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RESUMO 

 

A doença de Parkinson (DP) é uma doença degenerativa e progressiva, 

em que existe uma diminuição de dopamina na substância negra do encéfalo. 

Esta desordem acarreta problemas motores como o tremor de repouso, rigidez 

muscular, bradicinesia e acinesia, além de instabilidade postural. Dentre as 

inúmeras opções de tratamento, a fisioterapia tem como objetivo minimizar 

esses problemas, auxiliando o indivíduo a manter sua independência e 

melhorando sua qualidade de vida. Para este fim, métodos como a FNP podem 

ser utilizados, mas, apesar de ser bem aceito na prática clínica, poucos são os 

estudos que relacionam a doença com a FNP e variáveis referentes ao controle 

motor desses sujeitos. Pensando nisso, este estudo procurou explorar e 

compreender os efeitos que o método de FNP dispõe sobre indivíduos com DP. 

Para este fim, foram desenvolvidas e serão apresentados nesta dissertação 

três artigos acerca do tema levantado. A primeira pesquisa envolve uma 

revisão sistemática de literatura, cujo intuito foi examinar o conteúdo existente 

que correlacionasse a FNP com a DP. Já o segundo e terceiro estudos 

analisaram os efeitos de uma sessão baseada na técnica de iniciação rítmica, 

do método FNP, em indivíduos com DP, no que diz respeito à variável tempo 

de reação simples e impulso agonista. Não foram encontradas diferenças 

significativas para as variáveis propostas pelos dois trabalhos, porém, os 

resultados mostraram efeitos positivos. Na segunda pesquisa, houve uma 

diminuição no desvio padrão do tempo de reação simples final, o que aponta 

para uma menor variabilidade e consequente uniformidade do aspecto 

avaliado. No terceiro artigo, a média da área abaixo da curva do burst agonista 

final foi maior do que a média da área inicial, o que indica que uma sessão de 

iniciação rítmica não tem altera o padrão de ativação muscular ou variabilidade 

na DP. 

Palavras-chave: Facilitação neuromuscular proprioceptiva. Doença de 

Parkinson. Fisioterapia. 
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ABSTRACT 

 

Parkinson's disease (PD) is a degenerative and progressive disease in 

which there is a decrease in dopamine in the substantia nigra of the brain. This 

disorder causes motor problems such as resting tremor, muscular rigidity, 

bradykinesia and akinesia, as well as postural instability. Among the many 

treatment options, physiotherapy aims to minimize these problems, helping the 

individual to maintain their independence and improving their quality of life. To 

this end, methods such as NPF can be used, but, although it is well accepted in 

clinical practice, few studies relate the disease to PNF and variables related to 

the motor control of these subjects. With this in mind, this study sought to 

explore and understand the effects that the PNF method has on individuals with 

PD. To this end, three articles on the theme raised have been developed and 

will be presented in this dissertation. The first research involves a systematic 

review of the literature, whose purpose was to examine the existing content that 

correlates PNF with PD. The second and third studies analyzed the effects of a 

session based on the rhythmic initiation technique of the PNF method in 

individuals with PD, with respect to the variables of simple reaction time and 

agonist impulse. No significant differences were found for the variables 

proposed by the two studies, however, the results showed positive effects. In 

the second study, there was a decrease in the standard deviation of the final 

simple reaction time, which points to a lower variability and consequent 

uniformity of the evaluated aspect. In the third article, the mean area below the 

final agonist burst curve was greater than the mean initial area, which indicates 

that a rhythmic initiation session does not alter the pattern of muscle activation 

or variability in PD. 

Keywords: Proprioceptive neuromuscular facilitation. Parkinson's disease. 

Physiotherapy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A doença de Parkinson (DP) é um distúrbio degenerativo relacionado 

com a deterioração progressiva de neurônios dopaminérgicos da substância 

negra do encéfalo (SAITO et al., 2000). O sistema dopaminérgico sofre uma 

despigmentação e depleção, o que resulta na perda de dopamina da 

substância negra (TEIVE, 2005), reduzindo a atividade das áreas motoras do 

córtex cerebral, com consequente diminuição dos movimentos voluntários 

(BERARDELLI et al., 2001). 

A degeneração desse neurotransmissor gera um desequilíbrio entre os 

sinais de inibição e excitação enviados pelos núcleos da base ao córtex motor 

(BERARDELLI et al., 2001) acarretando os distúrbios característicos da 

doença. 

Os principais distúrbios motores na DP são a hipocinesia (redução na 

amplitude do movimento), bradicinesia (lentidão do movimento), acinesia 

(dificuldade em iniciar movimentos), déficits de equilíbrio e na marcha, além de 

tremor e rigidez muscular. Além dos principais comprometimentos motores, o 

indivíduo pode apresentar também problemas na fala e deglutição, desordens 

cognitivas e de memória e disfunções respiratórias e urinárias, distúrbios do 

sono, dores musculares e sensações térmicas anormais (ALMEIDA e 

CASTIGLIONI, 2007). 

Tendo em vista a acinesia marcante da DP, é importante para o 

presente estudo entender o conceito de tempo de reação. Por tempo de reação 

compreende-se o período entre o início de um estímulo dado e o início do 

movimento referente a tal estímulo (KUTUKCU et al., 1999). 

Esta variável pode se apresentar em dois tipos: tempo de reação 

simples e tempo de reação de escolha. O tempo de reação simples é aquele 

onde apenas um estímulo é entregue, sendo somente uma resposta 

necessária, de forma que, nesta condição, é possível programar a resposta 

antes do movimento. Já o tempo de reação de escolha é aquele que envolve 

dois ou mais estímulos e/ou duas ou mais respostas, impossibilitando a pré-

programação de todas as respostas viáveis (PULLMAN et al., 1998). 

Estudos que relacionam tempo de reação e DP relatam que, nesses 

indivíduos, o tempo de reação simples se mostra mais lento quando 
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comparado a indivíduos saudáveis (BLOXHAM, MINDEL e FRITH, 1984; 

EVARTS, TERAVAINEN e CALNE, 1981; PULLMAN et al., 1988; SHERIDAN, 

FLOWERS e HURRELL, 1987). Estes resultados evidenciam a deficiência na 

capacidade de pré-programar respostas motoras que a população com 

Parkinson possui (KUTUCTU et al., 1999). 

Na doença, o tratamento fisioterapêutico tem como objetivo melhorar a 

mobilidade, a força muscular, o equilíbrio, a aptidão física e a qualidade de vida 

dos pacientes (GOULART e PEREIRA, 2005). 

As metas em curto prazo de um programa de fisioterapia consistem em 

manter ou aumentar a amplitude de movimentos em todas as articulações, 

impedir contraturas e corrigir as posturas defeituosas, impedir a atrofia por 

desuso e a fraqueza muscular, promover e incrementar o funcionamento motor 

e a mobilidade, melhorar o equilíbrio e a instabilidade postural, manter ou 

aumentar a independência funcional nas atividades de vida diária (AVDs), 

incrementar o padrão de marcha e melhorar os padrões de fala, respiração, 

expansão e mobilidade torácica. Já em longo prazo, as seguintes metas são 

relevantes para o tratamento do paciente com DP: retardar ou minimizar a 

progressão e efeitos dos sintomas da doença, impedir o desenvolvimento de 

complicações e deformidades secundárias, manter ao máximo as capacidades 

funcionais do paciente e melhorar a qualidade de vida do mesmo, reintegrando-

o à sociedade (O´SULLIVAN e SHIMITZ, 1993). 

Diante desses objetivos existem inúmeras possibilidades de tratamento 

fisioterapêutico, e, dentre eles, vale destacar a Facilitação Neuromuscular 

Proprioceptiva (FNP). O método explora a ideia de que, todo ser humano, 

mesmo aquele com algum tipo de deficiência, possui um potencial que pode 

ser desenvolvido. Dessa forma, o enfoque da terapia é sempre positivo, de 

maneira que reforça e utiliza tudo o que o sujeito pode fazer, tanto no nível 

físico, quanto psicológico (ADLER et al., 1999). 

O propósito da FNP é alcançar o mais alto nível funcional do indivíduo 

por meio da facilitação, inibição, fortalecimento e relaxamento de grupos 

musculares. Assim, o método se propõe a aumentar a habilidade em mover-se 

de maneira estável e coordenada. Os procedimentos básicos da FNP incluem: 

resistência, irradiação e reforço, contato manual, comando verbal, 
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sincronização de movimentos, padrões de facilitação e inúmeras técnicas 

específicas (ADLER et al., 1999). 

