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Resumo 

 

Capato TTC. Avaliação clínica e manejo do equilíbrio na doença de Parkinson [tese]. São Paulo: 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2020. 

 

Introdução: O comprometimento do equilíbrio na doença de Parkinson (DP) melhora apenas 

parcialmente com a medicação dopaminérgica. Portanto, intervenções não farmacológicas, 

como a fisioterapia, são elementos importantes no manejo clínico. Os estímulos externos são 

frequentemente aplicados para melhorar a marcha, mas seus efeitos no controle do equilíbrio 

não são claros. Objetivos: (1) Desenvolver um protocolo de avaliação e  exercícios de equilíbrio com 

pistas auditivas rítmicas para melhorar e manter e equilíbrio na DP; (2) realizar um ensaio clínico 

prospectivo, randomizado e duplo-cego para estudar a eficácia do treinamento de equilíbrio 

com e sem estímulos auditivos rítmicos. Métodos: Nós selecionamos 201 voluntários por 

telefone; 154 foram distribuídos aleatoriamente em três grupos: (1) treino de equilíbrio com 

pistas auditivas rítmicas (treinamento de equilíbrio multimodal); (2) treino de equilíbrio padrão 

sem pistas auditivas rítmicas; e (3) controle de intervenção envolvendo um programa de 

educacional sobre DP. O treinamento foi realizado por 5 semanas, duas vezes / semana. O 

desfecho primário foi a pontuação do Mini-BESTest (MBEST) imediatamente após o período de 

treinamento. As avaliações foram realizadas por um avaliador único, cego no início do estudo, 

imediatamente após a intervenção, e após 1 e 6 meses de follow-up. Resultados: Foram 

incluídos 154 pacientes: treinamento multimodal (n = 56); treinamento padrão (n = 50); 

controles (n = 48). Grupos eram comparáveis no início do estudo. Diretamente pós intervenção, 

o treinamento multimodal foi mais eficaz do que o treinamento padrão (p <0,001). Os pacientes 

alocados para ambas as intervenções ativas melhoraram em comparação aos controles no 

MBEST (p <0,001) para treinamento multimodal e (p <0,001) para treinamento padrão. As 
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melhorias foram mantidas no acompanhamento de um mês para ambas as intervenções ativas, 

mas apenas o grupo de treinamento multimodal manteve sua melhora em 6 meses. Conclusão: 

Tanto o treinamento multimodal quanto o treinamento padrão melhoram o equilíbrio, mas o 

treinamento multimodal - acrescentando pistas auditivas rítmicas à fisioterapia de rotina - tem 

efeitos maiores e mais sustentados. 

 

Descritores: Doença de Parkinson; Fisioterapia; Exercícios; Estudo clinico randomizado; 

Equilíbrio; Marcha; Tratamento; Pistas externas.  
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Abstract 

 

Capato TTC. Clinical assessment and management of balance in Parkinson’s disease [thesis]. São 

Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2020.  

 

Background: Balance impairment in Parkinson’s disease (PD) improves only partially with 

dopaminergic medication. Therefore, non-pharmacological interventions such as physiotherapy 

are important elements in clinical management. External cues are often applied to improve gait, 

but their effects on balance control are unclear. Objective: (1) to perform an assessment and 

exercises protocol with rhythmic cues to improve gait and balance in PD; (2) to performed a 

prospective, single-blind, randomized clinical trial to study the effectiveness of balance training 

with and without rhythmical auditory cues. Methods: We screened 201 volunteers by 

telephone; 154 were assigned randomly into three groups: (1) balance training with rhythmical 

auditory cues (multimodal balance training); (2) standard balance training without rhythmical 

auditory cues; and (3) control intervention involving a general education program. Training was 

performed for 5 weeks, two times/week. Primary outcome was the Mini-BESTest (MBEST) score 

immediately after the training period. Assessments were performed by a single, blinded assessor 

at baseline, immediately post intervention, and after one and 6-months follow-up. Treatment 

effects will be estimated with a linear mixed model, adjusted for MBEST scores and UPDRS at 

baseline and levodopa equivalent daily dose. Results: 154 patients were included: multimodal 

training (n=56); standard training (n=50); controls (n=48). Groups were comparable at baseline. 

Directly post intervention, multimodal training was more effective than standard training 

(p<0.001). Patients allocated to both active interventions improved compared to controls 

(MBEST estimated mean difference versus controls (p<0.001) for multimodal training and 

(p<0.001) for standard training. Improvements were retained at one-month follow-up for both 
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active interventions, but only the multimodal training group maintained its improvement at 6 

months. Conclusion: Both multimodal training and standard training improve balance, but 

multimodal training – adding rhythmical auditory cues to routine physiotherapy – has greater 

and more sustained effects. 

 

Descriptors: Parkinson disease; Physical therapy; Exercises; Clinical trial; Balance; Gait; 

Treatment; External cues. 
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1. Intrudução 

 

A doença de Parkinson (DP) é um distúrbio neurológico comum e complexo 

que envolve sintomas motores e não motores (Kalia and Lang 2015). Os 

sintomas motores clássicos da doença de Parkinson  reconhecidos como 

componentes proeminentes da doençasão: bradicinesia, rigidez, tremor de 

repouso e instabilidade postural (Gibb and Lees 1988). Foram descritos 

inicialmente por James Parkinson no Século XIX (1817) (Parkinson 2002) e 

posteriormente refinados por Jean-Martin Charcot (Goetz 2011). Pesquisas 

recentes estabeleceram que a instabilidade postural e alterações da marcha são 

comuns desde os estágios iniciais da DP (Bloem, Hausdorff et al. 2004, 

Tomlinson, Patel et al. 2012, Ginis, Nackaerts et al. 2018). Ambos ocasionam 

quedas que podem acarretar em lesões e consequentemente aumentar o medo 

de cair, reduzindo a mobilidade e independência funcional (van der Marck, Klok 

et al. 2014, Ellis, Cavanaugh et al. 2016). Fatores de risco para quedas, como 

instabilidade postural e congelamento da marcha, geralmente respondem 

apenas parcialmente à medicação antiparkinsoniana (van der Marck and Bloem 

2014, Curtze, Nutt et al. 2015). Por esse motivo, as intervenções não 

farmacológicas, como por exemplo a fisioterapia, são atualmente recomendadas 

como um elemento no tratamento na DP (Fox, Katzenschlager et al. 2018, 

Armstrong and Okun 2020). Apesar das evidências crescentes sobre 

intervenções não farmacológicas para melhorar a mobilidade (Morris 2006, 

Keus, Munneke et al. 2014) e minimizar as quedas (Canning, Sherrington et al. 

2015, Morris, Menz et al. 2015), o programa de prevenção mais eficaz a longo 

prazo ainda é desconhecido.  
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A fisioterapia vem sendo amplamente reconhecida como um importante 

elemento no manejo da marcha (Nieuwboer, Kwakkel et al. 2007, Rochester, 

Baker et al. 2010, Rochester, Baker et al. 2011, Strouwen, Molenaar et al. 2017, 

Ginis, Nackaerts et al. 2018). Alguns estudos também mostraram que a 

fisioterapia é efetiva para o equilíbrio na DP (Santos, da Silva et al. 2017, Lirani-

Silva, Lord et al. 2019). 

Devido à depleção dopaminérgica na via nigroestriatal, os pacientes com 

DP apresentam dificuldades para executar automaticamente movimentos 

sequenciais, como mudar os passos durante a marcha (Griffin, Greenlaw et al. 

2011, Barthel, Nonnekes et al. 2018). Essa dificuldade pode ser minimizada pelo 

uso de pistas externas, como por exemplo,  o som rítmico de um metrônomo 

(Rochester, Burn et al. 2009, Rochester, Baker et al. 2010). Além disso, pistas 

externas sensoriais (auditivas, visuais ou táteis) demonstraram eficácia na 

melhora dos problemas de marcha na DP (Nieuwboer, Kwakkel et al. 2007). 

