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RESUMO 

 

ROCHA, Andressa Carvalho., ARAÚJO, Jaciara Samara Sousa Gonçalves. Efeitos de 

um programa de intervenção fisioterapêutica sobre os parâmetros da marcha de 

indivíduos com Doença de Parkinson. 2018. 49f. Monografia (Graduação) - 

Universidade de Brasília, Graduação em Fisioterapia, Faculdade de Ceilândia. Brasília, 

2018. 

 

Introdução: A doença de Parkinson (DP) é uma alteração neurológica, crônica, 

progressiva e polissintomática. Seus principais sintomas clínicos motores incluem 

tremores de repouso, rigidez muscular, distúrbios da marcha e redução do controle 

postural. Os tratamentos incluem a reposição da dopamina e treinamento 

neurofuncional. O objetivo deste estudo foi identificar e quantificar os efeitos de um 

programa de intervenção fisioterapêutica, sobre os parâmetros da marcha de indivíduos 

com DP. Métodos: Participaram desta pesquisa 5 sujeitos com DP. Foram realizadas a 

seguintes variáveis de avaliação pré e pós intervenção: Escala de Classificação de 

Hoehn e Yahr (HY), Parkinson Disease Questionary 39 (PDQ-39), Escala Unificada de 

Avaliação da Doença de Parkinson (UPDRS), Dinamyc Gait Index (DGI), Timed Up & 

Go Test (TUG) e Teste de caminhada de 10 metros (T10m). Após avaliação inicial, os 

participantes incluídos foram submetidos a 10 sessões de intervenção fisioterapêutica 

incluindo exercícios de marcha, dupla tarefa, equilíbrio estático e dinâmico, 

propriocepção, fortalecimentos e alongamentos, realizada duas vezes por semana, com 

duração de 40 a 50 minutos. Resultados e Discussão: Foi feita a comparação estatística 

entre as pontuações obtidas nas avaliações e não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas em nenhuma das variáveis testadas (P ≤0.05). Entretanto, 

ao realizar a análise exploratória e individual dos resultados observou-se que houve 

algum grau de melhora em todas as variáveis testadas de maneira que, evidencia-se a 

importância da intervenção fisioterapêutica contínua e individualizada para os 

portadores da Doença de Parkinson. Além disso, houve percepção positiva dos 

indivíduos quanto ao comprometimento da doença e qualidade de vida. Conclusão: Em 

estudos futuros sugere-se a inclusão randomizada de indivíduos em estágios similares 

da doença de Parkinson, bem como um número maior de amostra e maior tempo de 

intervenção. 

 

Palavras-chave: Doença de Parkinson, Fisioterapia, Marcha, Dupla Tarefa. 
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ABSTRACT 

 

ROCHA, Andressa Carvalho., ARAÚJO, Jaciara Samara Sousa Gonçalves. Effects of a 

physiotherapeutic intervention program on gait parameters of individuals with 

Parkinson's disease. 2018. 49f. Monograph (Graduation) - University of Brasilia, 

undergraduate course of Physicaltherapy, Faculty of Ceilândia. Brasília, 2018. 

 

Introduction: Parkinson's disease (PD) is a neurological, chronic, progressive and 

polysymptomatic alteration. Its main motor clinical symptoms include resting tremors, 

muscle stiffness, gait disturbances and reduced postural control. Treatments include 

dopamine replacement and neurofunctional training. The objective of this study was to 

identify and quantify the effects of a physiotherapeutic intervention program on gait 

parameters of individuals with PD. Methods: Five subjects with PD participated in this 

study. The following pre and post-intervention variables were evaluated: Hoehn and 

Yahr Classification Scale (HY), Parkinson Disease Questionary 39 (PDQ-39), Unified 

Parkinson's Disease Assessment Scale (UPDRS), Dinamyc Gait Index (DGI), Timed Up 

& Go Test (TUG) and Walk Test 10 meters (T10m). After initial evaluation, the 

included participants were submitted to 10 sessions of physicaltherapy intervention 

including gait exercises, double task, static and dynamic balance, proprioception, 

strengthening and stretching, performed twice a week, lasting 40 to 50 minutes. 

RESULTS AND DISCUSSION: Statistical comparison was made between the scores 

obtained in the evaluations and no statistically significant differences were found in any 

of the variables tested (P ≤0.05). However, when analyzing individual results, we 

observed some degree of improvement in all the variables tested, and a positive 

perception by the patients regarding the disease's impairment and their quality of life, 

pointed out the importance of continuous and individualized physiotherapeutic 

intervention. Conclusion: The sample of this study was insufficient for evidently 

quantitatively the efficient of physiotherapeutic intervention in patients with Parkinson 

disease. Thus, it is suggested in future studies the randomized inclusion of individuals in 

similar stages of the disease, along with a larger number of individuals and a longer 

intervention time. 

 

Keywords: Parkinson's Disease, Physicaltherapy, Gait and Dual Task. 
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1-INTRODUÇÃO 

A DP é uma doença de etiologia desconhecida, onde ocorre escassez de 

dopamina pela degeneração de neurônios dopaminérgicos na substância negra (onde são 

produzidos), ocorrendo projeção da porção compacta para o corpo estriado dos gânglios 

da base.1  

Além disso, sua fisiopatologia se caracteriza pela ocorrência de uma desordem 

no sistema extrapiramidal, composto pelos núcleos da base (NB) e o tálamo, 

promovendo assim, distúrbios de movimentos que podem ser hipercinéticos ou 

hipocinéticos. 2 

Um dos distúrbios neurológicos mais crescentes no mundo é a DP a qual atinge 

principalmente a população idosa.3,4 Além disso, de acordo com Pereira et. al,5 a doença 

afeta 3,3% da população idosa no país. Atingindo 1 em cada 1000 pessoa com idade 

maior que 65 anos e no Brasil, 3% da população com a mesma média de idade. 

A DP pode ser considerada a segunda doença neurodegenerativa senil mais 

comum, com prevalência média de cerca de 1 a 2% da população acima dos 65 anos de 

idade. Após 75 anos de idade a prevalência aumenta de 1 para cada 100 pessoas. Ela é 

significativamente prevalente no sexo masculino.4,6 

A doença de Parkinson (DP) é uma alteração neurológica, crônica, progressiva e 

polissintomática. Dentre os principais sintomas clínicos motores inclui-se tremores de 

repouso, rigidez muscular e alterações posturais. Além desses, podem ser citados outros 

distúrbios, como bradicinesia e redução de movimentos, podendo estar associados com 

a dificuldade de iniciar a marcha, devido à redução da velocidade, do equilíbrio e à 

instabilidade, fatores que são determinantes para a marcha patológica. 2 

Além dos sintomas motores, os indivíduos portadores da DP, podem 

desenvolver sintomas, como depressão, disfunção autonômica, distúrbios do sono, 

distúrbios cardiorrespiratórios e, principalmente, distúrbios cognitivos, que prejudicam 

a capacidade de realização de múltiplas tarefas simultâneas, o que demonstra déficit de 

mecanismos motores compensatórios.7 

As principais causas de incapacidade na DP são distúrbios da marcha e redução 

do controle postural. Os indivíduos com DP apresentam 62% mais quedas do que 
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portadores de outras doenças neurológicas.8 Ainda, de acordo com Barbosa et. al.8 as 

quedas estão correlacionadas com múltiplos fatores, incluindo postural, marcha e 

disfunção cognitiva e o controle postural, que requer a integração de três sistemas: 

visual, somatossensorial e vestibular, juntamente com a disfunção da marcha, 

caracterizam-se por instabilidade postural, redução da oscilação do braço, menor 

comprimento do trajeto e perda de movimentos desassociados do braço e do tronco 

durante a marcha.  