As diagonais estabelecidas pelo método trabalham vários grupos 

musculares simultaneamente, o que seria interessante para pacientes com DP, 

já que estes tendem a realizar movimentos simples, devido à dificuldade na 

execução de movimentos mais complexos. Os músculos são estimulados a 

ativar de maneira gradativa e numa determinada ordem, o que também seria 

benéfico para aumentar a seletividade no recrutamento e, consequentemente 

reduzir a tendência da coativação, comum nestes indivíduos. Eles tendem a 

manter uma alta atividade muscular em momentos onde o relaxamento seria 

necessário. Além disso, preconiza-se que as diagonais sejam realizadas nas 

amplitudes máximas das articulações envolvidas, o que também diminui a 

hipocinesia, podendo melhorar a postura. Associado a isto, o fato das 

diagonais serem uma reprodução de movimentos funcionais, comumente 

utilizados nas AVDs, poderia reduzir a frequente e progressiva dependência 

durante a execução destas atividades (SANTOS et al., 2012). 

Dentre as diversas formas de se utilizar os princípios da FNP, a iniciação 

rítmica, para pacientes com DP, torna-se relevante, já que atua em problemas 

típicos da doença. A técnica consiste na realização de movimentos rítmicos 

iniciados por movimentação passiva, com progressão para movimentos ativos 

resistidos. Esta estratégia é indicada em casos de dificuldades para iniciar o 

movimento, movimentos muito rápidos ou muito lentos, incoordenados ou sem 

ritmo, além de casos de tensão geral (ADLER et al., 1999). 

Desta forma, baseando-se nos conceitos preconizados pela FNP, esta 

dissertação contará com três artigos. O primeiro é uma revisão sistemática, 

cujo objetivo foi analisar, na literatura existente, trabalhos que relacionassem o 

método de FNP com a doença de Parkinson. 

O segundo trabalho trata-se de um artigo original, cujo propósito foi 

avaliar, em indivíduos com DP, o efeito de uma sessão de tratamento baseada 

na técnica de iniciação rítmica, do método de FNP, no que diz respeito ao 

tempo de reação simples no alcance dos sujeitos. 

Já o terceiro artigo é do tipo short communication, ou seja, um estudo 

mais curto e com menos dados apresentados. Sua finalidade foi analisar o 

efeito de uma sessão de tratamento baseada na técnica de iniciação rítmica, do 
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método de FNP, no burst agonista do músculo bíceps braquial (BB), durante o 

alcance de indivíduos com DP. 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

Um novo perfil epidemiológico tem se formado, com o aumento da 

expectativa de vida e o envelhecimento da população. As mudanças trazidas 

por esse novo perfil refletem no crescimento de problemas sociais, tais como a 

manutenção da saúde de uma população mais idosa e que traz consigo 

perturbações típicas de idades mais avançadas (LUZARDO e WALDMAN, 

2004). 

Dados epidemiológicos registrados pelo governo brasileiro estabelecem 

um crescimento de 21% da população acima de 65 anos, proporcionando a 

estimativa de uma população de cerca de 200 mil indivíduos com DP, com 

prevalência de 700/100.000 pessoas com idade entre 60 e 69 anos, e 

1500/100.000 com idade entre 70 e 79 anos (SOUZA et al., 2011). 

Seus sinais/sintomas apresentam melhora com o uso de medicação, 

porém, é inevitável que as disfunções decorrentes da doença afetem a rotina 

dos indivíduos que a possuem, assim como de seus cuidadores e familiares 

(GONÇALVES, ALVAREZ e ARRUDA, 2007). Além disso, sua evolução 

também acarreta mudanças na qualidade de vida das pessoas afetadas e 

aspectos como depressão e complicações motoras se fazem presentes. 

Uma complicação motora importante da doença é a acinesia (dificuldade 

de iniciar o movimento), que pode ser relacionada com a lentidão do tempo de 

reação simples de indivíduos com Parkinson (KUTUKCU et al., 1999). 

Dentre as inúmeras opções de tratamento, a fisioterapia tem como 

objetivo minimizar esses problemas, auxiliando o indivíduo a manter sua 

independência e melhorando sua qualidade de vida (SANT et al., 2008). Para 

este fim, métodos como a FNP podem ser utilizados, mas, apesar de ser bem 

aceito na prática clínica, poucos são os estudos que relacionam a doença com 

a FNP e variáveis referentes ao controle motor desses sujeitos. 

Dessa forma, torna-se essencial o estudo do tema em questão, pois o 

embasamento científico é o que norteia os profissionais nas pesquisas e no 

adequado tratamento desses indivíduos. 
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ABSTRACT 

Introduction: There are numerous therapeutic options in the approach of 

patients with Parkinson's disease (PD), a disease characterized by important 

motor and non-motor dysfunction. Among them, Proprioceptive Neuromuscular 

Facilitation (PNF), whose purpose is to promote functional movement through 

the use of facilitation, inhibition, strengthening and relaxation of muscle groups. 

Objective: To systematically review the literature content on the use of PNF and 

its effects on altered parameters in PD. Methods: All articles found from the 

combination of the descriptors "Proprioceptive neuromuscular facilitation" and 

"Parkinson's Disease" were included in the review. The bases searched were: 

Scopus, Science Direct, Springer, Web of Science, Lilacs, Cinahl, Cochrane, 

PeDro, Scielo, OVID and PubMed. Results: Of the 494 articles found, only 5 

were selected for reading in their entirety. Conclusion: it is concluded that NPF 

is relevant for the treatment of changes in gait, posture and muscle strength in 

patients with PD. 

Keywords: Proprioceptive neuromuscular facilitation, Parkinson’s Disease, 

physiotherapy. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Doença de Parkinson (DP) é um distúrbio crônico e degenerativo do 

sistema nervoso central (SNC), de etiologia idiopática. Nela ocorre uma 

redução de dopamina na via nigroestriatal, ocasionada pela morte de neurônios 

da substância negra do mesencéfalo, responsáveis pela precisão, uniformidade 

dos movimentos e coordenação de mudanças posturais(1,2,3). 

Todo o comprometimento físico, mental, emocional, social e 

econômico, associados aos sinais e sintomas e às complicações secundárias 

da DP, interferem no nível de incapacidade do indivíduo e podem influenciar 

negativamente sua qualidade de vida (QV), contribuindo, assim, para uma 

redução da independência funcional, que, por sua vez, atrelada às alterações 

na marcha, aumenta o risco de quedas(4,5,6). 

Em 2012, Tomlinson e colaboradores(7), fizeram uma revisão 

sistemática com metanálise das possíveis intervenções fisioterapêuticas para 

DP. Os 39 artigos analisados foram separados por categorias, sendo elas: 

fisioterapia geral, exercício, treinamento em esteira, estímulos, dança e artes 

marciais. A categoria exercício obteve o maior número de alocações, 

contemplando 14 estudos. Dentre os assuntos incluídos em “exercício” estão: 

fortalecimento, treino de equilíbrio, marcha, prevenção de quedas, facilitação 

neuromuscular proprioceptiva (FNP), exercícios de resistência, treinamento 

aeróbico, educação e técnicas relaxantes. 

A FNP é uma das várias opções de tratamento fisioterapêutico para 

esta população. Este método tem por finalidade promover o movimento 

funcional mediante a utilização de facilitação, inibição, fortalecimento e 

relaxamento de grupos musculares. São usadas contrações musculares 

concêntricas, excêntricas e estáticas, combinadas à resistência graduada e 

procedimentos facilitatórios adequados, ajustados às necessidades de cada 

indivíduo e aplicadas em diagonais(8). 

Sua utilização na DP é justificada por auxiliar o indivíduo a atingir uma 

função motora eficiente e promover benefícios no que diz respeito ao quadro 

clínico e aspectos cinético-funcionais do sujeito(8,9). Dessa forma, visando à 

importância deste método, verificamos a necessidade de uma revisão 
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sistemática sobre o tema, tendo assim a oportunidade de mapear os principais 

achados científicos. 

O objetivo deste estudo foi realizar revisão sistemática de literatura do 

conteúdo existente na literatura acerca da FNP e seus efeitos em parâmetros 

alterados na DP. 

 

MÉTODOS 

 

Para esta revisão, foram considerados todos os artigos científicos 

publicados, até o ano de 2017, que relacionassem o método de FNP com a DP. 

Todo o processo de levantamento dos dados, assim com a extração e 

sumarização dos mesmos foi realizado por dois avaliadores cegos que 

seguiram os critérios de inclusão e exclusão propostos e descritos abaixo. 