Atualmente, pistas externas são frequentemente aplicadas por 

fisioterapeutas especializados na prática clinica (Keus, Munneke et al. 2014, 

Barthel, Nonnekes et al. 2018, Capato, Nonnekes et al. 2019, Nonnekes, Ruzicka 

et al. 2019). No entanto, ainda não está claro se as pistas externas também 

podem ter efeito no desempenho do equilíbrio na DP. Além disso, o treinamento 

de equilíbrio por fisioterapeutas ainda não é padronizado. Nossa hipótese é que, 

em comparação com o treinamento padrão, a adição de pistas auditivas rítmicas 

seria mais eficaz para melhorar o desempenho não só da marcha, mas também 

do equilíbrio mas esses efeitos diminuiriam com o tempo (como no desempenho 

da marcha).  
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2. Objetivos 

 

2.1. Desenvolver um protocolo de avaliação e  exercícios de equilíbrio com 

pistas auditivas rítmicas para melhorar e manter e equilíbrio na doença de 

Parkinson. 

2.2. Desenvolver um ensaio clínico prospectivo randomizado, com o objetivo de 

(1) investigar se o efeito da fisioterapia no desempenho do equilíbrio em 

pacientes com DP seria aumentado pela adição de sinais rítmicos auditivos ao 

treinamento (treinamento multimodal de equilíbrio); e (2) investigar se esses 

efeitos seriam mantidos a longo prazo, após a cessação do tratamento. 
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3. Revisão da Literatura 

 

3.1.  Doença de Parkinson  

 

A doença de Parkinson (DP) é um distúrbio neurodegenerativo caracterizado 

por sintomas motores e não motores (Kalia and Lang 2015). Frequentemente é 

reconhecida por seus sintomas motores: tremor de repouso, bradicinesia, rigidez 

e instabilidade postural (Gibb and Lees 1988, Goetz 2011). À medida que a 

doença progride, a instabilidade postural e os distúrbios da marcha também 

aparecem com mais frequência (Goetz 2011). Além disso, os vários subtipos de 

doença de Parkinson têm hipóteses de ter etiologias e patogênese distintas 

(Berg, Lang et al. 2013, Marras and Lang 2013, Kalia and Lang 2015). 

É importante ressaltar que os pacientes com DP também podem 

experimentar uma ampla gama de sintomas não motores, como uma capacidade 

reduzida do olfato, distúrbios do sono, déficits cognitivos e transtornos do humor 

(Khoo, Yarnall et al. 2013, Schapira, Chaudhuri et al. 2017). Esses sintomas 

motores e não motores na DP podem ser atribuídos principalmente à depleção 

dopaminérgica na substância negra e na via nigroestriatal ao estriado (núcleo 

caudado e putâmen) (Kalia and Lang 2015, Schapira, Chaudhuri et al. 2017). 

Entretanto, outros sistemas neurotransmissores centrais, como os sistemas 

noradrenérgicos, colinérgicos e serotoninérgicos, também podem ser afetados. 

As lesões extranigrais tornam-se mais proeminentes com a progressão da 

doença (Schapira, Chaudhuri et al. 2017).  
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3.1.3. Prevalência 

 

Atualmente, estima-se que 6,3 milhões de pessoas no mundo têm DP 

(Pringsheim, Jette et al. 2014, 2017, 2018). No Brasil, há um grande número de 

indivíduos com DP, com taxas de prevalência de 3,3% (Barbosa, Caramelli et al. 

2006). Como a incidência de DP está aumentando acentuadamente com a idade 

e a população mundial está envelhecendo, o número de indivíduos afetados 

também está posicionado para um crescimento exponencial (Dorsey and Bloem 

2018, Dorsey, Sherer et al. 2018). A DP é observada principalmente acima da 

idade de 60 anos, mas também pode afetar pessoas mais jovens (Pringsheim, 

Jette et al. 2014). 

 

3.1.3. Sinais e sintomas 

 

As características motoras em pacientes com doença de Parkinson são 

heterogêneas e um consenso sobre a classificação dos subtipos ainda não foi 

completamente estabelecido (Marras and Lang 2013). Observações clínicas 

sugerem dois subtipos principais: tremor dominante (com relativa ausência de 

outros sintomas motores) e não tremor dominante (que inclui fenótipos descritos 

como síndrome rígida e distúrbio de marcha e instabilidade postural). Um 

subgrupo adicional de pacientes com doença de Parkinson é diferenciado por 

fenótipo misto ou indeterminado com vários sintomas motores (Jankovic, 

McDermott et al. 1990, Postuma, Berg et al. 2015). 
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3.1.3.4. Tremor, rigidez, bradicinesia  

 

Tremor  

Tremor de repouso é o mais comum e facilmente reconhecido sintoma de 

DP. Os tremores são unilaterais, ocorrem em uma frequência entre 4 e 6 Hz, e 

quase sempre são proeminentes na parte distal de uma extremidade. Os 

tremores nas mãos são descritos como supinação-pronação ("rolar pílulas" ou 

“contar dinheiro”).  O tremor de repouso em pacientes com DP também pode 

envolver os lábios, queixo, mandíbula e pernas. Caracteristicamente, o tremor 

de repouso desaparece com a ação e durante o sono (Jankovic 2008).  

Rigidez 

A Rigidez refere-se à resistência independente da velocidade ao 

movimento passivo não refletindo apenas falha para relaxar (ou seja, distinta da 

espasticidade ou paratonia). O fenômeno da roda dentada está frequentemente 

presente (Postuma, Berg et al. 2015). Conforme a MDS-UPDRS (Goetz, Tilley et 

al. 2008), a rigidez é avaliada no “movimento passivo lento das grandes 

articulações com o paciente em uma posição relaxada e o examinador 

manipulando os membros e o pescoço. 

Bradicinesia 

A DP é, por definição, uma doença assimétrica e a bradicinesia está 

frequentemente presente em estádios iniciais da doença (Kalia & Lang, 2015). O 

conceito de acinesia pode incluir a característica do tempo de reação lenta 

porque o movimento não ocorre quando esperado (Berardelli, Wenning et al. 

2013). Sabe-se que a Bradicinesia promove o atraso nas estratégias adequadas 
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de equilíbrio e reações protetoras (Horak, Mancini, Carlson -Kuhta, Nutt, & 

Salarian, 2016), sendo um dos aspectos que contribuem para instabilidade 

postural. 

Embora a DP tenha sido inicialmente considerada como uma doença 

motora, atualmente os sintomas não motores tem sido amplamente 

reconhecidos (Armstrong and Okun 2020). A maioria dos sintomas não motores 

podem ser classificados em 3 categorias: (1) disfunção autonômica; (2) sintomas 

cognitivos e psiquiátricos e (3) distúrbios do sono (Khoo, Yarnall et al. 2013). 

Dentre as disfunções autonômicas, podemos destacar a hipotensão ortostática, 

constipação, disfunção urinária, disfunção sexual, salivação excessiva. Já os 

distúrbios cognitivos mais comuns são demência, tomada de decisão, 

planejamento e comportamento direcionado à metas. Os distúrbios psiquiátricos 

e de humor se manifestam por alucinação, depressão, ansiedade, apatia, 

transtornos de controle do impulso e comportamentos compulsivos. Por fim, os 

distúrbios do sono geralmente são problemas com início e manutenção do sono, 

distúrbio de comportamento do sono REM, sonolência diurna excessiva, 

síndrome das pernas inquietas, dificuldades para virar na cama (Khoo, Yarnall 

et al. 2013, Schapira, Chaudhuri et al. 2017). 

Aguns desses sintomas não motores podem preceder os sintomas não 

motores e podem ser muito debilitantes (Seppi, Ray Chaudhuri et al. 2019). 

Alguns sintomas não motores tais como: hipotensão ortostática, declínio 

cognitivo, depressão, ansiedade, apatia e sonolência diurna excessiva, podem 

também prejudicar a marcha e equilíbrio  e aumentar o risco de quedas (Seppi, 

Ray Chaudhuri et al. 2019) 
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3.1.4. Instabilidade postural 

 

A instabilidade postural é comum na DP e juntamente com o freezing da 

marcha (FOG/congelamento da marcha), são alguns dos principais fatores de 

risco para quedas (van der Marck, Klok et al. 2014, Almeida, Sherrington et al. 

