em esteira. Além destes, a realidade virtual (RV) através do videogame Xbox 

360 kinect tem-se mostrado efeitos positivos para o treinamento de equilíbrio, 

marcha e diminuição do risco de queda. Todavia, há escassez de ensaios 

clínicos controlados e randomizados que possam fornecer evidencias mais 
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robustas sobre as possíveis comparações entre os efeitos do treino da marcha 

livre, e da marcha em esteira com o treino com RV.  

5. Procedimentos da Fase Experimental: Será feita a análise em 45 voluntários, 

selecionados segundo os seguintes critérios de testes, escalas e procedimentos: 

(1) diagnóstico de Doença de Parkinson na fase 2 ou 3 na escala de HOHEN e 

YAHR; (2) ausência de qualquer doença grave susceptível de afetar a marcha; 

(3) Escala de equilíbrio de Berg com pontuação ≥46; (4) Ausência de demência; 

(5) condição da manutenção da postura em pé; (6) capacidade de andar sete 

metros sem assistência; (7) visão adequada (com ou sem óculos) e ouvindo (com 

e sem aparelho de audição) (8) pacientes com ou sem uso de medicação. Os 

voluntários serão avaliados antes da intervenção, após a primeira sessão de 

treino e logo após 11 sessões de treino e um mês após a última sessão de treino. 

As avaliações serão constituída dos seguintes itens: (1) será feita a Avaliação 

do Equilíbrio Funcional: avaliado com o pesquisado sentado e em pé, por meio 

da Escala de Equilíbrio de Berg que pode durar de 20 a 30 minutos; e pelo Teste 

de Tinetti com o pesquisado em pé que pode durar de 5 a 10 minutos; (2) 

também, a Avaliação Funcional e Gravidade da doença: utilizar-se-a a Escala 

Unificada de Avaliação da Doença de Parkinson – UPDRS será o auto relato do 

pesquisado e observação clínica por um preenchimento de formulário pelo 

pesquisador pode durar de 20 a 30 minutos; e também pela Escala de Hoehn e 

Yahr com o pesquisado em pé pode durar 1 minuto; (3) Avaliação da mobilidade:  

através do teste levantar-se e deslocar-se (TUG) com o pesquisado sentado irá 

levantar-se e andar uma distância de três metros dar a volta e retornar e senta-

se, o tempo será cronometrado pode durar até 03 minutos; e pelo Teste de 

caminhada de 6 minutos (TC6): o pesquisado será orientado a caminhar por 6 

minutos e a distância será registrada; (4) Avaliação da marcha pode durar até 2 

minutos: será conectado a cintura do pesquisado com um cinto semi-elástico um 

sensor G-walk, na qual o pesquisado irá caminhar a uma velocidade normal e 
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própria de cada um por um percurso de dez passos; (5) avaliação da qualidade 

de vida do parkinsoniano pelo questionário PDQ-39 pode durar até 10 minutos 

(6) A avaliação será realizada em um dia, com duração de até uma hora e meia. 

Durante a avaliação o pesquisado poderá descansar a qualquer momento e 

entre a aplicação de cada teste será respeitado um período de repouso. Após 

seleção dos sujeitos participantes da pesquisa serão aleatorizados por sorteio 

em grupo experimental I (GEI) realizará treino de marcha em esteira (caminhar 

em uma esteira por 20 minutos); grupo experimental II (GEII) realizará treino de 

marcha com realidade virtual (jogo de videogame por captura de movimento); e 

grupo controle (GC) irá realizar treino de marcha livre. Os três grupos realizarão 

quatro avaliações (pré-intervenção, efeito imediato, pós-intervenção e retenção 

após um mês) que consiste na aplicação dos testes, escalas e avaliação da 

marcha. Serão 12 sessões de treinamento com duração de 30 minutos, sendo 5 

minutos de alongamentos e 5 de volta a calma e 20 minutos de treino, três vezes 

na semana, pelo período de quatro semanas por um profissional de educação 

física e por fisioterapeutas. A velocidade da marcha será determinada pela 

velocidade média de caminhada preferencial de cada participante. A frequência 

cardíaca será monitorada para garantir que não haja sobrecarga no sistema 

cardiovascular. Para as avaliações e intervenções os pesquisados devem 

participar vestidos confortavelmente e adequadamente para a prática de 

exercícios físicos, usando tênis e roupas para praticar exercícios físicos. 