A elaboração dos critérios de inclusão seguiu a estratégia PICO 

(Participants, Interventions, Comparisons, Outcomes and Study Design) 

orientada pelo Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-

Analyses (PRISMA) e formulada por MOHER et al. (2009). Dessa forma, foram 

incluídos os trabalhos que possuíam: I) Participantes (Participants): indivíduos 

adultos diagnosticados com DP; II) Intervenção (Intervention): trabalhos que 

utilizassem a FNP como protocolo de tratamento; III) Comparações 

(Comparisons): quaisquer outros protocolos de tratamento; IV) Resultados 

(Outcomes): Descrição e interpretação dos resultados obtidos, independente 

das medidas utilizadas ou parâmetros avaliados. 

Os critérios de exclusão consistiram em: I) artigos de revisão; II) relatos 

de caso III) artigos não disponíveis na íntegra; IV) off topics; V) artigos que não 

seguissem os critérios de inclusão. 

Para o levantamento dos dados, foram utilizadas as bases científicas 

Scopus, Science Direct, Springer, Web of Science, Lilacs, Cinahl, Cochrane, 

PeDro, Scielo, OVID e PubMed, com a combinação de descritores: 

“Proprioceptive Neuromuscular Facilitation” AND “Parkinson’s Disease”. Essa 

combinação, puramente, foi utilizada para todas as bases científicas, porém, 

para as bases OVID e Springer fez-se necessário um refinamento. Na base 

OVID, este refinamento foi aplicado com as opções “original articles” e “articles 
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with abstracts”, e no caso da Springer, tal refinamento foi empregado com a 

opção “artigos”. 

Após levantamento e refinamento dos dados, foram lidos títulos e 

resumos dos periódicos selecionados, seguindo os critérios de inclusão e 

exclusão elegidos. Posteriormente à leitura dos resumos, os artigos pertinentes 

ao tema foram separados para leitura na íntegra. Os artigos lidos por completo 

que gerassem qualquer dúvida em relação a sua inclusão nesta revisão 

deveriam ser relidos e analisados por um terceiro avaliador cego. Para a 

inclusão dos trabalhos, houve um consenso entre os dois avaliadores 

responsáveis. 

Para categorização dos artigos selecionados, utilizou-se a escala 

PEDro. Esta escala é validada e apresenta confiabilidade entre examinadores. 

Por meio dela, o avaliador é capaz de analisar o que é referido no manuscrito, 

classificando-o metodologicamente e avaliando a descrição estatística do 

mesmo, ou seja, se a pesquisa possui as informações mínimas necessárias 

para que seus resultados possam ser interpretados(10).  

 

RESULTADOS 

 

No total, foram encontrados 494 artigos (229 da base Science Direct, 

175 da Scopus, 36 da OVID, 18 da Springer, 16 da Lilacs ,12 da Cochrane, 3 

da PubMed, 2 da PeDro ,1 da Scielo, 1 da Web of Science e 1 da Cinahl). 

Deste total, após a leitura dos títulos e resumos, foram selecionados 

para leitura completa, 8 artigos. Nenhum foi classificado como “dúvida”. Desses 

8, permaneceram apenas 5, já que dois não estavam disponíveis na íntegra e 

um não foi encontrado. O resultado da busca encontra-se no fluxograma abaixo 

(Figura 1). 
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Figura 1 – Fluxograma do processo de seleção dos artigos 
Fonte: próprios autores. 

 

 

 

Títulos e resumos 

encontrados (n=494) 

Artigos duplicados (n=72) 

Artigos não duplicados 

(n=422) 

 Artigos que não obedeciam 

aos critérios de inclusão 

(n=262) 

 Off topics (n=136) 

 Artigos de revisão (n=16) 

Artigos potencialmente 

relevantes para leitura na 

íntegra (n=8) 

 Não encontrados na 

íntegra (n=2) 

 Não encontrado (n=1) 

Artigos incluídos na revisão 
sistemática (n=5) 
4: ensaios clínicos 

randomizadfos 
1: Série de casos 
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Em uma pontuação na escala PEDro, dois artigos obtiveram 3 pontos, 

um recebeu 5 pontos, e os restantes receberam 8 e 9 pontos (Tabela 1). 

 Analisando a metodologia dos trabalhos lidos foi possível perceber que 

uma temática explorada em todos os artigos foi a marcha. Dois deles utilizaram 

o dispositivo Vicon 250 para a análise de seus determinantes, enquanto outros 

dois fizeram uso de sistemas como o GAITRite e o Qualysis ProReflex. As 

escalas de Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 

Saúde (CIF) e a Escala Unificada de Avaliação da Doença de Parkinson 

(UPDRS) também foram empregradas na avaliação de um dos estudos. 

Outros assuntos levantados foram o quadro clínico, a qualidade de vida 

e a postura dos sujeitos. Santos et al, 2012, obtiveram uma visão dos efeitos 

do tratamento baseado na FNP por meio da aplicação das escalas CIF e 

UPDRS, além do Questionário de Qualidade de Vida (SF36) e o Software de 

Avaliação Postural (SAPO). Os resultados apresentados relataram mudanças 

positivas no equilíbrio, na coordenação motora, na força e resistência muscular, 

assim como na qualidade de vida e capacidade funcional. Houve diminuição do 

freezing e do risco de quedas e alinhamento da pelve. 

Dois trabalhos do mesmo grupo de pesquisadores utilizaram o Vicon 

250 System com gravador optoeletrônico de marcha 3D, que, a partir de 

marcadores passivos colocados sobre a pele, analisaram após reabilitação 

baseada no método de FNP: as mudanças angulares da pelve em todos os 

planos e da articulação do quadril no plano sagital; as modificações no 

comprimento dos músculos ilíaco e bíceps femoral e nos parâmetros 

biomecânicos dos sujeitos. As análises angulares mostraram um alinhamento 

da pelve para estes indivíduos após a reabilitação. Resultado positivo também 

foi encontrado por meio das análises no comprimento dos músculos, já que a 

assimetria da deflexão da pelve foi sanada após a intervenção(11,12). 

Em 2012, Picelli e colaboradores(13) compararam três intervenções 

diferentes para reabilitação da marcha, sendo elas: marcha robótica, marcha 

em esteira de igual intensidade e fisioterapia convencional baseada na FNP. A 

marcha robótica e a esteira de igual intensidade se mostraram mais eficazes 

em comparação à fisioterapia convencional baseada na FNP e apresentaram 

resultados benéficos no que diz respeito ao comprimento do passo, equilíbrio e 

fadiga, além dos testes de 10 metros e 6 minutos e score da UPDRS. 
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Por fim, El Tamawy e outros(14), em 2012, compararam um treino de 

esteira associado a estímulos vibratórios e técnicas de FNP com fisioterapia 

convencional baseada em exercícios de intensidade leve, mudança de peso e 

exercícios ativos graduados para músculos axiais. Ao final da reabilitação, 

ambos os grupos apresentaram aumento significativo dos parâmetros 

avaliados, sendo que o grupo que treinou com a esteira associada aos 

estímulos vibratórios e as técnicas de FNP mostrou resultados superiores ao 

grupo que treinou com fisioterapia convencional. 

As informações dos trabalhos foram resumidas de forma padronizada e 

estão apresentadas na tabela 1. 
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 Tabela 1 – Artigos incluídos nesta revisão 

AUTORES ANO AMOSTRA TIPO ESTUDO PONTUAÇÃO PEDro 

 

T. B. Santos, T. Peracini, P. 

M. Franco, R. L. Nogueira e 

L. A. P. S. Souza. 

 

 

 

2012 

 

n = 4 (DP) 

 

Séries de 

casos 

 

5 pontos 

B. Rutowicz, E. Mirek, W. 

Chwala. 

2006 n = 3 (DP) 

n = 35 saudáveis (GC) 

Ensaio clínico 

randomizado 

3 pontos 

 

 

 

A. Picelli, C. Melotti, F. 

Origano, R. Neri, A. 

Waldner, N. Smania. 

 

2013 n = 60 (DP) 

3 grupos: marcha robótica 

(RGT);esteira com mesma intensidade 

(TT);convencional baseado na PNF 

(PT) 

 

 

Ensaio clínico 

randomizado 

8 pontos 

 

M. S. El-Tamawy, M. H. 
Darwish e M. E. Kallaf. 

 
 

2012 n = 30 (DP) 

2 grupos: G1 e G2 (controle) 

Ensaio clínico 

randomizado 

.9 pontos 

B. Rutowicz, W. Chwala, E. 
Mirek. 

2006 n = 3 (DP) 

n = 35 saudáveis (GC) 

Ensaio clínico 
randomizado 

3 pontos 

Legenda: Categorização dos artigos incluídos nesta revisão de acordo com a amostra, tipo de estudo e pontuação na escala PEDro. 
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Tabela 1 – Artigos incluídos nesta revisão (continuação) 

AUTORES AVALIAÇÃO INTERVENÇÃO PRINCIPAIS DESFECHOS 

 
T. B. Santos, T. Peracini, 

P. M. Franco, R. L. 
Nogueira e L. A. P. S. 

Souza. 