2015). problemas alterações da marcha e equilíbrio na DP são comuns e 

progressivamente incapacitantes (Bloem, Hausdorff et al. 2004, Kalia and Lang 

2015, Ellis, Cavanaugh et al. 2016). Essas alterações podem resultar em 

quedas e lesões relacionadas à quedas (van der Marck, Klok et al. 2014, Paul, 

Harvey et al. 2017).  

Recentemente um estudo identificou os fatores de risco e as opções de 

manejo disponíveis para evitar quedas na DP (van der Marck, Klok et al. 2014). 

Este estudo enfatizou que intervenções isoladas são apenas parte da solução 

do problema, e que a maioria dos pacientes necessita de uma abordagem de 

tratamento multidisciplinar e multifacetada. De fato, a fisiopatologia das quedas 

em pacientes com DP é muito complexa (Bloem, Hausdorff et al. 2004), quase 

sempre de natureza multifatorial e difere para cada indivíduo (van der Marck, 

Klok et al. 2014). A identificação adequada desses distúrbios em estágios 

iniciais é importante porque eles podem fornecer dicas e indicar o tratamento 

adequado para prevenir quedas na DP (Bekkers, Dijkstra et al. 2018).  
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3.1.5. Marcha e Freezing of gait (FOG / congelamento da marcha) 

 

Marcha 

As alterações de marcha podem surgir  nos estágios iniciais da doença. 

Podemos distinguir as alteracões da marcha em dois tipos (1) distúrbios 

contínuos e (2) distúrbios episódicos (Hausdorff, Balash et al. 2003). Os 

distúrbios contínuos (deficiências gerais) incluem a redução assimétrica ou 

ausência de balanço do braço, postura inclinada, redução e variação do 

comprimento do passo e dificuldades para virar. Com a progressão da DP, a 

marcha torna-se mais lenta e com pequenos passos. O padrão de marcha 

geralmente piora quando uma tarefa cognitiva é adicionada (dupla tarefa) (Mak 

2013). Os distúrbios episódicos incluem a festinação e o Freezing of gait 

/congelamento da marcha (Nutt, Bloem et al. 2011).  

Freezing of gait /congelamento da marcha 

O freezing of gait (FoG) (congelamento da marcha) é definido como 

ausência breve e episódica ou redução da progressão apesar da intenção de 

andar (Nutt, Bloem et al. 2011). A “sensação dos pés estarem colados no chão” 

e o deslocamento anterior da parte superior do corpo, aumenta o risco de 

quedas, lesões relacionadas à queda e medo de cair. De fato, o FOG acaba 

sendo uma das causas mais comuns de quedas em pacientes com DP 

(Rudzinska, Bukowczan et al. 2013). É possível provocar FOG em ambiente 

clínico (Snijders, Haaxma et al. 2012). O FOG comumente ocorre quando se 

começa a andar, virar, caminhar por portais estreitos e em dupla tarefa (Gilat, 

Ligia Silva de Lima et al. 2018, Nonnekes, Ruzicka et al. 2019).  
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Sabe-se que as redes cerebrais envolvidas no FOG, incluem as redes 

motora e pré-motora, a rede de atenção executiva, a rede visuoespacial do lado 

direito, o núcleo caudado e a região locomotora mesencefálica (Fasano, Herman 

et al. 2015). No entanto, ainda não é claro quais são os mecanismos subjacentes 

envolvidos no FOG. O freezing/congelamento na doença de Parkinson (DP) não 

se restringe à marcha (Walter Maetzler 2016). Os pacientes também podem 

experimentar o congelamento nos membros superiores (FOUL) (Nieuwboer, 

Vercruysse et al. 2009, Capato, Nonnekes et al. 2019).  

 

3.1.6. Tratamento farmacológico e cirúrgico na Doença de Parkinson 

As terapias sintomáticas para a doença de Parkinson continuam 

baseadas na reposição dopaminérgica (Verschuur, Suwijn et al. 2019). Nos 

estágios iniciais, ainda há um benefício em manter os níveis de levodopa o mais 

baixos possível, ou usar alternativas para o uso "reserva" ou a quantidade de 

levodopa (Fox, Katzenschlager et al. 2018, Kulisevsky, Oliveira et al. 2018). Um 

estudo clínico controlado randomizado de fase II (com uma única tabela - 

P2B001; combinação de inibidores de Monoamina Oxidase B de baixa dose 

(MAOB), rasagilina e agonista de dopamina de baixa dosagem de pramipexol) 

encontrou benefício muito pequeno no total na UPDRS (Olanow, Kieburtz et al. 

2017). No entanto, estudos de longo prazo são necessários para determinar os 

possíveis efeitos no atraso das complicações motoras como as discinesias 

(Verschuur, Suwijn et al. 2019). 

Outro estudo clínico randomizado demonstrou uma abordagem alternativa 

na doença de Parkinson precoce, visando receptores não-dopaminérgicos. O 
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antagonista da adenosina A2A, foi avaliado em fase III, como monoterapia, mas 

não demonstrou benefício significante quando comparado ao placebo, ou do 

controle ativo da rasagilina, em mais de 1000 pacientes com doença de 

Parkinson precoce (Stocchi, Rascol et al. 2017). 

 

3.1.6.1.Tratamento da marcha e equilíbrio na Doença de Parkinson 

 

Como discutido anteriormente, a marcha e o equilíbrio são 

frequentemente pouco responsivos à levodopa devido ao envolvimento de vias 

não-dopaminérgicas (Ferraye, Ardouin et al. 2013). Estudos investigaram o uso 

de inibidores da colinesterase (donepezil e rivastigmina) para reduzir quedas em 

patologia que comprometem centros de tronco encefálico envolvidos na marcha 

e equilíbrio resultando em disfunção colinérgica (Chung, Lobb et al. 2010, 

Henderson, Lord et al. 2016). No entanto até o momento, as evidências são 

conflitantes em relação a esses benefícios (Fox, Katzenschlager et al. 2018).  

O envolvimento adrenérgico e glutamatérgico na marcha também foi alvo 

de um estudo que usou metilfenidato e memantina, respectivamente (Moreau, 

Delval et al. 2012).  Não foi encontrada evidência de benefício para o tratamento 

de distúrbios da marcha. 

Recentemente houve um refinamento das técnicas de neuromodulação 

usadas para o manejo fo da marcha na DP (Debu, De Oliveira Godeiro et al. 

2018). A estimulação bilateral do globo pálido interno (GPI) ou do núcleo 

subtalâmico (NST) (Odekerken, van Laar et al. 2013), tem sido utilizadas no 

tratamento de pacientes com DP (Fox, Katzenschlager et al. 2018).  As 
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flutuações motoras induzidas por levodopa, como discinesias, tem boa resposta 

à estimulação cerebral profunda expressa pela melhora da qualidade de vida 

(Charles, Konrad et al. 2014). No entanto, as questões axiais podem se tornar 

ainda  mais incapacitantes levando à um prejuízo funcional importante (Debu, 

De Oliveira Godeiro et al. 2018). Outros alvos tem sido estudados, como  a 

medula espinhal (Pinto de Souza, Hamani et al. 2017, Hubsch, D'Hardemare et 

al. 2019).  

No entanto, os estudos clínicos de estimulação da medula espinhal são 

muito pequenos e são necessárias mais pesquisas para verificar a efetividade 

desses procedimentos (Nicolelis, Fuentes et al. 2010). Além disso, esses etudos 

relaizados até o momento, mostram variedade nos parâmetros de estimulação e 

heterogeneidade da população (Cury 2020). Portanto, a estimulação da medula 

espinhal parece ser uma terapia promissora (Prasad, Aguirre-Padilla et al. 2020). 

No entanto, nesse momento, ainda não é possivel estabelecer um  consenso 

robusto sobre sessa interveção (Cury 2020). 