6. Desconforto ou Risco Esperado: Embora os procedimentos adotados no estudo 

sejam não invasivos, os voluntários serão submetidos a risco, como por 

exemplo, quedas, dificuldade de respirar, tontura, cansaço muscular, câimbras 

durante o treino de marcha em esteira e treino de realidade virtual e teste de 

caminhada de 6 minutos. Para que estes riscos sejam minimizados ao máximo 

serão adotadas as seguintes medidas protetoras: o treino de marcha em esteira 

e treino de realidade virtual serão realizados por uma fisioterapeuta com 
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experiência em treino de marcha em esteira que será acompanhada por ao 

menos um voluntário e o treino de realidade virtual e teste de caminhada de 6 

minutos por um profissional de educação física e fisioterapeuta com experiência 

em treino de realidade virtual e por um voluntário. Ambos permanecerão 

posicionados do lado do paciente por todo o treino. Durante o treino, a frequência 

cardíaca e a pressão arterial do paciente será monitorada. O paciente poderá 

interromper a qualquer momento o procedimento, por cansaço ou desconforto.  

7. Informações: o voluntário tem garantia que receberá respostas a qualquer 

pergunta ou esclarecimento de qualquer dúvida quanto aos procedimentos, 

riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com a pesquisa. Também os 

pesquisadores supracitados assumem o compromisso de proporcionar 

informação atualizada obtida durante o estudo, ainda que esta possa afetar a 

vontade do indivíduo em continuar participando.  

8. Retirada do Consentimento: o voluntário tem a liberdade de retirar seu 

consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo, sem que 

isto lhe traga qualquer prejuízo. 

9. Aspecto Legal: Elaborados de acordo com as diretrizes e normas 

regulamentadas de pesquisa envolvendo seres humanos atendendo à 

Resolução nº. 466/12 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério de Saúde – 

Brasília – DF. 

10. Garantia de Sigilo: Os pesquisadores asseguram a privacidade dos voluntários 

quanto aos dados confidenciais envolvidos na pesquisa.  

11. Formas de ressarcimento das despesas decorrentes da participação na 

pesquisa: Se necessário, será dado aos pesquisados auxilio transporte de ida e 

volta ao local da pesquisa. Não será dada ao pesquisado qualquer tipo de 

remuneração e auxílio de custo pela participação na pesquisa. Pelo curto tempo 

das avaliações e intervenções não haverá fornecimento de alimentação ao 

pesquisado. 
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12. Local da Pesquisa: A pesquisa será desenvolvida no Laboratório Integrado de 

Análise do Movimento Humano - LIAMH e Núcleo de Apoio a Pesquisa na 

Analise do Movimento - NAPAM, Universidade Nove de Julho UNINOVE, 

localizada na rua Vergueiro, no 235/249, 2º subsolo, Vergueiro, São Paulo - SP. 

13. Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) é um colegiado interdisciplinar e 

independente, que deve existir nas instituições que realizam pesquisas 

envolvendo seres humanos no Brasil, criado para defender os interesses dos 

participantes de pesquisas em sua integridade e dignidade e para contribuir no 

desenvolvimento das pesquisas dentro dos padrões éticos (Normas e Diretrizes 

Regulamentadoras da Pesquisa envolvendo Seres Humanos – Res. CNS nº 

466/12). O Comitê de Ética é responsável pela avaliação e acompanhamento 

dos protocolos de pesquisa no que corresponde aos aspectos éticos.  

Endereço do Comitê de Ética da Uninove: Rua. Vergueiro nº 235/249 –  3º 

subsolo - Liberdade – São Paulo – SP       CEP. 01504-001        Fone: 3385-

9197  

comitedeetica@uninove.br  

14. Nome Completo e telefones dos pesquisadores para contato: Orientadora: 

Claudia Santos Oliveira (11 3665 9344) e aluno de pós graduação: Gileno Edu 

Lameira de Melo (93 99123-1621).   

15. Eventuais intercorrências que vierem a surgir no decorrer da pesquisa poderão 

ser discutidas pelos meios próprios. 

16. Consentimento Pós-Informação:  

 

Eu, ____________________________________________________, após leitura e 

compreensão deste termo de informação e consentimento, entendo que minha 

participação é voluntária, e que posso sair a qualquer momento do estudo, sem prejuízo 

algum. Confirmo que recebi cópia deste termo de consentimento, e autorizo a execução 

do trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo no meio 

científico.  

 

mailto:comitedeetica@uninove.br
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* Não assine este termo se ainda tiver alguma dúvida a respeito. 