 

Pré e pós-intervenção. 

CIF, UPDRS, SF36 e 

SAPO. 

 

 
FNP: 2 meses, 2 vezes por semana, 

sessões de 50 minutos; 10 repetições 
das diagonais selecionadas, 1 minuto 

de repouso entre cada série. 

 

Força muscular, coordenação, risco de 

quedas e alinhamento horizontal da 

pelve: todos apresentaram melhora. 

Benefícios na marcha para os pacientes 

1 e 3. Progressos na capacidade 

funcional, qualidade de vida e estado 

geral para todos, exceto paciente 1. 

 
 
 
 
 

 
B. Rutowicz, E. Mirek, 

W. Chwala. 

 

Pré e pós-intervenção. 

Vicon 250 System. 

Tarefa: andar no ritmo 

normal, enquanto o 

sistema registrava 15 

ciclos de marcha 

completa. 

 

 
3 semanas, com 15 sessões 

individuais de 45 minutos, baseadas 
na PNF, para grupo controle e 

intervenção. 
 

 

Mobilidade limitada da pelve em todos 

os planos, para todos os sujeitos com 

DP. Assimetria do deslocamento lateral 

de pelve encontrada em todos os 

sujeitos. 
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A. Picelli, C. Melotti, F. 

Origano, R. Neri, A. 
Waldner, N. Smania. 

 
Pré, pós-imediato, 3 

meses após. Testes 

caminhada de 10 metros 

e de 6 minutos, sistema 

GAITRITE, escala de 

Berg e de Fadiga de 

Parkinson e UPDRS. 

 
12 sessões de 45 minutos, 3 dias da 
semana (alternados), num total de 4 
semanas. Para RGT, sessões com 
sistema de suspensão estática que 
fornecem uma propulsão robô; para 

TT, treino com suporte de peso 
corporal; e para PT, treino de marcha 
convencional baseado no conceito de 

FNP. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Teste dos 10 m e 6 min e comprimento 

do passo - diferença significativa entre 

RGT x PT e TT x PT. Cadência, razão 

entre duração do suporte simples e 

duplo e coeficiente de variação do 

tempo de passo - nenhum efeito 

significativo. Berg, UPDRS e a Escala 

de Fadiga de Parkinson - melhorias 

globais significativas entre os grupos 

RGT x PT e TT x PT, nas duas 

avaliações. 

M. S. El-Tamawy, M. H. 
Darwish e M. E. Kallaf. 

Pré e pós-intervenção. 

Medida da corrida 

angular da cadência, 

comprimento do passo e 

flexão do quadril, joelho 

e dorsiflexão de 

tornozelo. 

 

G1: FNP + estímulos vibratórios 
durante a caminhada na esteira, + 

programa feito com o grupo 2 
(controle). Sessões de 51-70 min, 3 

vezes por semana, durante 8 
semanas. G2: fisioterapia com 
exercícios de intensidade leve, 

mudança de peso, exercícios ativos 
graduados para aumentar a força. 
Sessões de 45 min, 3 vezes por 

semana, durante 8 semanas. 
 
 

Aumento significativo na cadência, 

comprimento do passo, distância e 

velocidade de caminhada (para os dois 

grupos, sendo superior no G1). Melhora 

no ângulo de flexão de quadril, joelho e 

dorsiflexão de tornozelo (para os dois 

grupos, superior no G1). 
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B. Rutowicz, W. Chwala, 
E. Mirek. 

Pré e pós-intervenção. 

Tarefa: caminhada em 

velocidade normal 

durante 20 metros, com 

marcadores passivos 

sobre a pele. Avaliação 

do efeito da terapia na 

performance dos 

músculos avaliados 

(ilíaco e bíceps femoral). 

Intervenção: 15 sessões de 45 
minutos, usando a FNP, para grupo 

controle e intervenção. 
 

Sujeito 2 não apresentou diferença 

significativa no comprimento dos 

músculos, mas houve melhora nos 

parâmetros avaliados após o teste 2. 

Sujeito 1 apresentou melhora de todos 

os parâmetros e eliminação da 

assimetria na deflexão de pelve depois 

da reabilitação. Sujeito 3 manteve o 

curso das curvas das mudanças de 

comprimento dos membros similares. 

 

Legenda: Categorização dos artigos incluídos nesta revisão de acordo com a avaliação, intervenção e principais desfechos. 
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DISCUSSÃO 

 

Nesta revisão sistemática, foram encontrados 5 artigos que 

relacionavam a FNP com a DP. Tendo em vista que o período de publicação 

não foi delimitado, considera-se uma quantidade pequena de periódicos 

abordando o tema proposto. Ainda sobre o período de publicação, foi possível 

perceber que este tema vem sendo levantado a partir de 2006, com um 

intervalo relevante que teve fim apenas em 2012, ano que, juntamente com 

2013 obteve o restante de publicações encontradas. 

Em relação ao conteúdo dos trabalhos listados, o foco da maioria dos 

periódicos foi pertinente à marcha dos sujeitos e nenhuma revisão foi 

encontrada. Nos indivíduos com DP, essa marcha é caracterizada por uma 

diminuição da velocidade e deficiência nos movimentos(15), o que foi referido 

por todos os autores analisados. 

Em contrapartida das alterações existentes na caminhada do paciente 

com DP, o uso de pistas externas vem sendo bastante estimulado durante o 

tratamento desses indivíduos, o que vai de encontro com os resultados 

observados por El-Tamawy et al. (2012)(14), que alcançaram um resultado 

positivo ao utilizar estímulos vibratórios aplicados à superfície plantar dos pés, 

simultaneamente ao protocolo baseado na FNP. Os autores concluíram que o 

feedback proprioceptivo potencializado melhora a cinemática da marcha 

parkinsoniana, e ainda se referiram à facilidade com que os dispositivos de 

vibração podem ser implantados dentro dos sapatos dos indivíduos. Isso se 

configura como uma alternativa interessante para o treino de marcha de 

indivíduos com DP, tanto por sua eficiência quanto pelo baixo custo. 

A instabilidade postural também é uma consequência gerada pela 

deficiência de dopamina da DP. Os indivíduos assumem um padrão postural 

com a cabeça em ligeira flexão, tronco inclinado para frente e moderada flexão 

da perna sobre a coxa, e do antebraço sobre o braço(16). De toda forma, alguns 

dos autores analisados nesta revisão demonstraram uma influência benéfica 

dos protocolos baseados na FNP sobre a postura dos sujeitos, no que se refere 

à melhora do posicionamento, alinhamento e assimetria da pelve dos 

indivíduos tratados, demonstrando a importância do método neste 

sentido(9,11,12). 
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Outro achado observado a partir desta revisão foi a ação da técnica de 

FNP sobre a força muscular de pacientes com DP. Goulart et al.(17), em 2004 

observaram que pessoas em estágios iniciais e moderados da DP possuem 

tendência de reduzirem o nível de atividade física, o que está associado à 

perda de força muscular e piora do desempenho funcional(18,19,20). A FNP pode 

ser empregada no combate a esse declínio de força muscular, como demonstra 

os resultados de Santos et al.(9), que a partir da avaliação após o tratamento 

baseado no método, relatou melhora significativa da força muscular em todos 

os participantes do estudo. 

Alguns pontos negativos foram observados nos estudos lidos. Dentre 

eles, podemos destacar a amostra reduzida e a ausência de um grupo controle 

no trabalho de Santos et al.(9), além de uma subjetividade em relação às 

ferramentas de avaliação utilizadas, o que dificulta a precisão dos resultados. 

Da mesma maneira, os trabalhos de Rutowicz et al.(11,12) também possuem 

falhas metodológicas como a heterogeneidade dos grupos controle e Parkinson 

referentes ao número de sujeitos e idade dos mesmos, assim como uma falta 

de padronização nas intervenções utilizadas, o que, além de impedir a 

reprodução da metodologia, diminui sua veracidade. 

A partir das observações realizadas, recomenda-se um aumento do 

número de pesquisas relativas a este assunto, bem como uma maior 

abrangência de temas e propostas metodológicas, que compreendam não 

apenas a marcha ou membros inferiores, mas também os membros superiores 

e outros aspectos relacionados. 