Com a DP e sua progressão existem prejuízos relacionados à mobilidade 

progressiva que indicam a diminuição da qualidade de vida relacionada à saúde e 

aumento da mortalidade. A diminuição da atividade de caminhada é um dos primeiros 

sinais de mobilidade reduzida, que pode ocorrer primeiramente a declínios mensuráveis 

na velocidade ou equilíbrio da marcha. Aumento da caminhada e atividade física regular 

são fatores que podem estar correlacionados a uma melhor qualidade de vida e 

mobilidade ao longo do tempo na DP.9 

O comprometimento da marcha ocorre conforme a doença progride. A marcha 

característica da DP apresenta grandes mudanças de espaço e tempo, como 

encurtamento do comprimento de passo (CP) e da largura de passo (LP), diminuição da 

elevação dos pés com consequente arrasto, diminuição da velocidade de marcha (VM) - 

festinação - e encurtamento da passada, com tendência de desequilibrar-se para frente, 

ou aumento da VM, com a finalidade de aumentar o ritmo e compensar o 

desequilíbrio.3,4 

Segundo Smaili et. al.1, o melhor tratamento para a DP é a terapia de reposição 

de dopamina, mas os efeitos da levodopa no equilíbrio e na função da marcha em 

pessoas com DP são controversos, sendo o treinamento resistido utilizado na DP para 

melhorar a disfunção motora inerente à doença e o treinamento neurofuncional, 

envolvendo integração sensorial, ajustes posturais antecipatórios, agilidade motora, 

limites de estabilidade, dupla tarefa de associação, sinais visuais e auditivos, tem sido 

utilizado para melhorar o equilíbrio e a marcha na DP. 

Assim, o objetivo do presente estudo é identificar e quantificar os efeitos de um 

programa de intervenção fisioterapêutica, sobre os parâmetros da marcha de indivíduos 

com Doença de Parkinson. 
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2- MÉTODOS 

 Trata-se de estudo experimental, longitudinal, não controlado. Os dados foram 

coletados durante os meses de julho a setembro de 2018, na comunidade de Ceilândia, 

nas instalações da Universidade de Brasília (UnB), no Campus da Faculdade de 

Ceilândia (FCE), no Centro de Ensino Médio 4 (CEM 4). O estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de 

Brasília (UnB) sob CAAE: 87816318.7.0000.8093. 

 

2.1- AMOSTRA 

A amostra do estudo foi selecionada por conveniência, a partir de participantes 

do projeto de extensão “Jogando contra o Parkinson” da Faculdade de Ceilândia (FCE) - 

UnB, portadores da DP. Estes, foram contatados a participar do estudo nos encontros já 

realizados no projeto (1 vez por semana), e com acréscimo de mais um dia da semana. 

Os critérios de inclusão do estudo foram: indivíduos com Doença de Parkinson 

com diagnóstico comprovado, estar participando do projeto de extensão “Jogando 

contra o Parkinson”. Para exclusão foram considerados os seguintes critérios: apresentar 

outras doenças que impossibilitam a marcha, não apresentar déficits na marcha, estar 

participando de outro programa de fisioterapêutico, apresentar outras doenças 

neurológicas, não ter disponibilidade para sessões duas vezes na semana, apresentar 

hipertensão não controlada. 

No total 16 participantes do projeto de extensão eram elegíveis e foram 

convidados a participar desta pesquisa. Entretanto, apenas 5 sujeitos participaram, sendo 

que, 9 indivíduos não tinham disponibilidade (dificuldade de deslocamento ao local do 

estudo, viagem, estar em atendimento em outro lugar) ou desinteresse, 1 não foi 

possível entrar em contato e 1 sujeito foi excluído por possuir outro tipo doença que 

impossibilita a marcha. Com isso, após aplicados os critérios de inclusão e exclusão, 

além da disponibilidade de cada participante, 11 não participaram do estudo, e a 

amostra final de participantes foi de 5 sujeitos, 4 do sexo masculino e 2 do sexo 

feminino. 
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 Todos os voluntários foram esclarecidos sobre os objetivos e metodologia da 

pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(APÊNDICE A) 

 

2.2- AVALIAÇÕES 

No presente estudo foram aplicadas duas avaliações, inicial e final, que foram 

realizadas pelo o mesmo avaliador para cada participante com intervalo de 10 semanas 

entre as mesmas.  

As avaliações foram constituídas das seguintes escalas e testes: Escala de 

Classificação de Hoehn e Yahr (HY)10 , Parkinson Disease Questionary 39 (PDQ-39)11, 

Escala Unificada de Avaliação da Doença de Parkinson (UPDRS)11, Dinamyc Gait 

Index (DGI)12, Timed Up & Go Test (TUG)9 e Teste de caminhada de 10 metros 

(TC10m).13 

 

2.3- INSTRUMENTOS 

 A escala de classificação de Hoehn e Yahr (HY) é a escala de estadiamento mais 

amplamente utilizada para a DP (KOTAGAL, 2017). A HY modificada possui 8 itens 

que variam de 0 a 5 (0; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5). Nos estágios de 0 a 3 da HY, os pacientes 

apresentaram incapacidade leve a moderada, enquanto os que estão nos estágios 4 e 5 

apresentaram incapacidades mais graves.10 

O PDQ-39 é uma escala específica para a DP, dispõe de 39 itens que tem cinco 

opções diferentes de resposta a cada item: “nunca, de vez em quando, às vezes, 

frequentemente e sempre ou impossível para mim”. Dividido em oito categorias: 

mobilidade (10 itens), atividades de vida diária (6 itens), bem-estar emocional (6 itens), 

estigma (4 itens), apoio social (3 itens), cognição (4 itens), comunicação (3 itens) e 

desconforto corporal (3 itens). A pontuação varia de 0 (nenhum problema) a 100 

(máximo nível de problema), ou seja, quanto menor a pontuação, indica uma melhor 

qualidade de vida de acordo com a percepção do indivíduo.11 

Escala unificada de avaliação da doença de Parkinson (UPDRS), avalia os 

sinais, sintomas e determinadas atividades dos voluntários por meio do auto relato e 

observação clínica. Composta por 42 itens, divididos em quatro partes: atividade 
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mental, comportamento e humor; atividades de vida diária (AVD’s); exame motor e 

complicações da terapia medicamentosa. A pontuação em cada item varia de 0 a 4, 

sendo que o valor máximo indica maior comprometimento pela doença e o valor 

mínimo indica tendência à normalidade.11 No presente estudo utilizou-se o item I 

(comportamento intelectual), item II (atividades de vida diária), e o item III (exame 

motor). Com pontuações totais de 4, 13 e 14 respectivamente a fim de qualificar a 

interferência da DP nas atividades diárias e as dificuldades apresentadas pelos 

voluntários. A pontuação varia de 0 a 124, quanto maior a pontuação, maior a 

progressão da doença. 

