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Resumo 

A doença de Parkinson (DP) é uma doença neurodegenerativa que causa 
desordens do movimento, destacando-se os déficits no andar. A diminuição do 
balanço dos membros superiores (MMSS) está associada ao maior número de 
quedas em idosos, evidenciando uma relação importante entre o controle dos MMSS 
e a manutenção do equilíbrio durante o andar. Apesar da redução do balanço dos 
MMSS durante o andar ser ainda mais evidenciada na DP, poucos estudos 
investigaram este fenômeno. O objetivo deste estudo foi verificar o efeito da 
amplitude e da frequência do movimento dos MMSS no desempenho da marcha em 
idosos com DP e neurologicamente sadios. Participaram 17 idosos com DP e 19 
indivíduos neurologicamente sadios (GC). Os participantes foram convidados a 
percorrer uma distância de 10 m, em 4 condições experimentais: (i) andar em 
velocidade preferida (VP); (ii) andar com aumento da amplitude de movimento dos 
membros superiores (AB); (iii) andar com aumento da frequência de movimento dos 
membros superiores (FB); e (iv) andar com os membros superiores cruzados junto 
ao tronco (sem balanço dos braços) (SB). Cinco tentativas foram realizadas para 
cada condição experimental. Para diminuição da interferência nos parâmetros do 
andar, a condição (i) sempre foi realizada primeiramente e as demais condições (ii, iii 
e iv) foram randomizadas para cada participante. Foi utilizado um carpete com 
sensores de pressão para análise da marcha (tempo em duplo suporte, 
comprimento, duração, largura e velocidade da passada). Além disso, foi utilizado 
um acelerômetro para inferência da aceleração do centro de massa (CoM). ANOVAs 
two-way com fator para grupo (DP x GC) e condição (VP x AB x FB x SB) foram 
realizadas para análise das variáveis dependentes. A análise estatística apontou 
efeito para grupo e condição. Os idosos com DP apresentaram menor comprimento 
e velocidade da passada e maior tempo em duplo suporte quando comparados ao 
GC. Para o fator condição, a ANOVA apontou que os idosos apresentam maior 
tempo em duplo suporte em VP quando comparado com AB e FB e em SB em 
relação à AB e FB. Por fim, os idosos apresentaram maior velocidade da passada na 
condição FB quando comparado a VP, AB e SB e na condição AB em relação à VP. 
Em relação ao CoM, o GC apresentou maior aceleração no sentido vertical que o 
grupo DP. Os idosos de ambos os grupos apresentaram maior aceleração do CoM 
no sentido anteroposterior na condição AB quando comparado com VP e SB e na 
condição FB em relação à VP e SB. Conclui-se que idosos com DP apresentam 
déficits na marcha quando comparados ao GC. Porém, em situações com aumento 
da amplitude e da frequência dos braços, ambos os grupos apresentaram melhoras 
nos parâmetros da marcha. Isto sugere que, apesar dos déficits causados pela 
doença, os idosos com DP conseguem modular o andar em situações com 
informações externas relacionadas com o aumento o balanço dos braços, podendo 
ser esta uma importante estratégia de intervenção. 
Palavras-chave: Doença de Parkinson. Marcha. Balanço dos braços.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

Com o passar do tempo, vêm crescendo no Brasil o número de idosos e a 

expectativa de vida, estimando chegar a 32 milhões de idosos em 2020 (LIMA-

COSTA, VERAS, 2003) e aos 81,3 anos de idade em 2050 (IBGE, 2010), 

respectivamente. O processo de envelhecimento é caracterizado por um declínio 

na capacidade dos sistemas musculoesquelético e nervoso dos indivíduos 

(PAPÁLEO NETTO, 1996; FARINATTI, 2002). Além disso, com o aumento do 

número de idosos e a maior expectativa de vida, há o aumento do número de 

pessoas com doenças neurodegenerativas, podendo se destacar a doença de 

Parkinson (DP). 