 

São Paulo,      de                               de  2016. 

 

Nome (por extenso) do pesquisado: _________________________________________ 

Assinatura pesquisado: __________________________________________________ 
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ANEXO D - TERMO DE ACEITE DA ABP 
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ANEXO E –  ESCALA DE ESTADIAMENTO DE HOEHN & YAHR 

 
Estágio 0 = Nenhum sinal da doença;  
Estágio 1 = Doença unilateral;  
Estágio 2 = Doença bilateral sem comprometer o equilíbrio;  
Estágio 3 = Doença bilateral de leve a moderada; alguma instabilidade postural; fisicamente 
independente; 
Estágio 4 = Incapacidade grave; ainda capaz de andar e ficar ereto sem ajuda;  
Estágio 5 = Preso a cadeira de rodas ou ao leito; necessita de ajuda. 
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ANEXO F - ESCALA DE EQUILÍBRIO DE BERG 
 

DESCRIÇÃO DOS ITENS         Pontuação (0-
4)  
1. Sentado para em pé         ________  
2. Em pé sem apoio        ________  
3. Sentado sem apoio         ________  
4. Em pé para sentado        ________  
5. Transferências         ________  
6. Em pé com os olhos fechados       ________  
7. Em pé com os pés juntos        ________  
8. Reclinar à frente com os braços estendidos      ________  
9. Apanhar objeto do chão        ________  
10. Virando-se para olhar para trás       ________  
11. Girando 360 graus         ________  
12. Colocar os pés alternadamente sobre um banco     ________  
13. Em pé com um pé em frente ao outro      ________ 
14. Em pé apoiado em um dos pés      ________  

TOTAL  ________ 
 
1. SENTADO PARA EM PÉ  
INSTRUÇÕES: Por favor, fique de pé. Tente não usar suas mãos como suporte.  
( ) 4 capaz de permanecer em pé sem o auxílio das mãos e estabilizar de maneira 
independente 
( ) 3 capaz de permanecer em pé independentemente usando as mãos  
( ) 2 capaz de permanecer em pé usando as mão após várias tentativas  
( ) 1 necessidade de ajuda mínima para ficar em pé ou estabilizar  
( ) 0 necessidade de moderada ou máxima assistência para permanecer em pé  
 
2. EM PÉ SEM APOIO  
INSTRUÇÕES: Por favor, fique de pé por dois minutos sem se segurar em nada.  
( ) 4 capaz de permanecer em pé com segurança por 2 minutos  
( ) 3 capaz de permanecer em pé durante 2 minutos com supervisão  
( ) 2 capaz de permanecer em pé durante 30 segundos sem suporte  
( ) 1 necessidade de várias tentativas para permanecer 30 segundos sem suporte  
( ) 0 incapaz de permanecer em pé por 30 segundos sem assistência 
Se o sujeito é capaz de permanecer em pé por 2 minutos sem apoio, marque pontuação 
máxima na situação sentado sem suporte. Siga diretamente para o item 4.  
 
3. SENTADO SEM SUPORTE PARA AS COSTAS MAS COM OS PÉS APOIADOS SOBRE O CHÃO OU 
SOBRE UM BANCO  
INSTRUÇÕES: Por favor, sente-se com os braços cruzados durante 2 minutos.  
( ) 4 capaz de sentar com segurança por 2 minutos  
( ) 3 capaz de sentar com por 2 minutos sob supervisão  
( ) 2 capaz de sentar durante 30 segundos  
( ) 1 capaz de sentar durante 10 segundos  
( ) 0 incapaz de sentar sem suporte durante 10 segundos  
 
4. EM PÉ PARA SENTADO  
INSTRUÇÕES: Por favor, sente-se.  
( ) 4 senta com segurança com o mínimo uso das mão  
( ) 3 controla descida utilizando as mãos  
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( ) 2 apóia a parte posterior das pernas na cadeira para controlar a descida  
( ) 1 senta independentemente mas apresenta descida descontrolada  
( ) 0 necessita de ajuda para sentar  
 
5. TRANSFERÊNCIAS  
INSTRUÇÕES: Pedir ao sujeito para passar de uma cadeira com descanso de braços para outra 
sem descanso de braços (ou uma cama)  
( ) 4 capaz de passar com segurança com o mínimo uso das mãos  
( ) 3 capaz de passar com segurança com uso das mãos evidente  
( ) 2 capaz de passar com pistas verbais e/ou supervisão  
( ) 1 necessidade de assistência de uma pessoa  
( ) 0 necessidade de assistência de duas pessoas ou supervisão para segurança  
 