Dynamic Gait Index (DGI) é instrumento utilizado para avaliar e classificar a 

capacidade funcional de indivíduos mais velhos de modificar a marcha em resposta às 

mudanças durante a marcha em pessoas mais velhas e avaliar seu risco de queda. O DGI 

é uma ferramenta de 8 itens com a qual o examinador classifica o desempenho da 

marcha de um indivíduo em uma escala ordinal que varia de 0 a 3.12  

O teste Time Up and Go (TUG) avalia a mobilidade funcional, no qual o 

desempenho é testado pelo momento em que os participantes se levantam de uma 

cadeira, andam 3 metros, giram e voltam a sentar na cadeira9, o resultado fornecido pelo 

TUG é o tempo de execução.14 Considera-se que valores maiores de tempo indicam pior 

mobilidade e maior risco de quedas. Tempos menores ou igual a 10 segundos 

correspondem a baixo risco de quedas e indivíduos independentes com mobilidade 

funcional inalterada; 20 segundos ou menos, moderado risco de quedas e indivíduos 

com independência em transferências básicas, 30 segundos ou mais, alto risco de quedas 

e indivíduos dependentes em atividades de vida diária (AVDs) e com mobilidade 

alterada.15 

Teste de caminhada de 10 metros (TC10m) foi o instrumento utilizado com o 

objetivo de avaliar os atributos cinemáticos espaciais e temporais da marcha. 

Voluntários realizaram o percurso em velocidade usual.13 Foram excluídos os 2 metros 

iniciais e finais, para eliminar o componente de aceleração e desaceleração. 

 

2.4- INTERVENÇÃO 

 Após avaliação, os participantes incluídos foram submetidos a 10 sessões de 

intervenção fisioterapêutica voltada à reabilitação do padrão de marcha. Para isso, foi 

criado um protocolo de intervenção fisioterapêutica (PIF), que reúne exercícios de 
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marcha, dupla tarefa, equilíbrio estático e dinâmico, propriocepção, fortalecimentos e 

alongamentos (APÊNDICE B). Os exercícios foram selecionados de acordo com a 

demanda e capacidade de cada voluntário. 

A intervenção foi realizada duas vezes por semana, com duração de 40 a 50 

minutos cada sessão. Foram monitorados os sinais vitais (pressão arterial - PA e 

frequência cardíaca - FC) ao início e final de cada intervenção. 

2.5- ANÁLISE ESTATÍSTICA 

A análise estatística foi realizada no software Matlab R2016 B com significância 

P ≤ 0.05. Inicialmente foi aplicado o teste de Kolmogorov-Smirnov e foi detectada a 

distribuição não-normal dos dados. Por essa razão foi aplicado o teste não paramétrico 

pareado U de Mann Whitney. 

 

3- RESULTADOS 

Participaram da pesquisa 5 sujeitos com idade entre 78 e 56 anos (66,4±8,1), 3 

do sexo masculino (60%) e 2 do sexo feminino (40%). Com diagnóstico de DP, em 

diferentes níveis de classificações da doença de acordo com a TABELA 1. Todos 

estavam em atendimento no projeto de extensão “Jogando contra o Parkinson” na 

FCE/UnB.  

TABELA 1 - Dados e caracterização da amostra 

Sujeito Sexo Idade H&Y 

S1 M 65 1 

S2 M 60 4 

S3 F 73 2.5 

S4 M 56 3 

S5 F 78 4 

Média±DP -- 66.4 ± 8.1 2.9 ± 1.2 

Legenda: S= sujeito, M= masculino, F= feminino. HY= Escala de 

Classificação de Hoehn e Yahr; DP=Desvio Padrão. 

 

Foi feita a comparação estatística entre as pontuações obtidas nas avaliações pré 

e pós-intervenção e não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas em 

nenhuma das variáveis testadas (P ≤ 0.05), conforme mostrado na TABELA 2. Esse 
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fato pode ser explicado pelas características heterogêneas dos participantes da pesquisa, 

embora individualmente tenham sido observadas mudanças nas pontuações das 

avaliações. Por essa razão, foi feita a exploratória e individual dos resultados obtidos no 

presente estudo. 

TABELA 2 - Resultado das variáveis: médias, desvio padrão. 

 

Legenda: PDQ39= Parkinson disease questionary 39, UPDRS= Escala 

unificada de avaliação da Doença de Parkinson, DGI= Dinamic Gait 

Index, TUG= Timed up and go, TC10m= Teste de caminhada de 10 

metros; DP=Desvio Padrão. 
 

Analisando cada instrumento (FIGURA 1) foi observado que em relação ao HY 

um dos sujeitos obteve diminuição de 1 ponto no escore. No PDQ39 apenas um dos 

cinco sujeitos do estudo obteve aumento no escore, sendo assim, os demais obtiveram 

resultados positivos, demonstrado pela melhora média de pontos de -11 pontos. No 

UPDRS um dos sujeitos obteve ligeiro aumento do escore, dois sujeitos não tiveram 

alteração do escore pré e pós-intervenção e os dois restantes, demonstraram diminuição 

no escore, sendo a média de pontos - 3.4. Já no DGI, foi observado que foi um dos 

instrumentos de melhor mudança entre os participantes, sendo que quatro sujeitos 

obtiveram melhora do escore (média +3.4 pontos) e um não demonstrou mudança. O 

TUG foi o instrumento de maior regressão, onde 3 sujeitos obtiveram aumento do 

tempo (média +2.6 segundos) e no TC10m foi observado aumento no tempo de apenas 

um sujeito (média -2.3 segundos) 

 

 

 

 

 

Escalas/Testes Avaliação Inicial 

(Média±DP) 

Avaliação Final 

(Média±DP) 

PDQ39 45.0 ±8.7 34.0±13.3 

UPDRS 42.0±16.2 38.6±11.5 

DGI 16.4±3.9 19.8±2.5 

TUG 20.1±12.4 22.7±9.4 

TC10m 9.5±3.2 7.2±2.1 
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FIGURA 1 – Avaliação inicial e final individual 

Legenda: S= sujeito, PDQ39= Parkinson disease questionary 39, UPDRS= Escala 

unificada de avaliação da Doença de Parkinson, DGI= Dinamic Gait Index, TUG= 

Timed up and go, TC10m= Teste de caminhada de 10 metros. 

 

4- DISCUSSÃO 

O estudo mostrou que a idade média da amostra portadora da DP é de uma 

população acima de 60 anos (66,4±8,1). A literatura nacional não traz estudos 
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epidemiológicos válidos sobre a DP. Estudo realizado comparando dados do CENSO 

2000 e 2010, de acordo com o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

evidenciou um crescimento da população idosa e da expectativa de vida de 

aproximadamente 34%.16 As taxas de incidência notificadas da DP são de 16-19 casos 

por 100.000 pessoas/ano. A incidência aumenta após os 60 anos, e estudos relatam uma 

incidência de 410-529 casos por 100.000 pessoas/ano.17 A prevalência de DP em 

pessoas com idade entre 60 e 69 anos é de 700/100.000, e entre 70 e 79 anos é de 

1500/100.000. Além de tudo, 36 mil novos casos surgem por ano no país.18 A amostra 

do estudo condiz com o que vem mostrando os estudos de acordo com a população 

idosa e a incidência de sujeitos com DP.  