A doença de Parkinson (DP) é uma doença neurodegenerativa e 

progressiva, ocasionada pela morte de neurônios dopaminérgicos localizados na 

substância negra (parte compacta) dos núcleos da base (SAITO et al., 2000; 

SHUMWAY-COOK, WOOLLACOTT, 2003). Estudos mostram que essa morte 

neural decorre do estresse oxidativo em neurônios que apresentam menor 

quantidade de mielina nos neurônios dessa região (BRAAK et al., 2003; 2004; 

RINALDI; PEREIRA; BATISTELA, 2013). Dados epidemiológicos têm mostrado que 

estudos envolvendo a DP estão se tornando cada vez mais importantes para a 

sociedade, pois a DP é a segunda doença neurodegenerativa mais comum, 

afetando 0,3% da população mundial. Em idosos, a porcentagem é ainda maior, 

variando de 1% a 2% das pessoas acima de 60 anos (LAU, BRETELER, 2006). 

Mais especificamente no Brasil, a doença acomete cerca de 3,3% da população 

acima de 64 anos (BARBOSA et al.,2006). 

Com a morte dos neurônios dopaminérgicos, os impulsos excitatórios que 

partem da substância negra para o putâmen são inibidos. Como consequência, os 

impulsos inibitórios que partem do putâmen para o globo pálido são inibidos. Assim, 

os impulsos inibitórios que partem do globo pálido para o tálamo são exacerbados, 

super inibindo o tálamo. Como consequência final do processo, o córtex cerebral é 

pouco excitado pelo tálamo (TAKAKUSAKI et al., 2008). Essa circuitaria deficitária 

causa uma série de problemas motores característicos da DP, como bradicinesia, 

tremor, rigidez e instabilidade postural (RINALDI; PEREIRA; BATISTELA, 2013). 
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Além disso, os núcleos da base enviam projeções para estruturas presentes no 

tronco encefálico, chamadas de núcleo pedúnculo pontino e região locomotora 

mesencefálica, que influenciam o controle da marcha e do tônus muscular 

(RINALDI; PEREIRA; BATISTELA, 2013). Devido à reduzida atividade 

dopaminérgica, estas projeções, de características gabaérgicas, são 

superestimuladas, reduzindo a ação do núcleo pedúnculo pontino e da região 

locomotora mesencefálica sobre a formação reticular. Este processo tem sido 

descrito como a fisiopatologia da hipertonia (rigidez muscular) e dos problemas de 

marcha dos pacientes com DP. 

Os diversos estudos sobre o andar na DP focaram principalmente em 

variáveis relacionadas com os membros inferiores (MORRIS et al., 2005; SOFUWA 

et al., 2005; YANG et al., 2008). Tais estudos observaram alterações mais comuns 

do andar em idosos com DP como a diminuição no comprimento do passo e na 

velocidade do andar e o maior tempo em duplo suporte. A diminuição do balanço 

dos braços está associada com maior número de quedas (WOOD  et al., 2002), 

evidenciando uma relação importante entre o controle dos membros superiores e a 

manutenção do equilíbrio durante o andar. Apesar da redução do balanço dos 

membros superiores durante o andar ser um sinal comum da DP, poucos estudos 

buscaram investigar este fenômeno (LEWEK et al., 2010; HUANG et al., 2012). A 

partir deste contexto, não está claro na literatura se a manipulação da frequência ou 

da amplitude de movimento dos membros superiores é capaz de proporcionar 

melhor coordenação entre membros superiores e inferiores durante o andar nesta 

população. Além disso, considerando os déficits nos mecanismos de controle 

locomotor, se esta manipulação interferirá nos parâmetros espaciais e temporais do 

andar. Estudos desta natureza são necessários para fundamentar programas de 

intervenção específicos para o andar desta população e, consequentemente, 

reduzir o risco de quedas e proporcionar melhor qualidade de vida aos pacientes.  
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2 OBJETIVO 

 

Neste contexto, o objetivo do presente estudo foi verificar o efeito da 

amplitude e da frequência do movimento dos membros superiores no desempenho 

da marcha em idosos com a DP e neurologicamente sadios. 