Em síntese, os principais tratamentos sintomáticos incluem 

farmacoterapia (principalmente agonistas dopaminérgicos e levodopa), 

estimulação cerebral profunda (para um subgrupo restrito e selecionado de 

pacientes)(Fox, Katzenschlager et al. 2018, Armstrong and Okun 2020), as 

terapias não farmacológicas (Bloem, de Vries et al. 2015, Armstrong and Okun 

2020) e apoio multidisciplinar (van der Marck, Munneke et al. 2013, Ypinga, de 

Vries et al. 2018, Radder, de Vries et al. 2019).   
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3.1.6.2. Tratamento não farmacológico – Fisioterapia 

 

 Os exercícios são um subconjunto da atividade física e uma das 

ferramentas utilizadas pela fisioterapia  para melhorar o desempenho motor dos 

pacientes com DP. Os exercícios aeróbicos (Schenkman, Moore et al. 2018, van 

der Kolk, de Vries et al. 2019) e exercícios generalizados, como por exemplo 

exrecícios de força e resisência muscular, alongamento, dança, tai  chi (Mak, 

Wong-Yu et al. 2017) estão sendo cada vez mais reconhecidos como elementos 

importantes no manejo clínico da DP (Fox, Katzenschlager et al. 2018). É 

reconhecido que o exercício aeróbico por si só pode não ser o único tipo de 

exercício que para  gerenciar os sintomas da DP (Alberts and Rosenfeldt 2020). 

No entanto, o execício generalizado com efeitos de longo prazo para melhorar o 

equilíbrio e o padrão de marcha, incluindo freezing,  ainda é desconhecido.  

Até o momento, as evidências mostram que as interveções de fisioterapia 

são os  recomendadas como elementos de escolha no manejo da marcha 

(Nieuwboer, Kwakkel et al. 2007, Rochester, Baker et al. 2011, Strouwen, 

Molenaar et al. 2017, Fox, Katzenschlager et al. 2018, Ginis, Nackaerts et al. 

2018) e do equilíbrio na DP ( Lofgren et al., 2019; Santos et al., 2017, (Smania, 

Corato et al. 2010, Santos, da Silva et al. 2017, Lirani-Silva, Lord et al. 2019, 

Lofgren, Conradsson et al. 2019). Os programas de exercícios multifacetados 

podem ter maiores benefícios para marcha, equilíbrio e sintomas axiais. O 

treinamento fisioterapêutico tipicamente envolve exercícios funcionais de 

marcha e equilíbrio (como levantar-se do sentar-se) (Tomlinson, Patel et al. 

2012, Keus, Munneke et al. 2014, Mak, Wong-Yu et al. 2017), que podem ser 
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generalizados às atividades de vida diária (Yarnall, Rochester et al. 2011, 

Ferrazzoli, Ortelli et al. 2018, Paul, Dibble et al. 2018).   

A fisioterapia é comumente prescrita, em conjunto com  tratamentos 

farmacológico e cirúrgicos (Tomlinson, Patel et al. 2012, Fox, Katzenschlager et 

al. 2018). Devido à depleção de dopamina na via nigroestriatal, os pacientes em 

DP apresentam dificuldades para executar automaticamente movimentos 

sequenciais, como dar os passos no tamanho e velocidade adequada durante a 

caminhada (Griffin, Greenlaw et al. 2011, Barthel, Nonnekes et al. 2018). Essa 

dificuldade pode ser minimizada pelo uso de pistas externas, como o som rítmico 

de um metrônomo (Nieuwboer, Kwakkel et al. 2007). Pistas externas sensoriais 

(auditivas, visuais ou táteis) demonstraram melhorar expressivamente a marcha 

na DP e são frequentemente aplicadas por fisioterapeutas em pacientes com DP 

(Nieuwboer, Kwakkel et al. 2007, Strouwen, Molenaar et al. 2017, Barthel, 

Nonnekes et al. 2018). Fisioterapia associada à dupla tarefa pode beneficiar a 

marcha na DP (Strouwen, Molenaar et al. 2017). Usar dupla tarefa durante o 

treino de marcha pode aumentar o risco de quedas. Portanto, mais estudos são 

necessários para confirmar essas afirmções (De Freitas Tb Ms, Leite et al. 2020). 

 

Pistas externas 

 

Durante as sessões de fisioterapia, estratégias de compensação para 

deficiências de marcha e equilíbrio são aprendidas pelos pacientes com DP 

(Morris 2000, Morris 2006). As pistas externas são uma dessas estratégias e  

atuam como estímulos temporais ou espaciais que, associados ao movimento a 
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ser executado, facilitando o desempenho (Rochester, Baker et al. 2010). As 

pistas externas podem ser distinguidas em (1) pistas visuais (linhas projetadas 

no chão), (2) pistas auditivas (geradas por  metrônomo) e (2) pistas táteis (ou 

proprioceptivas). Até o momento, os melhores resultados para marcha, foram 

obtidos com o uso de pista visual e auditiva  (Nieuwboer, Kwakkel et al. 2007). 

As pistas rítmicas têm um efeito imediato e expressivo no desempenho da 

marcha (melhora na velocidade, comprimento da passada e congelamento da 

marcha) (Nieuwboer, Kwakkel et al. 2007, Ginis, Nackaerts et al. 2017) e esses 

efeitos foram mantidos em 12 semanas de seguimento (Rochester, Baker et al. 

2010). No entanto, não está claro se a fisioterapia envolvendo pistas externas 

também é capaz de melhorar o desempenho do equilíbrio na DP. Além disso, o 

treinamento de equilíbrio por fisioterapeutas atualmente não é padronizado. 

Nossa hipótese é que, em comparação com o treinamento padrão, a adição de 

pistas auditivas rítmicas seria mais eficaz para melhorar o desempenho do 

equilíbrio, mas esses efeitos diminuiriam com o tempo (como já foi relatado no 

desempenho da marcha). Por esta razão, as intervenções em estágios iniciais 

da doença deveriam também ser direcionadas para melhorar a disfunção da 

marcha e as estratégias posturais antes que os pacientes desenvolvam risco de 

quedas (Keus et al., 2014). 

 

  



26 

 

4. Métodos 

 

4.1. Tipo de Estudo 

 

Esse projeto envolve um estudo clínico randomizado, prospectivo, duplo-

cego e paralelo. Este estudo foi registrado no Clinical trials.gov Identifier 

(NCT02488265). Detalhes de recrutamento, todos os procedimentos, avaliação 

do padronizada, diretrizes de treinamento, progressão do treinamento e o 

protocolo completo foram publicados anteriormente (Capato, Tornai et al. 2015) 

(ANEXO 1).  

 

4.2.  Casuística 

 

Um total de 201 pacientes com DP foram recrutados para o estudo e um 

total de 154 pacientes foram incluídos de acordo com os critérios de 

elegibilidade. 

 

4.3 Critérios de Elegibilidade 

 

Os critérios de inclusão foram: (1) diagnóstico de DP de acordo com os 

critérios do UK Brain Bank (Hughes, Daniel et al. 1992); (2) Hoehn e Yahr (H & 

Y) estágio 1-3 (Hoehn and Yahr 1967); (3) história de quedas no ano passado; 

(4) capaz de caminhar 10 minutos continuamente; (5) Mini Exame do Estado 

Mental (MMSE) ≥24 (Tombaugh and McIntyre 1992); (6) capaz de andar de 

forma independente em ambientes fechados, sem auxílio da marcha; (7) 

medicação estável nos últimos 3 meses; (8) nenhuma audição ou problemas 
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visuais interferindo nos testes ou treinamento; e (9) configurações estáveis do 

estimulador cerebral profundo durante o ano que antecedeu o estudo. 

Nenhuma outra intervenção de fisioterapia ou exercícios complementares 

foram permitidos durante o estudo. Os pacientes foram categorizados como 

freezer (congelador) ou non-freezer (não congelador), se o congelamento 

estivesse presente de forma subjetiva (NFOG-Q) (Nieuwboer, Rochester et al. 

2009) ou objetivamente (Rapid Turns Test) (Snijders, Haaxma et al. 2012). Se 

em qualquer um desses testes o paciente apresentou freezing/congelamento, 

os pacientes foram classificados como freezers/congeladores.  