Diante ao aumento da expectativa de vida e crescimento da população idosa, por 

consequência, o aumento da incidência e prevalência de casos com DP. Visto que as 

diversas disfunções que acarreta a QV e a mobilidade funcional dos indivíduos. É 

necessário evidenciar que os tratamentos atualmente utilizados, a propósito de 

minimizar os efeitos e a progressão dos sinais e sintomas, possuem efetividade. 

O comprometimento da marcha é o distúrbio mais incapacitante na DP, 

considerando-se os sintomas motores, por isso, as principais estratégias de reabilitação 

na DP estão relacionadas a marcha.1 Múltiplas pesquisas concluem que uma variedade 

de modalidades de exercícios está associada à melhoria da QV relacionada à saúde e 

mobilidade funcional em pessoas com DP.9 

Nossos resultados demonstraram que a intervenção fisioterapêutica foi eficaz 

para aumento da percepção positiva da qualidade de vida pelo indivíduo (PDQ-39), 

diminuição no auto relato da progressão da doença (UPDRS), na capacidade funcional 

de modificação da marcha em resposta às mudanças (DGI) e maior desempenho nos 

atributos cinemáticos espaciais e temporais da marcha (TC10m). Porém houve redução 

da mobilidade funcional (TUG). 

Smaili  et al, 1 demonstraram que intervenção neurofuncional utilizando 

treinamento de equilíbrio, integração sensorial, agilidade e coordenação motora, ajustes 

posturais antecipatórios e reativos, acarreta em independência funcional e melhora da 

marcha, sendo eficaz na qualidade de vida de sujeitos com DP, assim como o 

treinamento resistido. Demonstrando assim, estar de acordo com o presente estudo. 
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Um estudo piloto demostrou que uma sessão aguda de exercício de alta 

intensidade aumenta a atividade do cérebro em estado de repouso dentro da substância 

negra bilateral, córtex pré-frontal no ventrículo direito e esquerdo em indivíduos com 

DP. E ressaltam que trabalhos anteriores mostraram que a diminuição da atividade 

neural dentro dessas áreas do cérebro pode estar associada ao aumento da gravidade de 

alguns sintomas motores e não motores na DP.19 

Estudo realizado por Bueno et al,7 aplicando intervenção em indivíduos com DP 

através de DT e dicas rítmicas utilizando instrumentos como: bola pequena, bastão 

maleável, cones, bambolês, obstáculos coloridos, escadas horizontais, plataforma de 

degraus e cadeiras realizando atividades semelhantes das contidas do PIF deste estudo, 

demonstrou aumento estatisticamente significativo em relação ao comprimento do passo 

e velocidade da marcha. 

Um dos métodos utilizados para dupla tarefa no protocolo de intervenção deste 

estudo foram pistas temporais, como, estimulação auditiva rítmica com som artificial 

(metrônomo). A literatura descreve que, pistas temporais demonstram uma melhora na 

cadência e reduzir a variabilidade da mesma, independentemente do tipo de som 

(artificial ou ecológico), os programas de reabilitação integrados com a estimulação 

auditiva rítmica são eficazes, tanto em termos de parâmetros espaço-temporais e em 

variáveis clínicas em sujeitos com DP. 20 

Em seu estudo, Gobbi21 demonstrou que um protocolo de treinamento contendo 

exercícios de resistência muscular, de marcha e equilíbrio, através de exercícios 

específicos para gastrocnêmio, quadríceps femoral, isquiotibiais, reto abdominal e 

musculatura dorsal do tronco, exercícios posturais, equilíbrio estático e dinâmico com e 

sem uso de materiais, mudanças na velocidade da marcha, direção e amplitude de 

movimento, terrenos regulares e irregulares com e sem obstáculos e pistas (visuais e 

rítmicas), melhoram as funções cognitivas de indivíduos com DP, demonstrado pelo 

resultado no escore UPDRS. 

O presente estudo apresentou limitações quanto ao tamanho da amostra, a 

heterogeneidade dos estágios da doença, a idade dos indivíduos com DP e a ausência de 

um grupo controle. 
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5- CONCLUSÃO 

No presente estudo foi realizada a quantificação dos efeitos de um programa de 

intervenção fisioterapêutica sobre os parâmetros da marcha de indivíduos portadores da 

doença de Parkinson. Os achados mostraram que não houve diferença significativa nas 

pontuações das avaliações pré e pós-intervenção em virtude da heterogeneidade e do 

pequeno número da amostra do presente estudo. Entretanto, ao realizar a análise 

exploratória e individual dos resultados observou-se que houve algum grau de melhora 

em todas as variáveis testadas de maneira que, evidencia-se a importância da 

intervenção fisioterapêutica contínua e individualizada para os indivíduos com Doença 

de Parkinson. Além disso, houve percepção positiva dos indivíduos quanto ao 

comprometimento da doença e qualidade de vida. 

Em estudos futuros sugere-se a inclusão randomizada de indivíduos em estágios 

similares da doença de Parkinson, bem como um número maior de amostra e maior 

tempo de intervenção. 
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7- ANEXOS 

ANEXO A – NORMAS DA REVISTA CIENTÍFICA 

 

Purpose and objectives 

Arquivos de Neuro-Psiquiatria is the official journal of the Brazilian Academy of 

Neurology. The mission of the journal is to provide neurologists, specialists and 

researchers in Neurology and related fields with open access to original articles (clinical 

and translational research), editorials, reviews, historical papers, neuroimages and 

letters about published manuscripts. It also publishes the consensus and guidelines on 

Neurology, as well as educational and scientific material from the different scientific 

departments of the Brazilian Academy of Neurology. 

The ultimate goals of the journal are to contribute to advance knowledge in the areas of 

Neurology and Neuroscience, and to provide valuable material for training and 

continuing education for neurologists and other health professionals working in the 

area. These goals might contribute to improving care for patients with neurological 

diseases. We aim to be the best Neuroscience journal in Latin America within the peer 

review system. 

Arquivos de Neuro-Psiquiatria publishes one volume per year, consisting of twelve 

monthly issues, from January to December, in two versions: 

• Arq Neuropsiquiatr - ISSN 1678-4227 (online version) 

• Arq Neuropsiquiatr - ISSN 0004-282-X (printed version) 

TYPES OF CONTRIBUTION 

Texts should present characteristics that allow them to fit into the following sections: 

• Original Articles: original clinical or experimental research. 

• Views and Reviews: critical analyses on current relevant topics in Clinical 

Neurology and Neuroscience. 
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• Historical Notes: history of neurology and data on descriptions on neurological 

signs, diseases or syndromes. 

• Images in Neurology: original images that illustrate neurological diseases. 

• Letters: Comments on articles previously published in Arquivos de Neuro-

Psiquiatria. 