 

2.1 Hipótese 

 

A hipótese deste estudo é que o aumento da frequência e da amplitude do 

movimento dos membros superiores (aumento no balanço dos braços) melhora os 

parâmetros da marcha em ambos os grupos (LEWEK et al., 2010; HUANG et al., 

2012).   
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3 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Todos os procedimentos experimentais foram realizados nas dependências 

do Laboratório de Estudos da Postura e da Locomoção (LEPLO) do Departamento 

de Educação Física da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 

campus de Rio Claro. Cada participante foi informado sobre os procedimentos e o 

objetivo do estudo e permitiu sua participação por meio da assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido, submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Instituto de Biociências da mesma universidade referida acima (Parecer 

nº 1.202.673). 

 

3.1 Participantes 

 

Vinte idosos com DP e 20 idosos neurologicamente sadios - grupo controle 

(GC) foram recrutados para a participação no presente estudo. 

 Para a seleção dos participantes, os seguintes critérios de inclusão foram 

considerados: os pacientes com DP deveriam ter diagnóstico médico comprovando 

a doença e para ambos os grupos (DP e GC) os indivíduos deveriam ter idade igual 

ou superior a 60 anos. Ainda, os seguintes critérios de exclusão para a composição 

da amostra foram estabelecidos: DP em estágio superior a 3 na escala de Hoehn & 

Yahr (acima do estágio 3 da DP há restrições motoras incapacitantes e padrões 

motores muito diferentes dos estágios anteriores), histórico de problemas 

musculoesqueléticos que impossibilitassem o cumprimento do protocolo 

experimental e não conseguir compreender e/ou executar as tarefas.  

Devido aos critérios de exclusão, foram avaliados 17 pacientes com DP 

idiopática e 19 idosos do GC. Os pacientes com DP foram recrutados a partir do 

banco de dados do Programa de atividade física para pacientes com doença de 

Parkinson - PROPARKI (UNESP Rio Claro), que possui mais de 200 pacientes 

cadastros. Para a composição do GC, foram recrutados cônjuges dos pacientes e 

participantes do Programa de Atividade Física para a Terceira Idade (PROFIT), 
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também da UNESP Rio Claro, que conta com a participação de aproximadamente 

200 idosos neurologicamente sadios. Os grupos foram semelhantes para sexo, 

idade, estatura, massa corporal e condição cognitiva (tabela 1). Após fornecerem 

consentimento, os idosos foram convidados a participar dos procedimentos 

experimentais. As avaliações clínica e da marcha dos idosos com DP foram 

realizadas em estado “ON” da medicação específica da doença, aproximadamente 

45 a 60 minutos após a sua ingestão (CARPENTER, BLOEM, 2011; ESPAY et al., 

2012; PIERUCCINI-FARIA et al., 2013). 

 

3.2 Avaliação clínica 

 

Inicialmente, uma anamnese foi realizada para verificar dados do histórico 

clínico, cognitivo e medicamentoso (apenas para o grupo DP). Os pacientes com DP 

foram avaliados clinicamente por um avaliador experiente por meio das escalas 

consideradas padrão ouro na doença. A Unified Parkinson's Disease Rating Scale 

(UPDRS – FAHN, ELTON, 1987) foi utilizada para avaliar o grau de acometimento 

dos sinais e sintomas da doença. As três subescalas foram aplicadas: I – estado 

mental, humor e comportamento (pontuação máxima: 16 pontos); II – atividades da 

vida diária (pontuação máxima: 52 pontos); III – exame da motricidade (pontuação 

máxima: 108 pontos). A pontuação para cada item da UPDRS varia entre 0 (normal) 

e 4 (severo/grave), ou seja, quanto maior é a pontuação obtida, mais acometido se 

encontra o paciente. A escala de Hoehn & Yahr (H&Y – HOEHN & YAHR, 1967; 

versão adaptada por SCHENKMAN et al., 2001; GOETZ et al., 2004), foi utilizada 

para identificar o estágio evolutivo da doença, com base nos sinais e sintomas dos 