 

4.4. Alocação 

 

 Os sujeitos foram distribuídos aleatoriamente entre três grupos. A 

randomização foi obtida por meio de uma tabela de sequência aleatória gerada 

por computador. O primeiro grupo experimental denominado treinamento 

multimodal (MT) recebeu treinamento de habilidades motoras  com pistas 

auditivas rítmicas marcadas por um metrônomo. O segundo grupo experimental 

recebeu o mesmo treinamento, sem pistas rítmicas (treinamento padronizado - 

ST). E o grupo de controle (CG) não recebeu exercícios, receberam uma 

intervenção controle (programa educacional - orientações sobre quedas, 

autocuidado e sobre a DP (Capato, Domingos et al. 2015, Capato 2016). A 

duração de cada um dos três programas foi de 5 semanas, com duas sessões 

por semana (45 minutos por sessão) para os dois braços de intervenção ativos 

(Capato, Tornai et al. 2015).  
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4.5. Procedimentos 

 

Os pacientes recrutados foram diagnosticados por neurologistas do 

Ambulatório de Distúrbios do Movimento do Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP). Uma breve entrevista 

telefônica foi conduzida sobre seu histórico médico e pessoal e auto avaliação 

do desempenho do equilíbrio (Capato 2016).  

Para as finalidades desse estudo, elaboramos uma avaliação 

padrozinada e específica para identificar as principais alterações de marcha e 

equilíbrio. Todas as escalas e testes valiadados para Doença de Parkinson 

utilizados nesse estudo para avaliar a marcha e equilíbrio podem ser 

encontradas na Versão em Portugês da Diretriz Européia de Fisioterapia para 

Doença de Parkisnon (Capato, Domingos et al. 2015). Nessa Diretriz, as 

escalas foram traduzidas e adaptadas para o português. Os métodos utilizados 

e as etapas empregadas no processo de tradução da Diretriz foi baseado no 

uso de informações e experiência de uma variedade de fontes e  recentemente 

descritos detalhadamente (Domingos, Capato et al. 2020). 

Os sujeitos foram avaliados antes e imediatamente após a intervenção. 

O resultado primário foi o Mini BESTest obtido imediatamente após a 

intervenção (Franchignoni, Horak et al. 2010). Os desfechos secundários 

incluem uma gama de medidas para equilíbrio, marcha e quedas. O equilíbrio 

foi avaliado pela Escala de Equilíbrio de Berg (BBS) (Berg, Wood-Dauphinee 

et al. 1992), Retropution test (PRT) (Jacobs, Horak et al. 2006). A marcha foi 
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avaliada usando o teste Timed Up and Go (TUG)(Podsiadlo and Richardson 

1991) e o New Freezing of Gait Questionnaire (NFOG-Q) (Nieuwboer, 

Rochester et al. 2009); Rapid tourn test (Snijders, Haaxma et al. 2012). As 

atividades de vida diária e o status motor, foram avaliados pela Unified 

Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS) (Fahn S 1987).  

O medo de cair durante uma variedade de atividades cotidianas foram 

medidas pela Falls Efficacy Scale (FES-I) (Yardley, Beyer et al. 2005). O 

número de quedas foi registrado através de entrevistas padronizadas com 

fisioterapeuta do hospital, utilizando um formulários de pontuação (Capato, 

Tornai et al. 2015). Um acompanhamento semanal de queda também foi 

realizado. Todos os desfechos foram avaliados por um único avaliador, que 

desconhecia a alocação do tratamento. O teste foi realizado em 4 visitas (antes 

da intervenção (baseline) e após o treinamento, 1 mês e 6 meses de 

seguimento), enquanto eles estavam em sua medicação habitual de Parkinson 

durante período "ON". 

Cada sessão nos dois grupos de exercícios foi dividida em 5 minutos de 

aquecimento, 30 minutos para a parte principal e 10 minutos para o 

resfriamento. Os exercícios foram repetidos em sessões subsequentes para 

consolidar o aprendizado. Os sujeitos tinham que ser capazes de associar as 

correções propostas na primeira semana. Para ambos os grupos de exercícios, 

o fisioterapeuta usou um comando verbal antes de cada movimento, 

antecipando e encorajando os mais difíceis. Apenas os pacientes do grupo 

multimodal foram orientados para se concentrar nas pistas auditivas rítmicas 

fornecidas por um metrônomo. Na quarta semana, os sujeitos deveriam ser 
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capazes de executar 20 repetições das sequências de exercícios com 

velocidade crescente. 

 

Análise Estatística 

 

A análise primária dos dados foi realizada de acordo com o princípio da 

intenção de tratar, analisando todos os participantes incluídos no estudo. 

Usamos um  modelo linear misto. Os fatores fixos foram o tratamento (MT vs 

ST vs. GC), visitas (1, 2, 3 e 4) e a interação entre o paciente e o grupo de 

tratamento. As medidas  secundárias foram analisados de maneira semelhante. 

Dose medicação como dose equivalente de levodopa (LEDD) foi explorado 

como um possível efeito de interação. Os dados de frequência de queda foram 

analisados usando o modelo binomial. 
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5. Resultados preliminares  

 

Análise primária 

 

 Nós selecionamos 201 participantes em potencial para participar do 

estudo, dos quais 154 foram randomizados (Figura 1). Os grupos foram 

semelhantes nas características demográficas na avaliação inicial (Tabela 1). 

Um total de 21 pacientes abandonou o estudo (14%, Figura 1). A aderência ao 

treinamento foi excelente; 85% no grupo de treinamento multimodal, 86% no 

grupo de treinamento padrão e 82% no grupo de intervenção controle. Razões 

para não comparecerem ao treino foram falta de tempo, problemas com 

transporte, injúrias, doenças secundárias e fadiga não relacionados à sessão 

de intervenção (Figura 1). Nenhum evento adverso ocorreu durante o 

treinamento. 

Tabela 1. Características demográficas 

 Treino Multimodal 

(MT) 

   

N= 56 

Treino 

Padrão (ST) 

 

N= 50 

Intervenção 

Controle (CG) 

 

N=48 

Idade, (média (SD))                                              74 (8) 67 (13) 73 (10) 

Sexo, homens (N (%)) 27 (48%) 32 (64%) 29 (60%) 

H&Y (N(%)),   I 

                       II 

                       III   

11 (20%) 

17 (30%) 

28 (50%) 

11 (22%) 

16 (32%) 

23 (46%) 

7 (14%) 

18 (38%) 

23 (48%) 

Tempo desde os primeiros sintomas  (média (IQR)) 7 (4-13) 8 (4-14) 11 (4-20) 

Tempo de Diagnóstico  (média (IQR)) 5 (2-9) 6 (2-10)    8 (2-15) 

Deep Brain Stimulation (DBS) (N (%)) 6 (10%) 7 (14%) 4 (8%) 

Freezers/congeladores (N, %)  17 (30%) 15 (30%) 16 (13%) 

Caidores recorrentes (N, %)  25 (45%) 21 (38%) 20 (36%) 

Injúrias antes da intervenção (N, %) 26 (46%) 23 (46%) 20 (42%) 

LEDD, mg/day (media (SD)) 615 (424) 701 (466) 698 (389) 

MMSE, score (média (SD)) 27 (2) 26 (2) 25 (2) 

MoCA, score (média (SD)) 26 (3) 25 (3) 24 (3) 

UPDRS 2, ADL score (media (SD)) (ON) 11 (7) 14 (7) 16 (8) 

UPDRS 3, motor score (media (SD)) (ON) 15 (7) 17 (9) 19  (7) 

Escolaridade (N, %)      2-8 (anos) 10 (18%) 11(22%) 8 (17%) 

                                       9-14 (anos) 16 (29%) 21 (42%) 17 (35%) 

                        >14  30 (53%) 18 (36%) 23 (48%) 

N, número de participantes; SD, Standard Deviation; IQR, Interquartile range are presented; ON (ON-medication); 
LEDD, Dose diária equivalente de Levodopa; MMSE, Mini Mental State Examination; MoCA, Montreal Cognitive 

Assesment; H&Y, Hoehn & Yahr stage; UPDRS 2, ADL, Activities of daily living score; UPDRS 3, motor score. 
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Figura 1. Fluxograma do desenho experimental do estudo, número de participantes.  