6. EM PÉ SEM SUPORTE COM OLHOS FECHADOS  
INSTRUÇÕES: Por favor, feche os olhos e permaneça parado por 10 segundos  
( ) 4 capaz de permanecer em pé com segurança por 10 segundos  
( ) 3 capaz de permanecer em pé com segurança por 10 segundos com supervisão  
( ) 2 capaz de permanecer em pé durante 3 segundos  
( ) 1 incapaz de manter os olhos fechados por 3 segundos mas permanecer em pé  
( ) 0 necessidade de ajuda para evitar queda  
 
7. EM PÉ SEM SUPORTE COM OS PÉS JUNTOS  
INSTRUÇÕES: Por favor, mantenha os pés juntos e permaneça em pé sem se segurar  
( ) 4 capaz de permanecer em pé com os pés juntos independentemente com segurança por 1 
minuto  
( ) 3 capaz de permanecer em pé com os pés juntos independentemente com segurança por 1 
minuto, com supervisão  
( ) 2 capaz de permanecer em pé com os pés juntos independentemente e se manter por 30 
segundos  
( ) 1 necessidade de ajuda para manter a posição mas capaz de ficar em pé por 15 segundos 
com os pés juntos  
( ) 0 necessidade de ajuda para manter a posição mas incapaz de se manter por 15 segundos  
 
8. ALCANCE A FRENTE COM OS BRAÇOS EXTENDIDOS PERMANECENDO EM PÉ  
INSTRUÇÕES: Mantenha os braços estendidos a 90 graus. Estenda os dedos e tente alcançar a 
maior distância possível (o examinador coloca uma régua no final dos dedos quando os braços 
estão a 90 graus). Os dedos não devem tocar a régua enquanto executam a tarefa. A medida 
registrada é a distância que os dedos conseguem alcançar enquanto o sujeito está na máxima 
inclinação para frente possível. Se possível, pedir ao sujeito que execute a tarefa com os dois 
braços para evitar rotação do tronco.)  
( ) 4 capaz de alcançar com confiabilidade acima de 25cm (10 polegadas)  
( ) 3 capaz de alcançar acima de 12,5cm (5 polegadas)  
( ) 2 capaz de alcançar acima de 5cm (2 polegadas)  
( ) 1 capaz de alcançar mas com necessidade de supervisão  
( ) 0 perda de equilíbrio durante as tentativas / necessidade de suporte externo  
 
9. APANHAR UM OBJETO DO CHÃO A PARTIR DA POSIÇÃO EM PÉ  
INSTRUÇÕES: Pegar um sapato/chinelo localizado a frente de seus pés  
( ) 4 capaz de apanhar o chinelo facilmente e com segurança  
( ) 3 capaz de apanhar o chinelo mas necessita supervisão  
( ) 2 incapaz de apanhar o chinelo mas alcança 2-5cm (1-2 polegadas) do chinelo e manter o 
equilíbrio de maneira independente  
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( ) 1 incapaz de apanhar e necessita supervisão enquanto tenta  
( ) 0 incapaz de tentar / necessita assistência para evitar perda de equilíbrio ou queda  
 
10. EM PÉ, VIRAR E OLHAR PARA TRÁS SOBRE OS OMBROS DIREITO E ESQUERDO  
INSTRUÇÕES: Virar e olhar para trás sobre o ombro esquerdo. Repetir para o direito. O 
examinador pode pegar um objeto para olhar e colocá-lo atrás do sujeito para encorajá-lo a 
realizar o giro.  
( ) 4 olha para trás por ambos os lados com mudança de peso adequada  
( ) 3 olha para trás por ambos por apenas um dos lados, o outro lado mostra menor mudança 
de peso ( ) 2 apenas vira para os dois lados mas mantém o equilíbrio  
( ) 1 necessita de supervisão ao virar  
( ) 0 necessita assistência para evitar perda de equilíbrio ou queda  
 
11. VIRAR EM 360 GRAUS  
INSTRUÇÕES: Virar completamente fazendo um círculo completo. Pausa. Fazer o mesmo na 
outra direção  
( ) 4 capaz de virar 360 graus com segurança em 4 segundos ou menos  
( ) 3 capaz de virar 360 graus com segurança para apenas um lado em 4 segundos ou menos  
( ) 2 capaz de virar 360 graus com segurança mas lentamente  
( ) 1 necessita de supervisão ou orientação verbal  
( ) 0 necessita de assistência enquanto vira  
 