pacientes. Os estágios modificados da escala de H&Y são: estágio 0 – sem sinais da 

doença; estágio1 – doença unilateral; estágio 1,5 – envolvimento axial e unilateral; 

estágio 2 – doença bilateral sem alterações do equilíbrio; estágio 2,5 – doença 

bilateral com recuperação nos testes (ex., teste de estabilidade postural); estágio 3 – 

doença leve e moderada bilateral, alguma instabilidade postural e independência 

física; estágio 4 – incapacidade grave; ainda capaz de andar e levantar sem ajuda; 

estágio 5 – cadeira de rodas. Assim, quanto maior for o comprometimento do 

paciente, maior será o estágio evolutivo. Além disso, o Mini Exame do Estado Mental 

– minimental (MEEM) (FOLSTEIN et al., 1975), que é um instrumento com a 



 

 

9 

finalidade de avaliar condições cognitivas e rastrear quadros de demência, foi 

aplicado em ambos os grupos. As recomendações de Brucki e colaboradores (2003) 

para a população brasileira, de acordo com os níveis de escolaridade, foram 

consideradas. 

 

3.3 Avaliação do andar 

 

Os participantes foram instruídos a percorrer uma distância de 10 m (Figura 

1), em 4 condições experimentais: (i) andar em velocidade preferida (VP) (sem 

instruções específicas sobre a amplitude e a frequência do movimento dos membros 

superiores; (ii) andar com aumento da amplitude de movimento dos membros 

superiores (AB); (iii) andar com aumento da frequência de movimento dos membros 

superiores (FB); e (iv) andar com os membros superiores atados junto ao tronco 

(sem balanço dos braços) (SB). Cinco tentativas foram realizadas para cada 

condição experimental, totalizando 20 tentativas para cada participante. As 

condições foram sempre realizadas da seguinte forma: Primeiramente a condição (i) 

andar em velocidade preferida, e as demais condições (ii, iii e iv) foram 

randomizadas para cada participante. O protocolo foi pensado desta forma a fim de 

minimizar o efeito de interferência entre as demais condições experimentais na 

condição de andar em velocidade preferida do indivíduo. 

Figura 1. Vista superior do ambiente de coleta de dados. 

 

Legenda: A área em cinza representa o carpete eletrônico GAITRite®. a: ponto de início da tarefa. 

Um carpete de 5,74 m de comprimento com sensores de pressão (GAITRite®, 

CIR Systems Inc., Sparta, NJ, USA) foi posicionado no centro da passarela para o 

registro das medidas espaços-temporais do andar, de maneira que as fases de 

a 

5,74m 

10m 
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aceleração e desaceleração (início e fim da passarela, respectivamente) não sejam 

registradas para futura análise. A frequência de amostragem do GAITRite® foi de 

200Hz. Para todas as condições experimentais, todos os passos registrados no 

carpete eletrônico serão considerados para o cálculo das variáveis dependentes. As 

variáveis dependentes espaços-temporais da marcha foram: tempo em duplo 

suporte do andar, comprimento, velocidade média, largura e duração da passada.  

Além disso, foi utilizado um acelerômetro (Trigno™ wireless System- Delsys, Inc) na 

quinta vértebra lombar dos participantes para fazer uma inferência da aceleração do 

centro de massa (CoM) nos sentidos anteroposterior, médio lateral e vertical. A 

frequência de coleta dos acelerômetros foi de 148 Hz. 

  

3.4 Análise estatística 

 

A estatística descritiva (média ± desvio padrão) foi empregada para a 

apresentação das variáveis de caracterização dos grupos e também utilizada para 

as variáveis dependentes da marcha. Os dados foram estatisticamente tratados no 

programa SPSS 21.0 (SPSS, Inc.). A normalidade da distribuição dos dados e a 

homogeneidade das variâncias foram testadas por meio dos testes de Shapiro- Wilk 

e Levene, respectivamente. Foi realizada uma ANOVA one-way para análise dos 

dados de caracterização da amostra.  Ainda, ANOVAs two-way com fator para grupo 

(DP x GC) e condição (VP, AB, FB, SB) com medidas repetidas para o último fator 

foram realizadas para análise das variáveis dependentes da marcha e da inferência 

do CoM. O nível de significância foi mantido em 0,05. Para ambas as análises, 

testes post hoc de Bonferroni foram utilizados quando o efeito de interação foi 

indicado na análise.  
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4 RESULTADOS 
 

A Tabela 1 apresenta as médias e os desvios padrão das variáveis de 

caracterização e das avaliações clínicas dos participantes selecionados durante o 

estudo de ambos os grupos (DP e GC). 