201 foram recrutados para 

elegibilidade por telefone 

Recrutamento 

47  Excluídos  
• 17 não obdececiam critérios 

de inclusão 
• 20 não quizeram participar 

por longo período 
• 10 Não puderam comparacer  

ao agendamento marcado  
 

154  Randomizados 

(N=154) 

Alocação 

56 treino multimodal  
• 54 foram alocados  
•  2 interromperam o 

tratameto 

50 treino padrão 
• 48 foram alocados  
• 2 interromperam o 

tratameto 
 

48 intervenção controle 
• 45 foram alocados  
• 3 interromperam o 

tratameto 
 

Seguimento 

 

FOLLOW UP 

2 perdas 
(1) doença do cuidados, (1) piora 

da gravidade da doença com 
mudança de medicação 

4 perdas 
 (1) motivos pessoais (2) mudança 

na medicação (1) cirurgia de 
quadril  

 

8 perdas 
 (4 não quizeram participar por 
longo período, (3)  injúrias por 

quedas (1) cirurgia de quadril pós 
quedas 

 
 
 

ANALISES 

56 analisados  
0 excluído da análise  

50 analisados  
           0 excluído da análise 

 

48 analisados 
0 excluido da análise 
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Resultado primário 

 

A Figura 2A mostra os resultados do nosso resultado primário, o MBEST. 

Imediatamente após o tratamento, tanto o grupo de treinamento multimodal 

quanto o grupo de treinamento padrão melhoraram significativamente no escore 

do MBEST em comparação aos controles. Além disso, o grupo de treinamento 

multimodal melhorou significativamente mais do que o grupo de treinamento 

padrão. Essas melhorias foram mantidas no seguimento de um mês para ambos 

os grupos, mas apenas o grupo de treinamento multimodal manteve sua melhora 

no seguimento de 6 meses (Tabela 2A). 

 

Figura 2A – Mini-BESTest (MBEST) em cada visita. A linha vermelha representa o treinamento  

multimodal, a linha preta representa o treinamento padrão  e a linha cinza o grupo controle.  
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Resultados Secundários 

 

Equilíbrio 

 

Efeitos semelhantes foram encontrados para os desfechos secundários 

(Tabela 2A). Quando comparados aos controles, tanto o grupo de treinamento 

multimodal quanto o padrão melhoraram imediatamente após a intervenção no 

BBS, no teste de retropulsão, no teste de push-and-release e no FES-I. O grupo 

de treinamento multimodal melhorou significativamente, mais do que o grupo de 

treinamento padrão nos desfechos secundários (Tabela 2A). As melhorias foram 

mantidas no seguimento de um mês (Tabela 2A), mas apenas o grupo de 

treinamento multimodal manteve a melhora em 6 meses de acompanhamento. 

Menos quedas e ferimentos graves foram relatados após a intervenção por todos 

os grupos. 

 

 Marcha 

 

Imediatamente após a intervenção, tanto o grupo de treinamento 

multimodal quanto o padrão apresentaram uma melhora maior do que os 

controles no TUG (Figura 2B), TUG DT, NFOG-Q e teste de virar rápido (Tabela 

2B). Não foram encontradas diferenças entre as duas intervenções ativas. Os 

resultados foram mantidos em um mês e 6 meses de acompanhamento em 

ambos os grupos. Com exceção do teste de virar rápido, para o qual o grupo de 

treinamento multimodal apresentou melhores resultados que o grupo de 
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treinamento padrão e controle apenas na pós-intervenção (Tabela 2B). Para 

TUG Dupla Tarefa, o grupo de treinamento multimodal apresentou melhores 

resultados do que o grupo de treinamento padrão no acompanhamento de um 

mês e de 6 meses (Tabela 2B). 

 

 

Figura 2B – TUG (Timed Up and Go Test) em cada visita. A linha vermelha representa o 
treinamento multimodal, a linha preta representa o treinamento padrão  e a linha cinza o grupo 

controle. 

 

 

Dose diária equivalente de Levodopa (LEDD) 

 

Nenhuma diferença na LEDD foi observada entre o grupo de treinamento 

multimodal e o grupo de treinamento padrão pós-intervenção. Além disso, 

nenhuma diferença foi encontrada no LEDD entre os controles e o grupo de 

treinamento padrão. Em um e seis meses de acompanhamento, o gru po de 
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intervenção  controle teve um maior LEDD comparado ao grupo de treinamento 

multimodal e grupo de treinamento padrão (Figura 2C). Não foram encontradas 

diferenças entre o grupo de treinamento multimodal e o grupo de treinamento 

padrão em um e 6 meses de acompanhamento (Tabela 2B). 

 

 

Figura 2C – Dose diária equivalente de Levodopa (LEDD) em cada visita. A linha vermelha 
representa o treinamento multimodal, a linha preta representa o treinamento padrão  e a linha 

cinza o grupo controle. 

 

UPDRS 

 

Tanto o grupo de treinamento multimodal quanto o padrão melhoraram na 

parte 2 da UPDRS e na parte 3 imediatamente após a intervenção (Tabela 2B). 

O grupo de treinamento multimodal mostrou uma melhora significativamente 

maior do que o grupo de treinamento padrão em ambos os resultados. Os 

resultados na parte 2 da UPDRS foram mantidos em 1 e 6 meses de 
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acompanhamento em ambos os grupos. Os resultados na parte 3 da UPDRS 

foram mantidos em 1 e 6 meses de acompanhamento para o grupo de 

treinamento multimodal (Tabela 2B). Figura 3 mostra a distribuição do tempo de 

diagnóstico em relação a UPDRS 3 (score motor). 

 

 

 

Figura 3 - Os triângulos vermelhos representam pacientes que receberam Deep Brain 

Stimulation (DBS 1), os quadrados pretos representam os pacientes sem DBS. 

 

 

Análise secundária 

 

Nesta análise secundária, utilizamos os mesmos dados dos pacientes 

utilizados na primeira análise. Realizamos uma análise de subgrupos para 

freezers e não-freezers, nos quais incluímos as seguintes medidas de resultado: 

Mini-BESTest (MBEST - desfecho primário) (Franchignoni, Horak et al. 2010); 

Teste Timed Up and Go (TUG) (Podsiadlo and Richardson 1991); Novo 
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congelamento do questionário de marcha (NFOG-Q) (Nieuwboer, Rochester et 

al. 2009) e o Rapid tourn test (Snijders, Haaxma et al. 2012). 
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A Figura 4 mostra os resultados da análise secundária. Imediatamente 

após o tratamento, tanto os freezers quanto os não freezers no grupo de 

treinamento multimodal e padrão melhoraram sua pontuação no nosso resultado 

primário, o MBEST significativamente em comparação com os controles. Além 

disso, o treinamento multimodal resultou em uma melhoria significativamente 

maior do que o treinamento padrão para freezers e não-freezers. Em ambos os 

freezers e não freezers, essas melhorias foram mantidas em um mês e 6 meses 

de acompanhamento, apenas pelo grupo de treinamento multimodal (Tabela 3). 

Os freezers em ambos os grupos de treinamento apresentaram melhora 

seus escores de NFOG-Q diretamente após o tratamento. No entatando essa 

melhora não foi significativamente. No entanto, no acompanhamento de um mês 

e de 6 meses, os freezers no grupo de treinamento multimodal mostraram um 

resultado melhor em comparação com os freezers no grupo de treinamento 

regular ou no grupo de controle (Tabela 3 e Figura 4). 

Em comparação com os controles, ambos os freezers e não-freezers em 

ambos os grupos de treinamento melhoraram sua pontuação no TUG 

imediatamente após o tratamento (Figura 4). Para os freezers, não foram 

encontradas diferenças significativas entre as duas intervenções ativas, 

enquanto os não-freezers no grupo de treinamento multimodal melhoraram 

significativamente mais do que os não-freezers no grupo de treinamento padrão. 

No acompanhamento de um mês, as pontuações do TUG em ambos os freezers 

e não freezers não diferiram em comparação com as medições pós-intervenção 

em ambos os grupos de intervenção e, portanto, as melhorias foram mantidas. 