 

CONCLUSÃO 

 

Após a revisão dos 5 artigos incluídos neste estudo, confirmou-se uma 

carência de trabalhos científicos que abordem a técnica de FNP e a DP de 

maneira correlacionada, o que é extremamente prejudicial para a elaboração 

de esquemas de tratamento na prática clínica. De todo modo, foi possível 

concluir a partir dos resultados obtidos que a FNP é relevante no que diz 

respeito ao tratamento de alterações de marcha, postura e força muscular, em 

pacientes com DP. 
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3.2 ARTIGO 2  

 

Variabilidade do tempo de reação antes e após uma sessão baseada na 

técnica de iniciação rítmica, da Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva, 

no Parkinson. 

 

Iramaia Salomão Alexandre de Assis, Gustavo José Luvizutto, Luciane 

Aparecida Pascucci Sande de Souza. 

 

RESUMO 

Introdução: A doença de Parkinson (DP) é caracterizada por disfunções 

motoras e não motoras importantes. A fisioterapia é essencial nestes casos e, 

dentre as opções terapêuticas na abordagem desses indivíduos, destaca-se a 

Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (FNP) cuja finalidade é promover o 

movimento funcional mediante a utilização de facilitação, inibição, 

fortalecimento e relaxamento de grupos musculares. Objetivo: Avaliar o efeito 

de uma sessão de fisioterapia baseada na técnica de iniciação rítmica, do 

método de FNP, sobre o tempo de reação simples, durante o movimento de 

alcance de indivíduos com DP. Métodos: 10 sujeitos com DP foram avaliados 

antes e logo após uma sessão de fisioterapia baseada na técnica de iniciação 

rítmica. Tratou-se de uma avaliação eletromiográfica dos músculos deltoide 

anterior (DA), bíceps braquial (BB) e tríceps braquial (TB), durante o 

movimento de alcance, realizado 3 vezes. A análise estatística foi feita por 

meio dos testes Anova One Way e o teste t student, considerando o tempo de 

reação inicial e final, para cada músculo, além de curtoses que verificaram a 

variabilidade entre os valores iniciais e finais do tempo de reação. Resultados: 

Não houve diferença significativa para os testes empregados, porém, o desvio 

padrão dos músculos BIC e TRIC diminuiu, indicando uma redução da 

variabilidade nos movimentos realizados. Conclusão: uma sessão de 

fisioterapia baseada na técnica de iniciação rítmica, do método de FNP, 

influencia o tempo de reação simples de indivíduos com DP, diminuindo sua 

variabilidade, o que indica maior uniformidade em relação à variável. 

Palavras-chave: Facilitação neuromuscular proprioceptiva, doença de 

Parkinson, fisioterapia. 
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ABSTRACT 

Introduction: Parkinson's disease (PD) is characterized by important motor and 

non-motor dysfunctions. Physiotherapy is essential in these cases and, among 

the therapeutic options in the approach of these individuals, we highlight the 

Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF) whose purpose is to promote 

functional movement through the use of facilitation, inhibition, strengthening and 

relaxation of muscle groups. Objective: To evaluate the effect of a 

physiotherapy session based on the rhythmic initiation technique of the PNF 

method on the simple reaction time during the movement of the individuals with 

PD. Methods: 10 subjects with PD were evaluated before and after a physical 

therapy session based on the rhythmic initiation technique. It was an 

electromyographic evaluation of the anterior deltoid (DA), biceps brachii (BB) 

and triceps brachii (TB) muscles during the reaching movement, performed 3 

times. Statistical analysis was done using Anova One Way tests and Student's t 

test, considering the initial and final reaction time for each muscle, as well as 

kurtosis that verified the variability between the initial and final values of the 

reaction time. Results: There was no significant difference for the tests used, 

however, the standard deviation of the BIC and TRIC muscles decreased, 

indicating a reduction in the variability in the movements performed. Conclusion: 

a physiotherapy session based on the rhythmic initiation technique of the PNF 

method influences the simple reaction time of individuals with PD, reducing their 

variability, which indicates greater uniformity in relation to the variable. 

Keywords: Proprioceptive neuromuscular facilitation, Parkinson's disease, 

physiotherapy. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Doença de Parkinson (DP) foi descrita primeiramente por James 

Parkinson em seu ensaio intitulado “An Essay on the Shaking Palsy” (1817) 

(TEIVE, 1998), e trata-se de uma disfunção neurodegenerativa associada a 

diminuição de dopamina na substância negra do encéfalo (SAITO et al., 2000). 

Caracteriza-se por quatro sinais clínicos fundamentais: tremor de repouso, 

rigidez, bradicinesia e instabilidade postural, mas pode apresentar 

manifestações secundárias como incoordenação motora, micrografia, face em 

máscara, problemas posturais e depressão (TEIVE, 1998). 

Outra característica presente em indivíduos com a doença é um tempo 

de reação mais lento, quando comparado a indivíduos saudáveis (BLOXHAM, 

MINDEL e FRITH, 1984; EVARTS, TERAVAINEN e CALNE, 1981; PULLMAN 

et al., 1988; SHERIDAN, FLOWERS e HURRELL, 1987). Por tempo de reação 

entende-se o período entre o início do estímulo e o início do movimento e o fato 

desta variável se mostrar mais lenta na DP evidencia uma diminuição na 

capacidade de pré-programar respostas motoras (KUTUKCU et al., 1999). 

Dentre as várias opções de tratamento fisioterapêutico para esses 

indivíduos, existe a Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (FNP). O objetivo 

deste método é promover o movimento funcional por meio da facilitação, 

inibição, fortalecimento e relaxamento de grupos musculares, utilizando 

contrações concêntricas, excêntricas e isométricas, combinadas a resistência 

gradativa e facilitação adequada (ADLER, 1999). 

A aplicação da FNP na DP já vem sendo observada clinicamente de 

forma bastante positiva (IRWIN-CARRUTHERS, 1971; MIREK et al., 2003). 

Porém, ainda não há uma padronização sobre o uso do método, principalmente 

quando relacionado ao tempo de reação, no que se refere a população com a 

doença. 

Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo avaliar o efeito de 

uma sessão de fisioterapia baseada na técnica de iniciação rítmica, do método 

de FNP, sobre o tempo de reação simples, durante o movimento de alcance de 

indivíduos com DP. 
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METODOLOGIA 

 

A seleção dos participantes foi feita no setor de neurologia do 

Ambulatório Maria da Glória (AMG), no Hospital de Clínicas da Universidade 

Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) e no Centro de Reabilitação Dr. Fausto 

da Cunha Oliveira, também da universidade, todos instalados na cidade de 

Uberaba (MG). A partir da seleção, a pesquisa se desenvolveu no Laboratório 

de Biomecânica e Controle Motor (LABICOM), do curso de Fisioterapia da 

UFTM, situado na mesma cidade. 

O estudo contou com uma amostra selecionada por conveniência e 

composta de 10 indivíduos com DP que se adequaram aos critérios de inclusão 

e exclusão vigentes. Todos os participantes foram informados e esclarecidos 

sobre os procedimentos aos quais seriam submetidos, e, após concordarem 

em participar, assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (APÊNDICE I). A pesquisa foi analisada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da UFTM e aprovada com número de protocolo 1768. 

Foram incluídos todos os sujeitos com diagnóstico de DP, em 

acompanhamento médico, e que não possuíam nenhum comprometimento 

físico ou mental que pudesse interferir na execução das tarefas solicitadas. A 

classificação na escala Hoen & Yahr também foi utilizada como critério 

inclusivo, sendo aceitos apenas indivíduos categorizados entre as faixas II e III 

(ANEXO I). 

A Escala de Hoehn e Yahr, desenvolvida em 1967, é usada para indicar 

o estado geral do paciente. Em sua forma original, compreende cinco estágios 

de classificação para avaliar a severidade da DP por meio de sinais e sintomas 

que permitem agrupar o indivíduo quanto ao nível de incapacidade. Pacientes 

classificados nos estágios II e III apresentam incapacidade leve a moderada, 

enquanto os classificados nos estágios IV e V, incapacidade mais grave 

(GOULART, PEREIRA, 2005). 

Foram excluídos aqueles que não aceitaram participar do estudo ou não 

assinaram o TCLE, além dos sujeitos que não compareceram aos 

procedimentos. 

Os indivíduos selecionados passaram por uma avaliação inicial, antes da 

realização da sessão fisioterapêutica, e uma avaliação final, após a sessão.     
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Neste momento, foi efetuada uma análise eletromiográfica, tal qual uma 

mensuração do tempo de reação simples. 

 

Sessão de tratamento 

 

Na sessão de tratamento baseada no método de FNP, foi trabalhada a 

diagonal primitiva (flexão-abdução-rotação externa), para membro superior. 