 

Tabela 1. Médias e desvios padrão das características da idade, características 

antropométricas e das avaliações clínicas dos participantes com DP e do GC. 

 

Para as variáveis dependentes espaço-temporais da marcha analisadas por 

meio do GAITRite, a ANOVA não revelou interação entre grupo e condição. Porém, 

foi revelado efeito principal para o fator grupo no comprimento da passada (F1,34= 

26,459, p<0,001), velocidade da passada (F1,34= 23,155, p<0,001) e tempo em DS 

(F1,34= 21,105, p=0,001). Além disso, houve efeito principal para o fator condição no 

tempo em DS (F1,34= 4,829, p=0,035) e velocidade da passada (F1,34= 21,046, 

p<0,001). 

Em relação ao efeito principal de grupo, a análise estatística apontou que os 

idosos com DP apresentaram menor comprimento (p<0,001) (figura 2a) e velocidade 

da passada (p<0,001) (figura 2b) e maior tempo em DS (p<0,001) (figura 2c) quando 

comparado ao GC. 

 

DP GC p
Idade (Anos) 69,94±7,66 70,5±5,35 0,546
Massa (Kg) 73,288±10,37 70,56±10,48 0,365
Estatura (m) 161,07±9,18 162,19±6,92 0,741
MEEM (Pts) 27,17±2,48 28,65±1,63 0,062
H&Y (Pts) 2±0,46 - -
UPDRS I (Pts) 3,52±2,33 - -
UPDRS II (Pts) 13,47±7,04 - -
UPDRS III (Pts) 24,11±11,83 - -
UPDRS Total (Pts) 41,11±15,31 - -
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Figura 2. Médias e desvios padrão referentes ao efeito principal para grupo nas 

variáveis: comprimento da passada (a), velocidade da passada (b) e tempo em 

duplo suporte (DS) (c) dos idosos com DP e GC.  

 

* indica diferença significativa no comprimento e velocidade da passada e no tempo em duplo suporte 

entre os grupos DP e GC. 

 

Para o fator condição, o post hoc de Bonferroni indicou que ambos os grupos 

apresentaram maior tempo em DS (figura 3) no andar em VP quando comparado 

com o andar com AB (p<0,001) e FB (p<0,001). Ainda, apresentaram maior DS em 

SB em relação à AB (p<0,001) e FB (p=0,001). Por fim, os idosos apresentaram 

maior velocidade da passada (figura 4) na condição FB quando comparado a VP 

(p<0,001), AB (p<0,001) e SB (p<0,001), e maior velocidade na condição AB em 

relação à VP (p=0,02). 
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Figura 3. Médias e desvios padrão no tempo em DS nas diferentes condições do 

andar (VP, AB, FB, SB) dos idosos com DP e GC. 

 

VP = Velocidade preferida; AB = Aumento na amplitude do braço; FB = Aumento na frequência do 

balanço do braço; SB = Sem balanço dos braços. & indica diferença significativa entre a condição VP 

com AB e FB; @ indica diferença significativa entre a condição SB com AB e FB. 

Figura 4. Médias e desvios padrão na velocidade da passada nas diferentes 

condições do andar (VP, AB, FB, SB) dos idosos com DP e GC. 

 

VP = Velocidade preferida; AB = Aumento na amplitude do braço; FB = Aumento na frequência do 

balanço do braço; SB = Sem balanço dos braços. * indica diferença significativa entre a condição FB 

com VP, AB e FB; # indica diferença significativa entre a condição AB com VP. 