No acompanhamento de seis meses, as pontuações do TUG não diferiram em 
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comparação com as medidas pós-intervenção em freezers no grupo de 

treinamento multimodal, mas aumentaram nos freezers no grupo de treinamento 

regular (embora a melhora tenha sido mantida em comparação com os valores 

iniciais). Os escores do TUG para os pacientes não freezers, não diferiram em 

comparação aos escores pós-intervenção em ambos os grupos de treinamento 

no acompanhamento de seis meses e, portanto, as melhorias foram sustentadas 

(Tabela 3). 
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 6. Discussão  

 

Nessa tese foi desenvolvida uma a avaliação clínica padronizada e 

amplamente estudado o manejo do equilíbrio na doença de Parkinson . O 

primeiro estudo resultou no desenvolvimento de um protocolo de avaliação e  

exercícios de equilíbrio com pistas auditivas rítmicas para melhorar e manter e 

equilíbrio na doença de Parkinson (Capato, Tornai et al. 2015) (ANEXO I).  

Detalhes do modo de aplicação e progressão do protocolo (ANEXO II) foi 

aplicado no ensaio clínico randomizado descrito nessa tese foi publicado 

recentemente (Capato, de Vries et al. 2020). Apresentamos aqui então, os 

resultados desse estudo clínico randomizado que investigou os efeitos a longo 

prazo de duas intervenções de treinamento de equilíbrio em um grande grupo de 

pacientes com DP em estágio inicial e médio. Ambos os grupos de treinamento 

melhoraram o desempenho do equilíbrio, medido usando o MBEST. A adição de 

estímulos rítmicos auditivos (treinamento multimodal) ao treinamento de 

equilíbrio foi mais eficaz do que o treinamento de equilíbrio sem essas dicas 

(treinamento padrão). Apenas o grupo de treinamento multimodal manteve o 

efeito no seguimento de longo prazo (6 meses). 

Nosso estudo relata duas novas descobertas importantes. Primeiro, 

mostramos que o treinamento de equilíbrio funcional usando pistas rítmicas 

simultaneamente aplicadas é mais eficaz do que o treinamento de equilíbrio sem 

pistas (treinamento padrão). Suspeitamos que o treinamento de equilíbrio 

multimodal é mais eficaz do que o treinamento padrão, porque estimula as 

habilidades motoras cognitivas residuais na DP mais efetivamente do que o 
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treinamento padrão (Rochester, Baker et al. 2010). Especificamente, o 

treinamento de equilíbrio multimodal pode melhorar a atenção e a priorização de 

tarefas (controle executivo), (Rochester, Burn et al. 2009) facilitando, assim, a 

seleção de estratégias compensatórias de equilíbrio eficientes e aprimorando os 

efeitos do treinamento (Capato, de Vries et al. 2020). 

Um segundo achado importante é que os efeitos do treinamento 

(particularmente os do treinamento multimodal) são mantidos até 6 meses de 

acompanhamento. Essa melhoria do MBEST após o treinamento multimodal é 

consistente com melhorias similares que observamos em todos os resultados do 

equilíbrio secundário. Estudos anteriores também descobriram que a fisioterapia 

melhora o equilíbrio em pacientes com DP (Duncan and Earhart 2012, Ginis, 

Nieuwboer et al. 2016, Ni, Signorile et al. 2016, Sparrow, DeAngelis et al. 2016). 

Comparado com outros estudos sobre treinamento de equilíbrio, (Conradsson, 

Lofgren et al. 2015, Sparrow, DeAngelis et al. 2016) os efeitos no MBEST 

encontrados aqui foram relativamente grandes. Possivelmente, esse grande 

efeito pode ser atribuído à adição de sinais auditivos rítmicos ao equilíbrio 

funcional e exercícios de marcha (Capato, de Vries et al. 2020). De fato, tais 

efeitos grandes não foram observados no grupo de treinamento padrão, onde as 

pistas auditivas rítmicas não foram usadas. 

Todos os três grupos relataram igualmente um número menor de quedas 

e lesões após o estudo. É surpreendente que o número de quedas tenha 

diminuído nos controles, apesar da falta de melhora na marcha e no equilíbrio. 

Possivelmente, o programa educacional foi eficaz na mudança de 

comportamento e, portanto, previne quedas. Tal efeito do programa educacional 
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sobre a redução de quedas na DP não foi relatado antes. Esse achado exige 

replicação em estudos futuros. 

Na análise secundária, investigamos se o treinamento multimodal para o 

equilíbrio e a marcha são eficazes em freezers e não-freezers. Imediatamente 

após o tratamento, tanto os freezers quanto os não freezers no grupo de 

treinamento multimodal e padrão melhoraram significativamente seu escore de 

MBEST em comparação aos controles, mas a melhora foi maior no grupo de 

treinamento multimodal comparado ao grupo de treinamento padrão (Capato, de 

Vries et al. 2020) (ANEXO III). Além disso, apenas os freezers e os não freezers 

do grupo de treinamento multimodal mantiveram as melhorias em um mês e 6 

meses de follow-up. Esses resultados estão de acordo com nossa análise 

primária, tanto para freezers quanto para não freezers. Quando se pretende 

melhorar o desempenho do equilíbrio na DP, a inclusão de sinais auditivos 

externos aos exercícios deve ser considerada, independentemente de os 

pacientes congelarem ou não. 

Com relação à marcha, na análise secundária, observamos duas novas 

descobertas. Primeira, o treinamento de equilíbrio multimodal com dicas 

auditivas não foi eficaz para reduzir o FOG, conforme medido pelo NFOG-Q 

(Capato, de Vries et al. 2020). À primeira vista, isso é surpreendente, pois há um 

extenso corpo de evidências mostrando os efeitos benéficos do estímulo auditivo 

externo no desempenho da marcha na DP (Nieuwboer, Kwakkel et al. 2007, 

Rochester, Burn et al. 2009, Rochester, Baker et al. 2010, Kadivar, Corcos et al. 

2011, Ghai, Ghai et al. 2018, Lirani-Silva, Lord et al. 2019). Por exemplo, o 

estudo RESCUE relatou uma redução do congelamento da gravidade da marcha 
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(medida com o FOG-Q), após um programa de exercícios de 3 semanas 

realizados em ambiente doméstico (Nieuwboer, Kwakkel et al. 2007). É 

importante ressaltar, no entanto, que estudos anteriores se concentraram 

especificamente no FOG (Nieuwboer, Kwakkel et al. 2007), ao passo que os 

nossos programas de treinamento se concentraram principalmente no equilíbrio. 

Esses achados reforçam a possibilidade de que o FOG possa surgir (em parte) 

de um problema de equilíbrio (Bekkers, Dijkstra et al. 2018).  

Além disso, torna-se cada vez mais claro que medir o efeito de uma 

intervenção de treinamento em FOG usando o NFOG-Q tem limitações (Mancini, 

Bloem et al. 2019, Hulzinga, Nieuwboer et al. 2020). Um estudo recente relatou 

que o NFOG-Q tem uma mudança mínima detectável de 9,9 pontos (mudança 

mínima detectável relativa de 35,5%)(Hulzinga, Nieuwboer et al. 2020). 

Importante salientar, que pacientes com DP com FOG geralmente apresentam 

grave comprometimento do equilíbrio, o que amplifica muito seu risco de quedas 

(Bekkers, Dijkstra et al. 2017). Estudos futuros são, portanto, necessários para 

quantificar os efeitos usando medidas adicionais que poderiam capturar 

relevância clínica, incluindo, por exemplo, medidas objetivas (por exemplo, 

usando sensores vestíveis), idealmente no ambiente doméstico e em períodos 

de tempo mais longos (Mancini, Bloem et al. 2019). Estudos futuros também 

podem avaliar se o treinamento multimodal com pistas auditivas rítmicas pode 

ajudar a prevenir a ocorrência de congelamento em não congeladores, 

facilitando assim a aplicação de uma ampla gama de intervenções fisioterapia 

com foco na melhoria da marcha ou equilíbrio, ou no modo de aplicação de 

treinamento físico. 
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Um segundo achado importante na análise secundária é que a mobilidade 

funcional (TUG) melhorou tanto para intervenções ativas em freezers quanto em 

não freezers (Capato, de Vries et al. 2020). O grau de melhoria excedeu a 

diferença mínima clinicamente relevante de 3,5 segundos (Huang, Hsieh et al. 

2011). Consistente com nossa análise primária, os resultados não mostram 

diferenças entre as duas intervenções ativas nos resultados do TUG nos freezers 

(Capato, de Vries et al. 2020). No entanto, imediatamente após a intervenção, 

os não freezers no grupo de treinamento multimodal melhoraram 

significativamente mais do que os não freezers no grupo de treinamento padrão. 