Aplicou-se a diagonal apenas no membro superior mais acometido (aquele 

onde a doença começou ou, no momento da avaliação, existia maior 

bradicinesia e/ou tremor), realizando somente seu padrão flexor e seguindo a 

técnica de iniciação rítmica, que começa com a movimentação passiva, 

passando para a ativa-assistida e terminando na movimentação com 

resistência manual. O indivíduo realizou três séries de 20 repetições (5 

passivas, 5 ativa-assistidas e 10 resistidas), com um minuto de repouso entre 

cada série. 

 

Protocolo de avaliação 

 

Para a coleta do sinal eletromiográfico foi usado um eletromiógrafo 

(EMG System do Brasil® Ltda) de oito canais. Eletrodos de superfície em forma 

de discos autoadesivos, com gel e diâmetro de 1 cm, foram utilizados. A pele 

sob os eletrodos passou por uma limpeza com álcool 70% e abrasão com lixa 

fina antes da colocação dos mesmos, seguindo as recomendações do 

protocolo SENIAM (Surface Electomyography for the Non-invasive Assessment 

of Muscles) (HERMENS et al., 2000). 

Durante a avaliação, foram monitorados os músculos: deltoide anterior 

(DA), bíceps braquial (BB) e tríceps braquial (TB), sempre do membro 

trabalhado (mais acometido). De acordo com o protocolo SENIAM, para o 

músculo DA, o eletrodo deveria ser posicionado à largura de um dedo, distal e 

anteriormente ao acrômio. Para o músculo BB, o eletrodo deveria estar a 1/3 

da linha média, entre o acrômio e a fossa cubital. Finalmente, para o músculo 

TB, os eletrodos eram dispostos dois dedos abaixo do meio (50%) da linha 

entre a crista posterior do acrômio e o olecrano (Figura 1). 
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Figura 1. Posicionamento dos eletrodos para os músculos DA, BB e TB. 

 

O participante foi posicionado sentado, a 90º de flexão de quadril, joelho 

e tornozelo, e braços ao longo do corpo, com ombros e antebraços em neutro. 

Havia uma constante preocupação com a manutenção do posicionamento 

correto do sujeito e um cuidado para evitar qualquer tipo de compensação 

durante as coletas. À frente do participante e à altura de seus joelhos foi 

colocado um painel de madeira mdf, de dimensões 57 cm de altura por 63 cm 

de largura, fixado à parede, contendo um alvo correspondente a uma lâmpada 

de LED (Light Emmitting Diode), disposta no centro do painel (Figura 2 e 3). 

 

 

Figura 2. Modelo de posicionamento. Simulação da tarefa funcional. 
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Figura 3. Painel de mdf utilizado durante as coletas. 

 

O software WinDaq (Dataq Instruments®) foi usado para aquisição dos 

dados, que foram digitalizados. A partir dos valores de Root Mean Square 

(RMS) e da contração voluntária máxima (CVM) de cada músculo estudado, de 

forma separada, calculou-se o valor de RMS normalizado (RMS/valor máximo 

obtido na CVM). 

Após o posicionamento do sujeito, uma tarefa funcional foi requerida. 

Solicitou-se que o indivíduo alcançasse, com o membro superior mais 

acometido, a lâmpada de LED situada no centro do painel à sua frente, assim 

que ela acendesse, mantendo esta posição até que a luz se apagasse. Ao 

participante da pesquisa foi explicada a tarefa em questão, e sua execução era 

requisitada uma primeira vez apenas como teste, a fim de confirmar uma 

perfeita compreensão por parte do sujeito. Após a realização do teste, e sem 

nenhuma dúvida pendente, o avaliador, sem fazer uso de comando de voz, 

ligou a lâmpada três vezes, totalizando três repetições para o alcance. Além 

disso, também foram coletadas as CVMs dos músculos DA, BB e TB. Dessa 

maneira, o tempo de reação simples foi apurado. 

 

Análise de dados 

 

Para a análise estatística foram utilizados os softwares Excel versão 

2013, Kaleida Graph versão 4.0 e Statistical Packpage for Social Sciences 

(SPSS) versão 20.0. A normalidade da distribuição dos dados eletromiográficos 

foi verificada pelo teste Shapiro Wilk. Como os dados tiveram distribuição 
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normal, utilizou-se os testes Anova One Way, onde as variáveis independentes 

eram os músculos nos momentos iniciais e finais e o teste t student, 

considerando o tempo de reação inicial e final, para cada músculo, como 

variável dependente. Ainda sobre o tempo de reação, curtoses foram utilizadas 

para verificar a variabilidade entre os valores iniciais e finais para os músculos 

estudados. 

 

RESULTADOS 

 

Participaram deste estudo 10 indivíduos com DP, todos do gênero 

masculino, com média de idade de 65,5 anos (±10,74) e tempo de doença de 

7,5 anos (±2,46 anos). Em relação à escala Hoen & Yahr, 7 sujeitos (70%) 

encontravam-se no estágio dois; 2 sujeitos (20%) no estágio dois e meio e 1 

sujeito (10%) no estágio três (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Caracterização dos sujeitos quanto à idade, tempo de doença e pontuação 

na escala Hoen & Yahr. 

SUJEITO 
IDADE 

(anos) 

TEMPO DE DOENÇA  

(anos) 
HOEN & YAHR 

1     50 
 

11 2 

2 59 8 2 

3 62 8 2 

4 63 9 2 

5 72 4 2 

6 56 5 2 

7 84 7 2,5 

8 61 9 2 

9 67 10 3 

10 81 4 2,5 

 

De acordo com o teste t student, considerando a média entre os três 

alcances, para o tempo de reação inicial (ti) e final (tf) não houve diferença 

significativa para nenhum dos músculos analisados (DA: ti=1,07 segundos – 

tf=1,13 segundos; p=0,346022); BB: ti=1,14 segundos – tf=1,11 segundos; 
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p=0,691949; TB: ti=1,06 segundos – tf=1,04 segundos; p=0,298567) (FIGURAS 

4,5 e 6). 
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Figura 4. Teste t Student – tempo de reação inicial e final para o músculo DA. 
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Figura 5. Teste t Student – tempo de reação inicial e final para o músculo BB. 
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Box & Whisker Plot

t reacao i vs. t reacao f

 Mean 

 Mean±SE 

 Mean±SD 
t reacao i t reacao f

1,00

1,02

1,04

1,06

1,08

1,10

1,12

 

Figura 6. Teste t Student – tempo de reação inicial e final para o músculo TB. 

 

O mesmo ocorreu com os resultados do teste Anova One Way, onde 

não houve diferença significativa entre o tempo de reação inicial 

F(2,27)=,82576; p=,44866 e o final F(2,27)=2,3527; p=,11431 (Figura 7 e 8). 
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Figura 7. Anova One Way – tempo de reação inicial para os músculos DA, BB e TB. 
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musc; LS Means
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Figura 8. Anova One Way – tempo de reação final para os músculos DA, BB e TB. 

 

A variabilidade entre os valores iniciais e finais do tempo de reação, para 

cada músculo, foi analisada por meio de curtoses. O músculo DA apresentou 

curtose inicial de 14,7 e final de 11,1; para o BB os valores foram de 20,1 inicial 

e 6,6 final; e para o TB, a curtose inicial foi de 19,7, enquanto a final teve valor 

de 6,8. Não houve diferença significativa para as médias entre os alcances, 

porém, notou-se uma diminuição considerável no desvio padrão dos músculos 

BB (Figura 9) e TB (Figura 10), o que reflete uma menor variabilidade no tempo 

de reação final. 

 

Figura 9. Curtose entre o tempo de reação inicial (esquerda) e final (direita) do músculo 

BB. 
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Figura 10. Curtose entre o tempo de reação inicial (esquerda) e final (direita) do 

músculo TB. 

 
DISCUSSÃO 

 

O intuito da pesquisa foi avaliar o efeito de uma sessão de fisioterapia 

baseada na técnica de iniciação rítmica da FNP sobre o tempo de reação 

simples de indivíduos com DP. Estatisticamente, os resultados encontrados 

não foram significantes, porém observou-se uma tendência a uma diminuição 

da variabilidade no tempo de reação simples dos participantes após o treino 

baseado na FNP. 

Uma característica comum ao movimento humano é a variabilidade 

motora, isto é, diversas tentativas de realizar uma mesma tarefa sempre 

seguirão para desempenhos diferentes, o que inclui a cinemática, a cinética e 

os padrões de ativação muscular (LATASH, SHOLZ e SCHONER, 2002). Esta 

ideia de que cada repetição de um movimento envolve padrões neurais e 

motores exclusivos foi descrita por Bernstein (1967), que utilizou a expressão 

“repetição sem repetição” para relatar tentativas consecutivas de executar uma 

mesma ação motora. 