12. COLOCAR PÉS ALTERNADOS SOBRE DEGRAU OU BANCO PERMANECENDO EM PÉ E SEM 
APOIO  
INSTRUÇÕES: Colocar cada pé alternadamente sobre o degrau/banco. Continuar até cada pé 
ter tocado o degrau/banco quatro vezes.  
( ) 4 capaz de ficar em pé independentemente e com segurança e completar 8 passos em 20 
segundos  
( ) 3 capaz de ficar em pé independentemente e completar 8 passos em mais de 20 segundos  
( ) 2 capaz de completar 4 passos sem ajuda mas com supervisão  
( ) 1 capaz de completar mais de 2 passos necessitando de mínima assistência  
( ) 0 necessita de assistência para prevenir queda / incapaz de tentar  
 
13. PERMANECER EM PÉ SEM APOIO COM OUTRO PÉ A FRENTE  
INSTRUÇÕES: (DEMOSTRAR PARA O SUJEITO) Colocar um pé diretamente em frente do outro. 
Se você perceber que não pode colocar o pé diretamente na frente, tente dar um passo largo o 
suficiente para que o calcanhar de seu pé permaneça a frente do dedo de seu outro pé. (Para 
obter 3 pontos, o comprimento do passo poderá exceder o comprimento do outro pé e a 
largura da base de apoio pode se aproximar da posição normal de passo do sujeito).  
( ) 4 capaz de posicionar o pé independentemente e manter por 30 segundos  
( ) 3 capaz de posicionar o pé para frente do outro independentemente e manter por 30 
segundos  
( ) 2 capaz de dar um pequeno passo independentemente e manter por 30 segundos  
( ) 1 necessidade de ajuda para dar o passo mas pode manter por 15 segundos  
( ) 0 perda de equilíbrio enquanto dá o passo ou enquanto fica de pé  
 
14. PERMANECER EM PÉ APOIADO EM UMA PERNA  
INSTRUÇÕES: Permaneça apoiado em uma perna o quanto você puder sem se apoiar  
( ) 4 capaz de levantar a perna independentemente e manter por mais de 10 segundos  
( ) 3 capaz de levantar a perna independentemente e manter entre 5 e 10 segundos  
( ) 2 capaz de levantar a perna independentemente e manter por 3 segundos ou mais  
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( ) 1 tenta levantar a perna e é incapaz de manter 3 segundos, mas permanece em pé 
independentemente  
( ) 0 incapaz de tentar ou precisa de assistência para evitar queda  
 
( ) PONTUAÇÃO TOTAL (máximo = 56)  
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ANEXO G - ESCALA DE MOBILIDADE E EQUILÍBRIO DE TINETTI
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ANEXO H - UNIFIED PARKINSON DISEASE RATING SCALE (UPDRS) 
 

I. Estado metal, comportamento e disposição. 
1. Prejuízo intelectual  
0 = Ausente  
1 = Leve. Esquecimento significativo com parcial lembrança dos acontecimentos e sem outras 
dificuldades.  
2 = Perda moderada de memória, com desorientação e dificuldade moderada no manuseio de 
problemas complexos. Leve mas com dependência funcional em casa com a necessidade 
ocasional de ajuda.  
3 = Perda severa da memória com desorientação de tempo e, frequentemente, de espaço. 
Incapacidade severa de manusear problemas.  
4 = Perda severa da memória com orientação preservada apenas no reconhecimento de 
pessoas. Incapaz de realizar julgamentos ou resolver problemas. Necessita de muita ajuda com 
os cuidados pessoais. Não pode ser deixado sozinho em momento algum.  
 
2. Desordens cognitivas (devido à demência ou medicamentos)  
0 = Ausente  
1 = Sonha intensamente.  
2 = Alucinações benignas com visão preservada.  
3 = Ocasionalmente possui alucinações ou desilusões, sem visão, podendo interferir nas AVD´s.  
4 = Alucinações persistentes, desilusões ou psicoses. Incapaz de cuidar de si.  
 
3. Depressão  
0 = Ausente  
1 = Períodos de tristeza ou sentimento de culpa maior que o normal. Nunca se sustenta por 
dias ou semanas.  
2 = Depressão continuada (uma semana ou mais)  
3 = Depressão continuada com sintomas vegetativos (insônia, anorexia, perda de peso, perda 
de interesse).  
4 = Depressão continuada com sintomas vegetativos e pensamento ou intenção de cometer 
suicídio.  
 