• Brazilian Academy of Neurology: institutional texts on regional issues, 

consensus, topics related to the activities of the Scientic Departments of the 

Brazilian Academy of Neurology, annals of scientific meetings and other issues. 

The texts should be unpublished, clear and concise, and in English both for 

the online version and for the printed version. 

OFFICIAL LANGUAGE 

Only clear and concise texts in English will be accepted. 

The section Brazilian Academy of Neurology may be published in Portuguese and is 

only included in the printed form. 

It is essential that manuscripts should conform to the international standards of text 

composition that have been adopted by Arquivos de Neuro-Psiquiatria. 

Article format 

Arquivos de Neuro-Psiquiatria adopted the editorial standards of the International 

Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) for manuscripts submitted to journals in 

biomedical fields, as update in October 2005 (www.icmje.org). 

Authors must submit their originals in the Microsoft Word text processing format, using 

font size 12 (Arial or Times New Roman). The text must contain, in this order: 

1) Title: Up to 100 characters. 

Avoid citing the region of place where the work was conducted, except in regional 

studies; otherwise, the work may cease to have universal interest. 

Avoid correlating the topic with the methods used: "Neurotuberculosis in the Brazilian 

prison population". 
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Preferentially correlate the topic with the conclusion: "Mortality due to 

neurotuberculosis is higher in the prison population". 

The title in Portuguese or Spanish must be placed below the title in English. 

2)Author(s):Complete given names and surnames. The family names must be stated 

exactly how they should appear in indexation systems. 

3) Complementary information: Affiliation: name of the institution in the native 

language, with up to three levels (for example: University, School, Department), City, 

State or Province, Country. Sectors in which the work was performed should not be 

stated (clinic, laboratory, outpatient service). Complete address for correspondence and 

e-mail address. Funding agency(ies). Declaration of conflict of interest. 

4) Abstract and Resumo (in Portuguese) or Resumen (in Spanish): 

Up to 250 words for Original Articles and Views and Reviews and 150 words 

for Historical Notes. Images in Neurology and Letters do not have Abstract or Resumo / 

Resumen. Presentation in structure format: Background; Objective; Methods; Results; 

Conclusions. Only refer to relevant data, in a clear and concise manner. 

Avoid abbreviations, unless they are used universally. 

This is the most important part of the study: if readers do not read the complete text, 

they should have access through the Abstract/Resumo/Resumen to the relevant 

information of the article. The Resumo or Resumen should be placed after the Abstract 

and Keywords. 

5) Keywords and Palavras-chave (in Portuguese) or Palabras-Clave (in Spanish): 

Only use terms that are include in the English-language Medical Subject Headings 

(MeSH) and the Portuguese-language Health Science Descriptions (http://decs.bvs.br/). 

6) Text 

a) Original Aticles: up to 3,000 words*. Introduction methods (with explicit reference to 

compliance with ethical standards, including the name of the Ethics Committee that 

approved the study and the informed consent declaration made by patients or members 

of their families); results; discussion; acknowledgments; references. Do not repeat in the 

http://decs.bvs.br/
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text data are expressed in tables and illustrations. b) Views and Reviews: up to 5,000 

words*. Systemetic reviews or meta-analysis on data from the literature; critical 

analysis of the present state of knowledge; purely descriptive surveys of data in the 

literature will not be accepted. c) Historical Notes: up to 1,000 words*. Concise 

presentation of original data of historical interest to neuroscientists; manuscripts with 

excessively regional interest should be avoided. d) Images in Neurology: up to 100 

words*. Only relevant images should be sent with a summary of the clinical data and 

comments on the images. e) Letters: up to 700 words*. Comments on studies published 

in Arquivos de Neuro-Psiquiatria.  

*The maximum number of words refers only to the study and excludes the abstract, 

resumo/resumen and the reference list. 

7) Tables 

a) Original Articles and Views and Reviews: up to 5. 

b) Historical Notes: up to 2. 

Submit tables as complementary files, include sequential number, title and legend. 

8) Illustrations 

a) Original Articles and Views and Reviews: up to 5. 

b) Historical Notes and Letters: up to 2. 

c) Images in Neurology: up to 4. 

All figures must be submitted in JPG, TIFF or PNG format. 

No identification relating to patients or institutions is permitted.  

Photos of people who might be recognized on the image need to have been authorized 

in writing. Each image must be placed in a separate file, with the figure number 

indicated in the file. Images must be uniform in size and magnification and must not be 

redundant. The significant findings should be properly marked out on the images.  

Authorization in writing must be provided for use of images that have previously been 

published and the original citation must appear in the legend. 

Images need to have the following resolution: 
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a. artwork in black and white: 1,200 dpi/ppi. 

b. half-tones: 300 dpi/ppi. 

c. combination of half-tones: 600 dpi/ppi. 

Legends should be typed with double spacing and figures should be numbered in the 

order in which they are referred to in the text. 

9) References 

a) Original Articles: up to 40; 

b) Views and Reviews: up to 60; 

c) Historical Notes: up to 20; 

d) Letters and Images in Neurology: up to 5. 

References must: 

Be listed at the end of the article in the order in which they appear in the text. 

Not use underlining, boldface or italics. 

Reference format: 

a) Articles: Author(s). Title of the article. Title of the journal. Year; volume(number): 

first page-last page of the article; 

b) Books: If there are up to six authors, list all of them; if more than six, list the first six 

followed by et al. Author(s). Title of the book. Edition (from the 2nd edition onwards). 

City: Publishing house; year of publication; 

c) Chapters of books: When the author of the chapter is the same as the author of the 

book: Author(s) of the book. Title of the book. Edition (from the 2nd edition onwards). 

City: Publishing house; year of publication. Title of the chapter; first page-last page of 

the chapter. Different authorship: Author(s) of the chapter. Title of the chapter. In: 

author or editor of the book. Title of the book. Edition (from the 2nd edition onwards). 

City: Publishing house; year of publication. First page-last page of the chapter; 
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d) Books in electronic media: Author(s). Title of the book. Edition (from the 2nd edition 

onwards). City: Publishing house; year of publication [date of access, using the 

expression “accessed on”]. Available at: link. 

e) Studies presented at events: Author(s). Title of the study. In: Annals of the number of 

the event title of the event; date of the event; city, country where event was held. City of 

publication: Publishing house; year of publication. First page-last page of the study; 
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ANEXO B – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO C – HOEHN & YAHR MODIFICADO 

 

ANEXO D – PARKINSON DISEASE QUESTIONARY 39 (PDQ39) 

POR SER PORTADOR DA DOENÇA DE PARKINSON, com que frequência o 

senhor/a sentiu os seguintes, durante o último mês? 

 

Estágios Sintomas 

0 Nenhum sinal da doença 

1 Doença unilateral 

1,5 Envolvimento unilateral e axial 

2 Doença bilateral sem déficit de equilíbrio 

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

3 
Doença bilateral leve a moderada; alguma instabilidade postural; 

capacidade de viver independente. 

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

ajuda. 