A variabilidade em características posturais ou de movimentos pode ser 

calculada por meio de estatísticas simples, como, por exemplo, o desvio 

padrão (LEVIN, 2013). No presente estudo, uma análise feita por curtoses do 

tempo de reação inicial e final demonstrou uma diminuição nos desvios 

padrões dos músculos BB e TB, após a sessão de tratamento proposta, o que 

indicaria uma maior uniformidade na ativação muscular, mesmo em se tratando 

de uma intervenção imediata. 
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Vale ressaltar que a intervenção realizada teve como base a técnica de 

iniciação rítmica do método de FNP, e, seu grande diferencial está justamente 

na normalização do ritmo do movimento durante toda sua amplitude, 

aumentando e diminuindo a velocidade. Além disso, a facilitação da iniciativa 

motora também deve ser considerada, pois está diretamente ligada à acinesia 

dos indivíduos com Parkinson. Não foram encontradas, na literatura atual, 

pesquisas que correlacionassem a técnica de iniciação rítmica do método FNP 

com a variável tempo de reação. Apesar disso, alguns autores já associaram o 

método com a DP em seus estudos e obtiveram resultados positivos, porém, 

relacionando-os à força muscular, coordenação motora, qualidade de vida, 

alinhamento postural, marcha e mobilidade vertebral (SANTOS et al., 2012; 

DEANE et al., 2007; MIREK et al., 2003). Essa lacuna existente na literatura no 

que diz respeito à associação do tempo de reação com o método FNP dificulta 

o debate dos resultados encontrados pela pesquisa vigente, porém, também 

instiga o desenvolvimento de trabalhos futuros acerca do assunto. 

Desse modo, a escassez de artigos que abordem o tema específico 

torna-se a maior limitação deste estudo, assim como a amostra reduzida. Além 

disso, uma intervenção mais prolongada e que também utilize a técnica de 

iniciação rítmica da FNP fica como sugestão para um próximo trabalho, dada a 

necessidade de mais investigação científica referente ao tema. 

 
CONCLUSÃO 

 
Diante do desfecho encontrado, conclui-se que uma sessão de 

fisioterapia baseada na técnica de iniciação rítmica, do método de FNP, 

influencia o tempo de reação simples de indivíduos com DP, diminuindo sua 

variabilidade, o que indica maior uniformidade em relação à variável. 
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3.3 ARTIGO 3  

 

A técnica de iniciação rítmica, do método de Facilitação Neuromuscular 

Proprioceptiva, modifica o padrão de ativação do burst agonista, durante 

o alcance, em indivíduos com doença de Parkinson? 

 

Iramaia Salomão Alexandre de Assis, Gustavo José Luvizutto, Luciane 

Aparecida Pascucci Sande de Souza. 

 

RESUMO 

Introdução: A doença de Parkinson é causada pela morte de dopamina da 

substância negra do encéfalo e provoca sinais e sintomas característicos, que 

incluem distúrbios motores, posturais e cognitivos. Um auxílio importante 

dentro da fisioterapia é o método de Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva, 

que ajuda o praticante a atingir uma função motora eficaz. Objetivo: Avaliar o 

efeito de uma sessão de fisioterapia baseada na técnica de iniciação rítmica, 

do método de FNP, sobre o impulso agonista do músculo bíceps braquial (BB), 

durante o movimento de alcance de indivíduos com DP. Métodos: 7 sujeitos 

com DP foram avaliados antes e logo após uma sessão de fisioterapia baseada 

na técnica de iniciação rítmica. Tratou-se de uma avaliação eletromiográfica 

dos músculos deltoide anterior (DA), bíceps braquial (BIC) e tríceps braquial 

(TRIC), durante o movimento de alcance, realizado 3 vezes. A análise 

estatística foi feita por meio do teste t student, considerando a área abaixo da 

curva do burst agonista inicial e final. Resultados: Não houve diferença 

significativa para o teste empregado, o que indica que apenas uma sessão não 

promove mudanças na ativação muscular de sujeitos com Parkinson, sendo 

insuficiente para gerar aprendizado motor. Conclusão: Uma sessão de 

fisioterapia baseada na técnica de iniciação rítmica, do método de FNP, não 

promove mudanças no padrão de ativação muscular e, consequentemente, não 

gera aprendizagem motora em uma população com DP. 

Palavras-chave: Facilitação neuromuscular proprioceptiva, doença de 

Parkinson, fisioterapia. 
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ABSTRACT 

Introduction: Parkinson's disease is caused by the death of dopamine from the 

substantia nigra of the brain and causes characteristic signs and symptoms, 

including motor, postural and cognitive disorders. An important aid within 

physiotherapy is the Proprioceptive Neuromuscular Facilitation method, which 

helps the practitioner achieve effective motor function. Objective: To evaluate 

the effect of a physiotherapy session based on the rhythmic initiation technique 

of the PNF method on the agonist impulse of the brachial biceps muscle (BB) 

during the movement of reaching individuals with PD. Methods: Seven subjects 

with PD were evaluated before and after a physical therapy session based on 

the rhythmic initiation technique. It was an electromyographic evaluation of the 

anterior deltoid (DA), biceps brachii (BIC) and triceps brachii (TRIC) muscles 

during the reaching movement, performed 3 times. Statistical analysis was 

performed using the student t test, considering the area under the initial and 

final agonist burst curve. Results: There was no significant difference for the 

test used, which indicates that only one session does not promote changes in 

the muscular activation of subjects with Parkinson's, being insufficient to 

generate motor learning. Conclusion: A physiotherapy session based on the 

rhythmic initiation technique of the PNF method does not promote changes in 

the pattern of muscle activation and, consequently, does not generate motor 

learning in a population with PD. 

Keywords: Proprioceptive neuromuscular facilitation, Parkinson's disease, 

physiotherapy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A doença de Parkinson (DP), de etiologia idiopática, é uma doença 

crônica, degenerativa e progressiva, causada pela morte de dopamina da 

substância negra do encéfalo. A deficiência deste neurotransmissor provoca os 

sinais e sintomas característicos do Parkinson, que incluem distúrbios motores 

como rigidez, acinesia, bradicinesia, tremor, instabilidade postural e problemas 

cognitivos (LANA et al., 2007; ILKE, CARDOSO  e BARALDI, 2008; 

O’SULLIVAN E SCHIMITZ, 2004). 

Essas alterações motoras, típicas da doença, influenciam diretamente na 

movimentação e comportamento da ativação muscular desses indivíduos. 

Berardelli, et al., (1986) explica este padrão em sujeitos saudáveis. 

Basicamente, o comportamento muscular normal pode ser caracterizado por 

uma primeira explosão de atividade muscular (primeiro burst agonista), seguido 

de um período de quase silêncio elétrico, onde ocorre a explosão do 

antagonista e, por fim, a explosão do segundo burst agonista. A função deste 

primeiro burst é produzir a força necessária para iniciar o movimento e, em 

indivíduos com DP, fica visível a diferença deste momento com uma pessoa 

saudável. 

Em relação ao padrão eletromiográfico de Parkinsonianos, sabe-se que 

os mesmos produzem uma ativação agonista/antagonista coerente com a 

sequência esperada e também realizam a inibição do antagonista 

normalmente. Porém, eles se movimentam de forma lenta e com múltiplos 

ciclos de explosões de duração normal. A quantidade de ativação do burst 

agonista não é adequada para gerar a ação, exigindo que vários ciclos 

eletromiográficos sejam realizados, a fim de compensar este déficit (HALLETT 

et al., 1977; HALLETT e KHOSHBIN, 1980; BERARDELLI, et al., 1986). 

A fisioterapia torna-se ferramenta essencial para estes sujeitos. Por meio 

dela é possível desacelerar a progressão da doença e suas complicações, 

mantendo a funcionalidade do indivíduo durante o máximo de tempo 

(MARTINS et al, 2009). Neste cenário, destaca-se o método de Facilitação 

Neuromuscular Proprioceptiva (FNP), cujo objetivo é auxiliar o praticante, por 

meio de técnicas específicas, a atingir uma função motora eficaz. Uma dessas 

técnicas, a iniciação rítmica, utiliza movimentos rítmicos iniciados de forma 

passiva, passando para uma movimentação ativa-assistida e progredindo até a 
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resistência. O intuito é facilitar a iniciativa motora, melhorar a coordenação, 

ensinar e normalizar o ritmo do movimento e ajudar o paciente a relaxar 

(ADLER et al, 1999). 

O método de FNP na DP vem sendo observado clinicamente de maneira 

positiva (IRWIN-CARRUTHERS, 1971; MIREK et al., 2003). Sobretudo, não há 

uma padronização acerca de seu uso, principalmente quando relacionado ao 

comportamento motor de parkinsonianos. 