4. Motivação / Iniciativa  
0 = Normal  
1 = Menos assertivo que o normal; mais passivo.  
2 = Perda da iniciativa e desinteresse pelas atividades não-relacionadas com a rotina.  
3 = Perda da iniciativa e desinteresse pelas atividades rotineiras.  
4 = Arredio, completa perda de motivação. 

 
II. Atividades da vida diária  
 
5. Linguagem  
0 = Normal  
1 = Levemente afetada. Sem dificuldades de ser entendido.  
2 = Moderadamente afetado. Às vezes é solicitado que repita seu discurso.  
3 = Severamente afetada. Frequentemente é solicitado que repita seu discurso.  
4 = Incompreendido a maior parte do tempo.  
 
6. Salivação  
0 = Normal  
1 = Leve, mas com excesso de saliva na boca, podendo babar durante a noite.  
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2 = Moderado excesso de saliva, podendo babar levemente.  
3 = Evidente excesso de saliva com babando um pouco.  
4 = Babam evidentemente, exige uso constante de lenços.  
 
7. Deglutição  
0 = Normal  
1 = Rara asfixia  
2 = Asfixia ocasional  
3 = Necessitam de comidas macias  
4 = Necessitam de sonda nasogástrica.  
 
8. Escrita  
0 = Normal  
1 = Levemente lenta ou pequena  
2 = Moderadamente lenta ou pequena, todas as palavras são legíveis.  
3 = Severamente afetada, nem todas as palavras são legíveis.  
4 = A maioria das palavras não são legíveis.  
 
9. Cortando comida e manuseando utensílios  
0 = Normal  
1 = Um pouco lento e desajeitado, mas não necessita de ajuda.  
2 = Podem cortar a maioria das comidas, embora lento e desajeitado, necessita de alguma 
ajuda.  
3 = A comida é cortada por alguém, mas pode se alimentar lentamente.  
4 = Necessitam de completa ajuda para alimentar-se  
 
10. Vestir-se  
0 = Normal  
1 = Um pouco lento, mas não necessita de ajuda  
2 = Ocasionalmente necessita de ajuda para abotoar a camisa e para colocar os braços nas 
mangas 
3 = Necessita consideravelmente de ajuda, mas pode fazer algumas coisas sozinho;  
4 = Dependente  
 
11. Higiene  
0 = Normal  
1 = Um pouco lento, mas não necessita de ajuda  
2 = Necessita de ajuda para tomar banho; ou é muito lento nos cuidados pessoais;  
3 = Necessita de ajuda para tomar banho, escovar os dentes, pentear os cabelos e ir ao 
banheiro.  
4 = Utiliza sondas ou outros utensílios.  
 
12. Virando-se na cama e ajeitando as roupas de cama  
0 = Normal  
1 = Um pouco lento e desajeitado, mas não necessita de ajuda;  
2 = Pode virar-se sozinho ou ajeitar os lençóis, mas com grande dificuldade;  
3 = Pode começar, mas não consegue virar-se ou ajustar os lençóis da cama sozinho;  
4 = Dependente  
 
13. Quedas (sem correlações com o “freezing”)  
0 = Nunca  
1 = Raramente sofre quedas  
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2 = Ocasionalmente cai, menos que uma vez por dia.  
3 = Sofre quedas uma vez por dia.  
4 = Sofre quedas mais que uma vez por dia.  
 
14. “Freezing” quando caminha  
0 = Nunca  
1 = Raramente tem “freezing” quando caminha.  
2 = Ocasionalmente tem “freezing” quando caminha.  
3 = Frequentemente tem “freezing”. Ocasionalmente sofre quedas devido ao “freezing”.  
4 = Frequentemente sofre quedas devido ao “freezing”.  
 
15. Marcha  
0 = Normal  
1 = Leve dificuldade. Pode não oscilar os braços ou pode tender a arrastar as pernas.  
2 = Dificuldade moderada, pode necessitar de um pouco ou nenhuma assistência.  
3 = Distúrbio de marcha severo, necessita de assistência.  
4 = Não consegue caminhar absolutamente, sempre com assistência  
 
16. Tremor (queixa sintomática de tremor em qualquer parte do corpo)  
0 = Ausente  
1 = Fraco e infrequente  
2 = Moderado, incômodo para o paciente.  
3 = Severo, interfere em muitas atividades. 
4 = Acentuado, interfere na maioria das atividades.  
 