Isso é surpreendente, como seria de se esperar que os freezers em particular se 

beneficiariam de dicas adicionais. É importante ressaltar que a falta de 

significância nos freezers é provavelmente devida a um problema de poder da 

análise, já que o grau de melhora foi maior nos grupos multimodais em 

comparação com o grupo de treinamento padrão.  

Nosso estudo não se abstém de limitações. Primeiro, estudamos 

pacientes com DP leve a moderada (H&Y 1-3) e sem comprometimento 

cognitivo. Portanto, ainda não está claro se os resultados do treinamento 

multimodal do equilibrio são generalizáveis para pacientes com doença em 

estágio tardio (H&Y4) ou aqueles com comprometimento cognitivo (Domingos, 

Godinho et al. 2015). Recentemente, mostramos em um estudo piloto que o 

treinamento de equilíbrio multimodal é viável em estágios avançados da doença 

de Parkinson. Além disso, os efeitos parecem durar mais tempo no grupo de 

treinamento multimodal do que no grupo de treinamento padrão (Capato T.T.C 

2020). No entanto, é necessária investigação em larga escala. Em segundo 

lugar, houve mais desistências entre os controles, e isso poderia ser uma fonte 
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de viés (viés de atrito), especialmente porque os participantes conheciam a 

tarefa do grupo. Terceiro, não podemos fazer nenhuma afirmação sobre 

possíveis efeitos quando os pacientes estão com medicação OFF. Nós 

propositalmente testamos todos os pacientes em fase ON, pois isso refletiria 

melhor o efeito da intervenção acima e acima do tratamento médico padrão na 

prática clínica diária. Além disso, geralmente o equilíbrio melhora pouco com a 

medicação dopaminérgica (Bloem, Marinus et al. 2016) por isso, esperamos que 

os pacientes testados em fase OFF não mostrem uma grande diferença. No 

entanto, estudos futuros devem examinar os efeitos do treinamento multimodal 

sobre o equilíbrio em pacientes testados na fase OFF da medicação. 
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Conclusão 

 

Tomados em conjunto, os resultados dessa tese mostram que os 

problemas multifatoriais de marcha e equilíbrio na DP requerem um programa 

de tratamento para o equilíbrio multidisciplinar e sob medida. Devido à 

efetividade do de avaliação e do protocolo de intervenção proposto nesse 

estudo, pode, portanto, ser utilizado para esse fim. Avaliações multidisciplinares 

periódicas são necessárias para monitorar o desempenho motor e ajuste do 

tratamento. 

Os resultados da análise primária do estudo clínico controlado 

randomizado apresentado nessa tese, indicam que o treinamento de equilíbrio 

multimodal (combinado com estímulos auditivos rítmicos) é mais efetivo e 

duradouro do que o treinamento de padrão para DP. A análise secundária sugere 

que a adição de pistas auditivas rítmicas para o treinamento do equilíbrio é 

benéfica para freezers e não-freezers em estágios leves e moderados da 

doença. Além disso, os resultados desse estudo contribuem para uma crescente 

base de evidências para fisioterapia, resultando em cuidados especializados e 

otimizados para pacientes com PD.  

Nossos achados apoiam ainda mais a importância da intervenção não 

farmacológica no manejo do equilíbrio e nos problemas de marcha em pacientes 

com DP. As diretrizes clínicas e de fisioterapia para doença de Parkinson não 

fornecem, até o momento, recomendações sobre como aplicar o treinamento de 

equilíbrio. Portanto, o  estudo clínico randomizado de Classe II apresentado 

nessa tese, pode contribuir como uma forte recomendação no manejo clínico da 

Doença de Parkinson. 
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ANEXO I 
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Parts of the Training 
Interventions Orientations 

Warm-up 5 minutes Starting by muscle stretching, joint movements, global movement of upper and lower limbs, and joint 
movements of wide range, being performed in all axes of movement as well as free active movement of the 
scapulohumeral joint, wrist and elbows, hip, knees and ankles. Flexion and extension, lateral inclination and 
rotation of the trunk; flexion and extension, lateral inclination and rotation of the cervical. Only GBRT – cues 
with metronome- 100 BPM. 

The exercises were performed with the 
feet on neutral position, together and 
apart, with decreasing and increasing of 
the base of support and with and without 
support (support bar or chair) 

Motor Training 30 minutes Consisted on 3 sets : 

A. Balance - Axial and proximal movements displacements in different planes and axis; coordinated 
movements with Upper and Lower range and speed; Functional reach, weight shifts in different directions 
(anterior, posterior and lateral), using foam, using stable and unstable ground, mats and disks with 
textures. Postural reactions, trunk rotation. Head movement: bending, rotation, and leaning  sideways  
(eyes open and close). 

B. Gait training: stationary and gait training on stable and instable surface. In this part we used foam in 
different sizes and densities. 

C. Functional movements (stand up from the chair, turn around, and bend over to pick up different objects on 
the floor- weight, size, texture and color). 

Only GBRT – cues with metronome- 110 to 150 BPM. 

The        exercises        were performed  
with  the  basis in   neutral   position   
and eyes opened and closed. Pay 
attention in all sets in body  and  limbs  
position; range of motion; posture; basis 
of support. 

Cool down 10 minutes The execution rhythm becomes progressively slower. Slow walking, breathing exercises associated to free 
active movement of upper limbs, global muscular relaxation and stretching. Posture training in up orthostatic 
position. Only GBRT – cues with metronome 80 to 90 BPM 

 

Additional file 1: Table S1- Interventions 

 
 

 
 

Week   1,  2  ,3  ,4  e 5 Complete / RM 
Performance Quality of movements 

Able to continue progression 

Activities Part 1 o  YES 

o NO 

RM 

o Poor 

o Good 

o High Quality 

o YES 

o NO 

 

Activities Part 2 

Set 1 

o YES 

o NO 

RM 

o Poor 

o Good 

o High Quality 

o YES 

o NO 

 

Activities Part 2 

Set 2 

o YES 

o NO 

RM 

o Poor 

o Good 

o High Quality 

o YES 

o NO 

 

Activities Part 2 

Set 3 

o YES 

o NO 

RM 

o Poor 

o Good 

o High Quality 

o YES 

o NO 

 

Activities Part 3 o YES 

o NO 

RM 

o Poor 

o Good 

o High Quality 

o YES 

o NO 

 

Additional file 2: Table S2 - Weekly Schedule Screening of Progression 

 

 

 

Additional file 3: Table S3 – Weekly Screening of falls. N: Number of Falls. 

 

 

Week  Number of Falls  Time  Place / 
Environment/Circumstanc
e  

Medication  FREEZING  

1   
o YES  
o NO  
 
N________  

 
o Morning ( )  
o Afternoon ( )  
o Night ( )  
 

Dual task: ( ) YES ( )NO 
______________________
______________________
______________________
__  

 
o On  
o Off  
 

 
o YES  
o NO  
 

2   
o YES  
o NO  
 
N________  

 
o Morning ( )  
o Afternoon ( )  
o Night ( )  
 

Dual task: ( ) YES ( )NO 
______________________
______________________
______________________
__  

 
o On  
o Off  
 

 
o YES  
o NO  
 

3   
o YES  
o NO  
 
N________  

 
o Morning ( )  
o Afternoon ( )  
o Night ( )  
 

Dual task: ( ) YES ( )NO 
______________________
______________________
______________________
__  

 
o On  
o Off  
 

 
o YES  
o NO  
 

4   
o YES  
o NO  
 
N________  

 
o Morning ( )  
o Afternoon ( )  
o Night ( )  
 

Dual task: ( ) YES ( )NO 
______________________
______________________
______________________
__  

 
o On  
o Off  
 

 
o YES  
o NO  
 

5   
o YES  
o NO  
 
N________  

 
o Morning ( )  
o Afternoon ( )  
o Night ( )  
 

Dual task: ( ) YES ( )NO 
______________________
______________________
______________________
__  

 
o On  
o Off  
 

 
o YES  
o NO  
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ANEXO II 
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ANEXO III 
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