5 Confinado à cana ou cadeira de rodas a não ser que receba ajuda. 
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ANEXO E- ESCALA UNIFICADA DE AVALIAÇÃO DA DOENÇA DE 

PARKINSON (UPDRS) 

I. ESTADO MENTAL/COMPORTAMENTO/ESTADO EMOCIONAL 

1. Comportamento Intelectual 

0= NENHUM 

1= MÍNIMO. Esquecimento consistente com lembrança parcial de eventos, sem outras 

dificuldades 

2= MODERADO. Perda moderada da memória, com desorientação. Dificuldade 

moderada para resolver problemas complexos. 

Mínimo, mas definitivo comprometimento das atividades em casa, com necessidade de 

ajuda ocasional. 

3= GRAVE. Perda grave de memória com desorientação temporal e, frequentemente de 

lugar. Grande dificuldade de resolver 

problemas. 

4= GRAVE. Perda grave da memória com orientação preservada apenas para sua 

pessoa. Incapaz de fazer julgamentos ou resolver problemas. Necessita de muita ajuda 

para cuidados pessoais. Não pode ficar sozinho em nenhuma situação. 

2. Desordem do Pensamento (devido à demência ou intoxicação por drogas) 

0= nenhum 

1= sonhos vívidos 

2= alucinações “benignas” com julgamento (insight) mantido 

3= ocasionais a frequentes alucinações sem julgamento, podendo interferir com as 

atividades diárias. 

4= alucinações frequentes ou psicose evidente. Incapaz de cuidar-se. 

3. Depressão 

1= ausente 

2= períodos de tristeza ou culpa acima do normal. Nunca permanece por dias ou 

semanas. 

3= depressão permanente com sintomas vegetativos (insônia, anorexia, perda de peso, 

desinteresse). 

4= depressão permanente com sintomas vegetativos. Pensamento ou tentativa de 

suicídio. 

4. Motivação/Iniciativa 

0= normal 

1= mais passivo, menos interessado que o habitual 

2= perda da iniciativa ou desinteresse por atividades fora do dia-a-dia 

 

II. ATIVIDADES DA VIDA DIÁRIA 

5. Fala 

0= normal 

1= comprometimento superficial. Nenhuma dificuldade em ser entendido. 

2= comprometimento moderado. Solicitado a repetir frases, às vezes. 

3= comprometimento grave. Solicitado frequentemente a repetir frases. 

4= retraído, perda completa da motivação. 

6. Salivação 

0= normal 
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1= excesso mínimo de saliva, mas perceptível. Pode babar à noite. 

2= excesso moderado de saliva. Pode apresentar alguma baba (drooling). 

3= excesso acentuado de saliva. Baba frequentemente. 

4= baba continuamente. Precisa de lenço constantemente. 

7. Deglutição 

0= normal 

1= engasgos raros 

2= engasgos ocasionais 

3= deglute apenas alimentos moles. 

4= necessita de sonda nasogástrica ou gastrostomia. 

8. Escrita 

0= normal 

1= um pouco lenta ou pequena. 

2= menor e mais lenta, mas as palavras são legíveis. 

3= gravemente comprometida. Nem todas as palavras são comprometidas. 

4= a maioria das palavras não são legíveis. 

9. Cortar alimentos ou manipular 

0= normal 

1= lento e desajeitado, mas não precisa de ajuda. 

2= capaz de cortar os alimentos, embora desajeitado e lento. Pode precisar de ajuda. 

3= alimento cortado por outros, ainda pode alimentar-se, embora lentamente. 

4= precisa ser alimentado por outros. 

10. Vestir 

0= normal. 

1= lento, mas não precisa de ajuda. 

2= necessita de ajuda para abotoar e colocar os braços em mangas de camisa. 

3= necessita de bastante ajuda, mas consegue fazer algumas coisas sozinho. 

4= não consegue vestir-se (nenhuma peça) sem ajuda. 

11. Higiene 

0= normal. 

1= lento, mas não precisa de ajuda. 

2= precisa de ajuda no chuveiro ou banheira, ou muito lento nos cuidados de higiene. 

3= necessita de assistência para se lavar, escovar os dentes, pentear-se, ir ao banheiro. 

4= sonda vesical ou outra ajuda mecânica. 

12. Girar no leito e colocar roupas de cama. 

0= normal. 

1= lento e desajeitado, mas não precisa de ajuda. 

2= pode girar sozinho na cama ou colocar os lençóis, mas com grande dificuldade. 

3= pode iniciar, mas não consegue rolar na cama ou colocar lençóis. 

4= não consegue fazer nada. 

13. Quedas (não relacionadas ao freezing) 

0= nenhuma 

1= quedas raras. 

2= cai ocasionalmente, menos de uma vez por dia. 

3= cai, em média, uma vez por dia. 

4= cai mais de uma vez por dia. 

14. Freezing quando anda 

0= nenhum 

1= raro freezing quando anda, pode ter hesitação no início da marcha. 

2= freezing ocasional, enquanto anda. 
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3= freezing frequente, pode cair devido ao freezing. 

4= quedas frequentes devido ao freezing. 

15. Marcha 

0= normal. 

1= pequena dificuldade. Pode não balançar os braços ou tende a arrastar as pernas. 

2= dificuldade moderada, mas necessita de pouca ajuda ou nenhuma. 

3= dificuldade grave na marcha, necessita de assistência. 

4= não consegue andar, mesmo com ajuda. 

16. Tremor 

0= ausente. 

1= presente, mas infrequente. 

2= moderado, mas incomoda o paciente. 

3= grave, interfere com muitas atividades. 

4= marcante, interfere na maioria das atividades. 

17. Queixas sensitivas relacionadas ao parkinsonismo 

0= nenhuma. 

1= dormência e formigamento ocasional, alguma dor. 

2= dormência, formigamento e dor frequente, mas suportável. 

3= sensações dolorosas frequentes. 

4= dor insuportável. 

 

III. EXAME MOTOR 

18. Fala 

0= normal. 

1= perda discreta da expressão, volume ou dicção. 

2= comprometimento moderado. Arrastado, monótono, mas compreensível. 

3= comprometimento grave, difícil de ser entendido. 

4= incompreensível. 

19. Expressão Facial 

0= normal. 

1= hiponímia mínima. 

2= diminuição pequena, mas anormal, da expressão facial. 

3= hiponímia moderada, lábios caídos/afastados por algum tempo. 

4= fácies em máscara ou fixa, com pedra grave ou total da expressão facial. Lábios 

afastados ¼ de polegada ou mais. 

20. Tremor de Repouso 

0= ausente. 

1= presente, mas infrequente ou leve. 

2= persistente, mas de pouca amplitude, ou moderado em amplitude, mas presente de 

maneira intermitente. 

3= moderado em amplitude, mas presente a maior parte do tempo. 

4= com grande amplitude e presente a maior parte do tempo. 

21. Tremor postural ou de ação nas mãos 

0= ausente 

1= leve, presente com a ação. 

2= moderado em amplitude, presente com a ação. 

3= moderado em amplitude tanto na ação quanto mantendo a postura. 

4= grande amplitude, interferindo com a alimentação. 
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22. Rigidez (movimento passivo das grandes articulações, com paciente sentado e 

relaxado, ignorar roda denteada). 

0= ausente 

1= pequena ou detectável somente quando ativado por movimentos em espelho de 

outros. 

2= leve e moderado. 

3= marcante, mas pode realizar o movimento completo da articulação. 