17. Queixas sensoriais relacionadas ao parkinsonismo  
0 = Nenhuma  
1 = Ocasionalmente possui torpor, sensação de formigamento, ou dor leve.  
2 = Frequentemente possui torpor, sensação de formigamento, ou dor; não-angustiante;  
3 = Frequentemente possui sensações dolorosas;  
4 = Dor excruciante.  

 
III. Avaliação motora  
 
18. Articulação da fala  
0 = Normal  
1 = Leve perda da expressão, dicção e ou volume.  
2 = Monótona, pronúncia indistinta mas entendível, moderadamente debilitada.  
3 = Severamente debilitada, dificuldade para entender.  
4 = Incompreensível  
 
19. Expressão Facial  
0 = Normal  
1 = Diminuição mínima da mímica facial  
2 = Leve, mas definitivamente apresenta uma diminuição anormal da expressão facial.  
3 = Diminuição moderada da mímica facial; lábios repartidos a maior parte do tempo.  
4 = Mascaramento ou fixação da face com severa ou completa perda da expressão facial.  
 
20. Tremor de repouso  
0 = Ausente  
1 = Leve e infrequentemente presente  
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2 = Moderado em amplitude e persistência. Ou moderada em amplitude, mas presente 
intermitentemente.  
3 = Moderada em amplitude e presente a maior parte do tempo.  
4 = Severa em amplitude e presente a maior parte do tempo.  
 
21. Tremor de ação ou postural das mãos  
0 = Ausente  
1 = Leve, presente com a ação.  
2 = Moderada em amplitude, presente com a ação.  
3 = Moderada em amplitude, com comprometimento das posturas e das ações.  
4 = Severa em amplitude, interferem na alimentação.  
 
22. Rigidez (Avaliado no movimento passivo das principais articulações, com o paciente 
relaxado e na posição sentada).  
0 = Ausente  
1 = Leve ou detectável apenas quando ativado por movimentos de espelho ou outros 
movimentos.  
2 = Leve a moderado.  
3 = Acentuado, facilmente realizam-se os movimentos de extensão.  
4 = Severo, realizam-se os movimentos de extensão com dificuldade.  
 
23. Teste index-index  
0 = Normal  
1 = Levemente devagar e/ou redução na amplitude.  
2 = Moderadamente debilitado. Fadiga definitiva e rápida. Pode ocorrer ocasionalmente 
ocorrer interrupção do movimento.  
3 = Severamente debilitado. Freqüente hesitação para iniciar o movimento ou interrupção do 
movimento em curso.  
4 = Mau desempenho na execução da tarefa.  
 
24. Movimento das mãos (paciente abre e fecha as mãos em movimentos rápidos)  
0 = Normal  
1 = Levemente lento e/ou redução da amplitude.  
2 = Moderadamente debilitado. Fadiga definitiva e rápida. Pode ocorrer ocasionalmente 
ocorrer interrupção do movimento.  
3 = Severamente debilitado. Freqüente hesitação para iniciar o movimento ou interrupção do 
movimento em curso.  
4 = Mau desempenho na execução da tarefa.  
 
25. Movimentos rápidos e alternados das mãos (Movimento de prono-supinação das mãos, 
movimentos de flexão e extensão, com maior amplitude possível, e com ambas as mão 
simultaneamente).  
0 = Normal  
1 = Levemente lento e/ou redução da amplitude.  
2 = Moderadamente debilitado. Fadiga definitiva e rápida. Pode ocorrer ocasionalmente 
ocorrer interrupção do movimento.  
3 = Severamente debilitado. Freqüente hesitação para iniciar o movimento ou interrupção do 
movimento em curso.  
4 = Mau desempenho na execução da tarefa.  
 
26. Agilidade das pernas (paciente toca o chão com calcanhar em movimentos sucessivos, 
erguendo a perna. O movimento deve ser no mínimo três polegadas).  
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0 = Normal  
1 = Levemente lento e/ou redução da amplitude.  
2 = Moderadamente debilitado. Fadiga definitiva e rápida. Pode ocorrer ocasionalmente 
ocorrer interrupção do movimento.  
3 = Severamente debilitado. Freqüente hesitação para iniciar o movimento ou interrupção do 
movimento em curso.  
4 = Mal performance na execução da tarefa.  
 