 

Já para a inferência do CoM por meio do acelerômetro, a ANOVA apontou 

efeito principal para grupo na aceleração do CoM no sentido vertical (F1,33= 9,387, 
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p=0,004). Além disso, foi indicado efeito principal para o fator condição na 

aceleração do CoM no sentido anteroposterior (F3,99= 11,385, p<0,001). Em relação 

ao grupo, a análise estatística apontou que os idosos do GC apresentaram maior 

aceleração do CoM no sentido anteroposterior quando comparado com os idosos 

com DP (p=0,004) (figura 5). 

Figura 5. Médias e desvios padrão na aceleração do CoM no sentido vertical dos 

idosos com DP e GC. 

 

* indica diferença significativa na aceleração do CoM no sentido vertical entre os grupos DP e GC. 

Para o fator condição, o post hoc de Bonferroni indicou que ambos os grupos 

apresentaram maior aceleração no sentido anteroposterior na condição AB em 

relação às condições SB (p<0,001) e VP (p=0,001). Ainda, os idosos apresentaram 

maior aceleração do CoM no sentido anteroposterior na condição FB quando 

comparado com as condições SB (p=0,012) e VP (p=0,05) (figura 6). 
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Figura 6. Médias e desvios padrão na aceleração do CoM no sentido 

anteroposterior nas condições AB, FB, SB e VP dos idosos com DP e do GC. 

 

AP= sentido anteroposterior; VP= Velocidade preferida; AB= Aumento na amplitude do braço; FB= 

Aumento na frequência do balanço do braço; SB= Sem balanço dos braços. & indica diferença 

significativa entre a as condições AB e FB em relação SB; @ indica diferença significativa entre a as 

condições AB e FB em relação VP. 
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5 DISCUSSÃO 
 

O objetivo do presente estudo foi verificar o efeito da amplitude e da 

frequência do movimento dos membros superiores no desempenho da marcha em 

idosos com DP e neurologicamente sadios. Em geral, os resultados obtidos 

confirmam a hipótese de que o aumento da amplitude e da frequência do movimento 

dos braços altera de maneira positiva o andar de idosos com DP e neurologicamente 

sadios. Os resultados apontaram que pacientes com DP apresentam menor 

comprimento e velocidade da passada e maior tempo em duplo suporte quando 

comparados aos idosos do GC. Além disso, ambos os grupos apresentaram maior 

tempo em duplo suporte na condição VP quando comparado às condições AB e FB. 

Ainda, ambos os grupos aumentaram a velocidade da passada na condição FB 

quando comparado às condições de AB, VP e SB. 

 Com o processo de envelhecimento ocorre diminuição do comprimento e da 

velocidade da passada (HAYWOOD; GETCHELL, 2010), sendo influenciado por 

diversos fatores, entre eles podemos destacar a diminuição da força muscular, 

desuso, medo de cair, entre outros fatores (HAYWOOD; GETCHELL, 2010). Além 

disso, o declínio nos parâmetros da marcha pode ser ainda mais evidentes com a 

presença de doenças neurodegenerativas, como a DP (MORRIS et al., 2005; YANG 

et al., 2008; MORRIS et al., 1994; SOFUWA et al., 2005; LEWEK et al., 2010). O 

comportamento do andar de idosos com DP têm sido amplamente estudo na 

literatura tanto em terrenos regulares (MORRIS et al., 2005; YANG et al., 2008; 

MORRIS et al., 1994; SOFUWA et al., 2005; LEWEK et al., 2010) quanto em 

ambientes mais complexos como a ultrapassagem de obstáculo (GALNA et al., 

2010; VITÓRIO et al., 2010; VITÓRIO et al., 2013; 2014a). Devido à degeneração 

dos neurônios dopaminérgicos característicos na DP, esses idosos apresentam 

bradicinesia (lentidão dos movimentos), rigidez muscular, hipometria, acinesia 

(dificuldade de iniciar o movimento). Estas alterações levam à redução da 

mobilidade e independência dessa população (SHULMAN et al., 2008), podendo ser 

relacionado com o maior risco de quedas na DP (BLOEM et al., 2004; STOLZE et 

al., 2004; ASHBURN et al., 2008). Ainda, idosos com DP parecem apresentar maior 
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dificuldade de realizar ajustes e modulações nos padrões do andar que idosos 

neurologicamente sadios, indicando menor flexibilidade do sistema de controle. Com 

isso, é possível dizer que esses comprometimentos no andar influenciam de maneira 

negativa a qualidade de vida desses idosos (GÓMEZ-ESTEBAN et al., 2007).  