4= grave e o movimento completo da articulação só ocorre com grande dificuldade. 

23. Bater dedos continuamente – polegar no indicador em sequencias rápidas com 

a maior amplitude possível, uma mão de cada vez. 

0= normal 

1= leve lentidão e/ou redução da amplitude. 

2= comprometimento moderado. Fadiga precoce e bem clara. Pode apresentar parada 

ocasional durante o movimento. 

3= comprometimento grave. Hesitação frequente para iniciar o movimento ou paradas 

durante o movimento que está realizando. 

4= realiza o teste com grande dificuldade, quase não conseguindo. 

24. Movimentos das mãos (abrir e fechar as mãos em movimentos rápidos e 

sucessivos e com a maior amplitude possível, uma mão de cada vez). 

0= normal 

1= leve lentidão e/ou redução da amplitude. 

2= comprometimento moderado. Fadiga precoce e bem clara. Pode apresentar parada 

ocasional durante o movimento. 

3= comprometimento grave. Hesitação frequente para iniciar o movimento ou paradas 

durante o movimento que está realizando. 

4= realiza o teste com grande dificuldade, quase não conseguindo. 

25. Movimentos rápidos alternados das mãos (pronação e supinação das mãos, 

horizontal ou verticalmente, com a maior amplitude possível, as duas mãos 

simultaneamente). 

0= normal 

1= leve lentidão e/ou redução da amplitude. 

2= comprometimento moderado. Fadiga precoce e bem clara. Pode apresentar parada 

ocasional durante o movimento. 

3= comprometimento grave. Hesitação frequente para iniciar o movimento ou paradas 

durante o movimento que está realizando. 

4= realiza o teste com grande dificuldade, quase não conseguindo. 

26. Agilidade da perna (bater o calcanhar no chão em sucessões rápidas, 

levantando toda a perna, a amplitude do movimento deve ser de cerca de 3 

polegadas/ ±7,5 cm). 

0= normal 

1= leve lentidão e/ou redução da amplitude. 

2= comprometimento moderado. Fadiga precoce e bem clara. Pode apresentar parada 

ocasional durante o movimento. 

3= comprometimento grave. Hesitação frequente para iniciar o movimento ou paradas 

durante o movimento que está realizando. 

4= realiza o teste com grande dificuldade, quase não conseguindo. 

27. Levantar da cadeira  

0= normal 

1= lento ou pode precisar de mais de uma tentativa 

2= levanta-se apoiando nos braços da cadeira. 
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3= tende a cair para trás, pode tentar se levantar mais de uma vez, mas consegue 

levantar 

4= incapaz de levantar-se sem ajuda. 

28. Postura 

0= normal em posição ereta. 

1= não bem ereto, levemente curvado para frente, pode ser normal para pessoas mais 

velhas. 

2= moderadamente curvado para frente, definitivamente anormal, pode inclinar-se um 

pouco para os lados. 

3= acentuadamente curvado para frente com cifose, inclinação moderada para um dos 

lados. 

4= bem fletido com anormalidade acentuada da postura. 

29. Marcha 

0= normal 

1= anda lentamente, pode arrastar os pés com pequenas passadas, mas não há festinação 

ou propulsão. 

2= anda com dificuldade, mas precisa de pouca ajuda ou nenhuma, pode apresentar 

alguma festinação, passos curtos, ou propulsão. 

3= comprometimento grave da marcha, necessitando de ajuda. 

4= não consegue andar sozinho, mesmo com ajuda. 

30. Estabilidade postural (com o teste de retropulsão ou “Pulltest”, resposta ao 

deslocamento súbito para trás, puxando os ombros, com paciente ereto, de olhos 

abertos, pés separados, informado a respeito do teste) 

0= normal 

1= retropulsão, mas se recupera sem ajuda. 

2= ausência de respostas posturais, cairia se não fosse auxiliado pelo examinador. 

3= muito instável, perde o equilíbrio espontaneamente. 

4= incapaz de ficar ereto sem ajuda. 

31. Bradicinesia e hipocinesia corporal (combinação de hesitação, diminuição do 

balançar dos braços, pobreza e pequena amplitude de movimentos em geral) 

0= nenhum. 

1= lentidão mínima. Podia ser normal em algumas pessoas. Possível redução na 

amplitude. 

2= movimento definitivamente anormal. Pobreza de movimento e um certo grau de 

lentidão. 

3= lentidão moderada. Pobreza de movimento ou com pequena amplitude. 

4= lentidão acentuada. Pobreza de movimento ou com pequena amplitude. 
 

ANEXO F – DINAMIC GAIT INDEX (DGI) 

1- Marcha em superfície plana ______ 

Instruções: Ande em sua velocidade normal, daqui até a próxima marca (6 metros).  

Classificação: Marque a menor categoria que se aplica  

(3) Normal: Anda 6 metros, sem dispositivos de auxílio, em boa velocidade, sem 

evidência de desequilíbrio, marcha em padrão normal.  

(2) Comprometimento leve: Anda 6 metros, velocidade lenta, marcha com mínimos 

desvios, ou utiliza dispositivos de auxílio à marcha.  

(1) Comprometimento moderado: Anda 6 metros, velocidade lenta, marcha em padrão 

anormal, evidência de desequilíbrio.  
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(0) Comprometimento grave: Não conseguem andar 6 metros sem auxílio, grandes 

desvios da marcha ou desequilíbrio.  

 

2. Mudança de velocidade da marcha______   

Instruções: Comece andando no seu passo normal (1,5 metros), quando eu falar 

“rápido”, ande o mais rápido que você puder (1,5 metros). Quando eu falar “devagar”, 

ande o mais devagar que você puder (1,5 metros). Classificação: Marque a menor 

categoria que se aplica  

(3) Normal: É capaz de alterar a velocidade da marcha sem perda de equilíbrio ou 

desvios. Mostra diferença significativa na marcha entre as velocidades normal, rápido e 

devagar.  

(2) Comprometimento leve: É capaz de mudar de velocidade, mas apresenta discretos 

desvios da marcha, ou não tem desvios, mas não consegue mudar significativamente a 

velocidade da marcha, ou utiliza um dispositivo de auxílio à marcha.  

(1) Comprometimento moderado: Só realiza pequenos ajustes na velocidade da marcha, 

ou consegue mudar a velocidade com importantes desvios na marcha, ou muda de 

velocidade e perde o equilíbrio, mas consegue recuperá-lo e continuar andando.  

(0) Comprometimento grave: Não consegue mudar de velocidade, ou perde o equilíbrio 

e procura apoio na parede, ou necessita ser amparado  

 

3. Marcha com movimentos horizontais (rotação) da cabeça ______ 

Instruções: Comece andando no seu passo normal. Quando eu disser “olhe para a 

direita”, vire a cabeça para o lado direito e continue andando para frente até que eu diga 

“olhe para a esquerda”, então vire a cabeça para o lado esquerdo e continue andando. 

Quando eu disser “olhe para frente”, continue andando e volte a olhar para frente. 

Classificação: Marque a menor categoria que se aplica  

(3) Normal: Realiza as rotações da cabeça suavemente, sem alteração da marcha.  