27. Levantando da cadeira (paciente tenta levantar da cadeira com os braços cruzados na 
altura do peito).  
0 = Normal  
1 = Lento ou precisa de mais de uma tentativa.  
2 = Empurra-se para cima com os braços.  
3 = Tenta e volta a posição e pode tentar mais de uma vez, mas levanta-se sem ajuda.  
4 = Não consegue levantar sem ajuda.  
 
28. Postura  
0 = Ereta normal  
1 = Não muito ereta. Leve postura fletida, pode ser normal em pessoas mais velhas.  
2 = Postura fletida moderadamente, definitivamente anormal, e pode ser levemente inclinada 
para um lado.  
3 = Postura severamente fletida com cifose, pode estar moderadamente inclinada para um 
lado.  
4 = Acentuada flexão com extremas anormalidades da postura.  
 
29. Marcha  
0 = Normal  
1 = Caminha lentamente, pode utilizar passos pequenos, mas não apressa os passos ou a 
impulsão.  
2 = Caminham com dificuldade, mas necessita de um pouco ou nenhuma assistência, pode ter 
agilidade, passos pequenos, ou impulsão.  
3 = Severo distúrbio de marcha, necessita de assistência.  
4 = Não pode caminhar sozinho de forma alguma, sempre necessita de assistência.  
 
30. Estabilidade postural (Resposta rápida, paciente com olhos abertos, posição ereta, e pés 
levemente afastados, previamente preparado, é empurrado pelos ombros no sentido antero-
posterior).  
0 = Normal  
1 = Sofre retropulsão, mas recupera-se.  
2 = Ausência de resposta postural, cairá se o examinador não segurar.  
3 = Muito instável, tende a oscilar espontaneamente.  
4 = Não conseguem ficar em pé sem assistência.  
 
31. Bradicinesia e hipocinesia corporal (combinação de lentidão, hesitação, decréscimo do 
balanço dos braços e pobreza de movimentos em geral).  
0 = Ausente  
1 = Lentidão mínima, dando ao movimento um caráter cauteloso, pode ser normal em algumas 
pessoas. Possível redução de amplitude.  
2 = Grau leve de lentidão e pobreza de movimentos que é definitivamente anormal. 
Alternativamente, alguma redução de amplitude.  
3 = Lentidão moderada, pobreza ou pequena amplitude de movimento.  
4 = Lentidão severa, pobreza e pequena amplitude de movimento.  
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IV. Complicações da terapia (na semana anterior)  
a. Discinesias  
 
32. Duração: Com que proporção as discinesias estão presente durante o período do dia que 
passa acordado?  
0 = Ausente  
1 = 1 – 25% do dia  
2 = 26 – 50% do dia  
3 = 51 – 75% do dia  
4 = 76 – 100% do dia  
 
33. Incapacidade: Quão debilitante são as discinesias?  
0 = Não-debilitante  
1 = Levemente debilitante  
2 = Moderadamente debilitante  
3 = Severamente debilitante  
4 = Completamente debilitante  
 
34. Discinesias dolorosas: Quão dolorosas são as discinesias?  
0 = Não são dolorosas  
1 = Leve  
2 = Moderada  
3 = Severa  
4 = Grave  
 
35. Presença de distonia matinal:  
0 = Não  
1 = Sim  
 
b. Flutuações Clínicas  
 
36. Os períodos de crise são previsíveis?  
0 = Não  
1 = Sim  
 
37. Os períodos de crise são imprevisíveis?  
0 = Não  
1 = Sim  
 
38. Os períodos de crise acontecem rapidamente e em poucos segundos?  
0 = Não  
1 = Sim  
 
39. Com que proporção, em média, o paciente se mantem em crise no período do dia que se 
encontra acordado?  
0 = Ausente  
1 = 1 – 25% do dia  
2 = 26 – 50% do dia  
3 = 51 – 75% do dia  
4 = 76 – 100% do dia  
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c. Outras complicações  
 
40. O paciente apresenta anorexia, náusea ou vômito?  
0 = Não  
1 = Sim  
 
41. Apresenta distúrbios do sono como insônia e hipersonolência?  
0 = Não  
1 = Sim  
 
42. Paciente apresenta sintomas ortostáticos? (Registre a pressão, o peso e altura do 
paciente).  
0 = Sim  
1 = Não 
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ANEXO I – ESCALA DE BORG MODIFICADA
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ANEXO J – QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA PDQ-39 
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