Em relação à aceleração do CoM observado nos sentidos anteroposterior, 

médio lateral e vertical, os resultados apontaram que os idosos neurologicamente 

sadios apresentaram maior aceleração no sentido vertical que os pacientes com DP. 

Estes resultados evidenciam a estratégia stiffness presente nos pacientes com DP 

(CARPENTER et al., 2004), fazendo com que estes idosos apresentem maior rigidez 

e consequentemente menor deslocamento do tronco. Ainda, a maior aceleração do 

CoM no sentido anteroposterior de ambos os grupos nas condições com aumento no 

balanço dos braços indica maior mobilidade no andar, relacionando-se com o 

aumento na velocidade da passada e com o menor tempo em duplo suporte nestas 

condições. 

Além dos comprometimentos da marcha já citados acima, idosos apresentam 

diminuição do balanço dos braços durante o andar. Lewek et al. (2010) mostram que 

pacientes com DP em estágios iniciais apresentam uma assimetria marcante no 

balanço do braço durante a marcha. Além disso, a magnitude do balanço dos braços 

está relacionada com a velocidade da marcha de pacientes com DP e idosos 

neurologicamente sadios (MORRIS et al., 2005). Ainda, a redução do tamanho do 

movimento dos braços afeta os parâmetros espaciais da passada (MORRIS et 

al., 2005), sendo mais evidenciado na DP (LEWEK et al., 2010). A diminuição do 

balanço dos braços é mais exacerbada em estágios mais avançados da DP e se 

relaciona ainda mais com a diminuição da velocidade da marcha e com o aumento 

do tempo em duplo suporte (LEWEK et al., 2010). Interessantemente, quando 

fornecidas instruções de maneira externa em relação ao aumento da amplitude e da 

frequência dos movimentos dos membros superiores, os idosos com DP 

conseguiram modular e alterar os padrões da marcha. As alterações do andar de 

idosos com DP podem ser observadas pelo aumento da velocidade e diminuição do 

tempo em duplo suporte nas situações de andar com o aumento da amplitude e da 

frequência do balanço dos braços. Com o fornecimento dessas informações 

externas, os idosos com DP apresentaram uma melhora no mesmo sentido dos 
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idosos neurologicamente sadios, aumento a mobilidade destes idosos durante o 

andar. 

A partir desses resultados, pode-se sugerir que exercícios com o objetivo de 

aumentar o movimento dos membros superiores (balanço dos braços) podem ser 

uma estratégia interessante para melhorar os parâmetros da marcha.  

A principal limitação encontrada nesse estudo foi em relação à falta de análise 

da coordenação entre os membros superiores e membros inferiores, sugerindo que 

estudos posteriores analisem a coordenação e a aceleração entre os membros, 

levando em consideração os parâmetros de movimento dos braços e das pernas 

durante a marcha. 
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6 CONCLUSÃO 
 

A partir dos resultados, pode-se concluir que pacientes com DP apresentam 

maior comprometimento no andar que idosos neurologicamente sadios. Porém, com 

o fornecimento de instruções externas em relação ao aumento da amplitude e da 

frequência do balanço dos braços, os idosos com DP são capazes de modular os 

padrões da marcha. As alterações dos parâmetros da marcha por meio do aumento 

do balanço dos MMSS parece ser positiva, podendo proporcionar maior mobilidade 

para esta população. 
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ANEXO A. Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS) 
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ANEXO B. Mini Exame do Estado Mental – MEEM 
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