(2) Comprometimento leve: Realiza as rotações da cabeça suavemente, com leve 

alteração da velocidade da marcha, ou seja, com mínima alteração da progressão da 

marcha, ou utiliza dispositivo de auxílio à marcha.  

(1) Comprometimento moderado: Realiza as rotações da cabeça com moderada 

alteração da velocidade da marcha, diminui a velocidade, ou cambaleia, mas se recupera 

e consegue continuar a andar.  

(0) Comprometimento grave: Realiza a tarefa com grave distúrbio da marcha, ou seja, 

cambaleando para fora do trajeto (cerca de 38cm), perde o equilíbrio, para, procura 

apoio na parede, ou precisa ser amparado.  

 

4. Marcha com movimentos verticais (rotação) da cabeça ______ 

Instruções: Comece andando no seu passo normal. Quando eu disser “olhe para cima”, 

levante a cabeça e olhe para cima. Continue andando para frente até que eu diga “olhe 

para baixo” então incline a cabeça para baixo e continue andando. Quando eu disser 

“olhe para frente”, continue andando e volte a olhar para frente. Classificação: Marque a 

menor categoria que se aplica  

(3) Normal: Realiza as rotações da cabeça sem alteração da marcha.  

(2) Comprometimento leve: Realiza a tarefa com leve alteração da velocidade da 

marcha, ou seja, com mínima alteração da progressão da marcha, ou utiliza dispositivo 

de auxílio à marcha.  

(1) Comprometimento moderado: Realiza a tarefa com moderada alteração da 

velocidade da marcha, diminui a velocidade, ou cambaleia, mas se recupera e consegue 

continuar a andar.  
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(0) Comprometimento grave: Realiza a tarefa com grave distúrbio da marcha, ou seja, 

cambaleando para fora do trajeto (cerca de 38cm), perde o equilíbrio, para, procura 

apoio na parede, ou precisa ser amparado.  

 

5. Marcha e giro sobre o próprio eixo corporal (pivô) ______ 

Instruções: Comece andando no seu passo normal. Quando eu disser “vire-se e pare”, 

vire-se o mais rápido que puder para a direção oposta e permaneça parado de frente para 

(este ponto) seu ponto de partida”. Classificação: Marque a menor categoria que se 

aplica  

(3) Normal: Gira o corpo com segurança em até 3 segundos e para rapidamente sem 

perder o equilíbrio.  

(2) Comprometimento leve: Gira o corpo com segurança em um tempo maior que 3 

segundos e para sem perder o equilíbrio.  

(1) Comprometimento moderado: Gira lentamente, precisa dar vários passos pequenos 

até recuperar o equilíbrio após girar o corpo e parar, ou precisa de dicas verbais.  

(0) Comprometimento grave: Não consegue girar o corpo com segurança, perde o 

equilíbrio, precisa de ajuda para virar-se e parar.  

 

6. Passar por cima de obstáculo ______  

Instruções: Comece andando em sua velocidade normal. Quando chegar à caixa de 

sapatos, passe por cima dela, não a contorne, e continue andando. Classificação: Marque 

a menor pontuação que se aplica  

(3) Normal: É capaz de passar por cima da caixa sem alterar a velocidade da marcha, 

não há evidência de desequilíbrio.  

(2) Comprometimento leve: É capaz de passar por cima da caixa, mas precisa diminuir a 

velocidade da marcha e ajustar os passos para conseguir ultrapassar a caixa com 

segurança.  

(1) Comprometimento moderado: É capaz de passar por cima da caixa, mas precisa 

parar e depois transpor o obstáculo. Pode precisar de dicas verbais.  

(0) Comprometimento grave: Não consegue realizar a tarefa sem ajuda.  

 

7. Contornar obstáculos ______ 

Instruções: Comece andando na sua velocidade normal e contorne os cones. Quando 

chegar no primeiro cone (cerca de 1,8 metros), contorne-o pela direita, continue 

andando e passe pelo meio deles, ao chegar no segundo cone (cerca de 1.8 m depois do 

primeiro), contorne-o pela esquerda. Classificação: Marque a menor categoria que se 

aplica  

(3) Normal: É capaz de contornar os cones com segurança, sem alteração da velocidade 

da marcha. Não há evidência de desequilíbrio.  

(2) Comprometimento leve: É capaz de contornar ambos os cones, mas precisa diminuir 

o ritmo da marcha e ajustar os passos para não bater nos cones.  

(1) Comprometimento moderado: É capaz de contornar os cones sem bater neles, mas 

precisa diminuir significativamente a velocidade da marcha para realizar a tarefa, ou 

precisa de dicas verbais.  

(0) Comprometimento grave: É incapaz de contornar os cones; bate em um deles ou em 

ambos, ou precisa ser amparado.  
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8. Subir e descer degraus ______  

Instruções: Suba estas escadas como você faria em sua casa (ou seja, usando o corrimão, 

se necessário). Quando chegar ao topo, vire-se e desça. Classificação: Marque a menor 

categoria que se aplica  

(3) Normal: Alterna os pés, não usa o corrimão.  

(2) Comprometimento leve: Alterna os pés, mas precisa usar o corrimão.  

(1) Comprometimento moderado: Coloca os dois pés em cada degrau; precisa usar o 

corrimão. 

(0) Comprometimento grave: Não consegue realizar a tarefa com segurança. 
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8- APÊNDICES 

APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(TCLE)
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APÊNDICE B – PROTOCOLO DE INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA 

PROTOCOLO DE INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA 

ALONGAMENTOS Cervical – flexão, extensão, rotações, inclinações. 

Tronco – flexão, extensão, rotações, inclinações. 

Inferior posterior – isquiotibiais e tríceps sural. 

Inferior anterior - quadríceps e tibial anterior. 

Superior anterior – peitoral e bíceps. 

Superior Posterior – tríceps e dorsal. 

Fortalecimento Dorsiflexores e Plantiflexores. 

Flexores e extensores de Joelho. 

Flexores, extensores, adutores e abdutores de Quadril. 

Flexores de Tronco 

Flexores e abdutores de Ombro 

Flexores de Cotovelo 

Adutores de Escapula 

Treino de Marcha, 

Equilíbrio e 

Funcional* 

Marcha estática no degrau 

Marcha com aumento do CP com pista visual - linhas paralelas  

Marcha com troca de direção – pistas auditivas 

Marcha em diferentes direções – lados e trás 

Marcha ultrapassando obstáculos  

Marcha contornando obstáculos 

Marcha com dupla tarefa manual – Jogando bola 

Marcha com dupla tarefa cognitiva – Falar palavras de acordo com comando 

Marcha estacionária 

Marcha proprioceptiva – colchonetes e almofadas 

Em ortostatismo, apontar círculos coloridos com o pé, dispostos na frente ou nas 

4 direções 

Sentar e Levantar  

Apoio Unipodal 

Mudança de decúbito 

Mudança de posição – deitado, girar, sentar, 4 apoios, ajoelhado, semi-

ajoelhado, em ortostatismo. 

Circuito com variados exercícios. 

*De acordo com a individualidade de cada voluntários, sempre que possível os exercícios foram 

feitos com dupla tarefa (cognitiva, manual e auditiva). 

 

 