Visto isso, é possível lançar uma pergunta no que se refere à 

motricidade da população com Parkinson. A técnica de iniciação rítmica, do 

método de FNP, seria capaz de modificar o padrão de ativação muscular 

destes indivíduos? 

Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo avaliar o efeito de 

uma sessão de fisioterapia baseada na técnica de iniciação rítmica, do método 

de FNP, sobre o impulso agonista do músculo bíceps braquial (BB), durante o 

movimento de alcance de indivíduos com DP. 

 

2. METODOLOGIA 

 

A seleção dos participantes foi feita no setor de neurologia do 

Ambulatório Maria da Glória (AMG), no Hospital de Clínicas da Universidade 

Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) e no Centro de Reabilitação Dr. Fausto 

da Cunha Oliveira, também da universidade, todos instalados na cidade de 

Uberaba (MG). A partir da seleção, a pesquisa se desenvolveu no Laboratório 

de Biomecânica e Controle Motor (LABICOM), do curso de Fisioterapia da 

UFTM, situado na mesma cidade. 

O estudo contou com uma amostra selecionada por conveniência e 

composta de sete indivíduos com DP que se adequaram aos critérios de 

inclusão e exclusão vigentes. Todos os participantes foram informados e 

esclarecidos sobre os procedimentos aos quais seriam submetidos, e, após 

concordarem em participar, assinaram um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE I). A pesquisa foi analisada pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da UFTM e aprovada com número de protocolo 1768. 

Foram incluídos todos os sujeitos com diagnóstico de DP, em 

acompanhamento médico, e que não possuíam nenhum comprometimento 

físico ou mental que pudesse interferir na execução das tarefas solicitadas. A 
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classificação na escala Hoen & Yahr também foi utilizada como critério 

inclusivo, sendo aceitos apenas indivíduos categorizados entre as faixas II e III 

(ANEXO I). 

A Escala de Hoehn e Yahr, desenvolvida em 1967, é usada para indicar 

o estado geral do paciente. Em sua forma original, compreende cinco estágios 

de classificação para avaliar a severidade da DP por meio de sinais e sintomas 

que permitem agrupar o indivíduo quanto ao nível de incapacidade. Pacientes 

classificados nos estágios II e III apresentam incapacidade leve a moderada, 

enquanto os classificados nos estágios IV e V, incapacidade mais grave 

(GOULART, PEREIRA, 2005). 

Foram excluídos aqueles que não aceitaram participar do estudo ou não 

assinaram o TCLE, além dos sujeitos que não compareceram aos 

procedimentos. 

Os indivíduos selecionados passaram por uma avaliação 

eletromiográfica inicial, antes da realização da sessão fisioterapêutica, e uma 

final, após a sessão. 

 

2.1 Sessão de tratamento 

 

Na sessão de tratamento baseada no método de FNP, trabalhou-se a 

diagonal primitiva (flexão-abdução-rotação externa), para membro superior. A 

mesma foi aplicada apenas no membro superior mais acometido (aquele onde 

a doença começou ou, no momento da avaliação, existia maior bradicinesia 

e/ou tremor), realizando somente seu padrão flexor e seguindo a técnica de 

iniciação rítmica, que começa com a movimentação passiva, passando para a 

ativa-assistida e terminando na movimentação com resistência manual. O 

indivíduo realizou três séries de 20 repetições (5 passivas, 5 ativa-assistidas e 

10 resistidas), com um minuto de repouso entre cada série. 

 

2.2 Protocolo de avaliação 

 

Para a coleta do sinal eletromiográfico foi usado um eletromiógrafo 

(EMG System do Brasil® Ltda) de oito canais. Eletrodos de superfície em forma 

de discos autoadesivos, com gel e diâmetro de 1 cm, foram utilizados. A pele 

sob os eletrodos passou por uma limpeza com álcool 70% e abrasão com lixa 
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fina antes da colocação dos mesmos, seguindo as recomendações do 

protocolo SENIAM (Surface Electomyography for the Non-invasive Assessment 

of Muscles) (HERMENS et al., 2000). 

Durante a avaliação, foram monitorados os músculos: deltoide anterior 

(DA), bíceps braquial (BB) e tríceps braquial (TB), sempre do membro 

trabalhado (mais acometido). De acordo com o protocolo SENIAM, para o 

músculo DA, o eletrodo deveria ser posicionado à largura de um dedo, distal e 

anteriormente ao acrômio. Para o músculo BB, o eletrodo deveria estar a 1/3 

da linha média, entre o acrômio e a fossa cubital. Finalmente, para o músculo 

TB, os eletrodos eram dispostos dois dedos abaixo do meio (50%) da linha 

entre a crista posterior do acrômio e o olecrano (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Posicionamento dos eletrodos para os músculos DA, BB e TB. 

 

O participante foi posicionado sentado, a 90º de flexão de quadril, joelho 

e tornozelo, e braços ao longo do corpo, com ombros e antebraços em neutro. 

Havia uma constante preocupação com a manutenção do posicionamento 

correto do sujeito e um cuidado para evitar qualquer tipo de compensação 

durante as coletas. À frente do participante e à altura de seus joelhos foi 

colocado um painel de madeira mdf, de dimensões 57 cm de altura por 63 cm 

de largura, fixado à parede, contendo um alvo correspondente a uma lâmpada 

de LED (Light Emmitting Diode), disposta no centro do painel (Figura 2 e 3). 
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Figura 2. Modelo de posicionamento. Simulação da tarefa funcional. 

 

 

Figura 3. Painel de mdf utilizado durante as coletas. 

 

O software WinDaq (Dataq Instruments®) foi usado para aquisição dos 

dados, que foram digitalizados. A partir dos valores de Root Mean Square 

(RMS) e da contração voluntária máxima (CVM) de cada músculo estudado, de 

forma separada, calculou-se o valor de RMS normalizado (RMS/valor máximo 

obtido na CVM). 

Após o posicionamento do sujeito, uma tarefa funcional foi requerida. 

Solicitou-se que o indivíduo alcançasse, com o membro superior mais 

acometido, a lâmpada de LED situada no centro do painel à sua frente, assim 

que ela acendesse, mantendo esta posição até que a luz se apagasse. Ao 

participante da pesquisa foi explicada a tarefa em questão, e sua execução era 
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requisitada uma primeira vez apenas como teste, a fim de confirmar uma 

perfeita compreensão por parte do sujeito. Após a realização do teste, e sem 

nenhuma dúvida pendente, o avaliador, sem fazer uso de comando de voz, 

ligou a lâmpada três vezes, totalizando três repetições para o alcance. Além 

disso, também foram coletadas as CVMs dos músculos DA, BB e TB. Dessa 

maneira, a ativação e duração da resposta destes músculos foram 

averiguadas. 

 

2.3     Análise de dados 

 

Para a análise estatística foram utilizados os softwares Excel versão 

2013, Kaleida Graph versão 4.0 e Statistical Packpage for Social Sciences 

(SPSS) versão 20.0. A normalidade da distribuição dos dados eletromiográficos 

foi verificada pelo teste Shapiro Wilk. Como os dados tiveram distribuição 

normal, utilizou-se o teste t student para uma análise do burst agonista inicial e 

final. Vale lembrar que, para cada sujeito, foram coletados três alcances. Um 

dos alcances iniciais e um dos alcances finais foram selecionados para análise. 

A área abaixo da curva do burst agonista foi mensurada, obtendo-se os valores 

para a área inicial e final de cada indivíduo. 

 

3.       RESULTADOS 

 

Participaram deste estudo 7 indivíduos com DP, todos do gênero 

masculino, com média de idade de 65,29 anos (±12,59) e tempo de doença de 

7,57 anos (±2,44). Em relação à escala Hoen & Yahr, 5 sujeitos (71,43%) 

encontravam-se no estágio dois e 2 sujeitos (28,57%) no estágio dois e meio 

(Tabela 1). 
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Tabela 1. Caracterização dos sujeitos quanto à idade, tempo de doença e pontuação na escala 

Hoen & Yahr. 

SUJEITO 
IDADE 

(anos) 

TEMPO DE DOENÇA 

(anos) 
HOEN & YAHR 

1 50 
 

11 2 

2 62 8 2 

3 63 9 2 

4 56 5 2 

5 84 7 2,5 

6 61 9 2 

7 81 4 2,5 

 

 

De acordo com o teste t student, considerando a média da área abaixo 

da curva do burst agonista inicial (bi) e final (bf) do BB, não houve diferença 

significativa, com valores iguais a bi=0,07 e bf=0,08 e desvio padrão de 0,23 

sem alteração após a sessão (p=0,235619) (FIGURAS 3). 

 

 

 
Figura 4. Média da área do burst agonista inicial e final, com desvio padrão. 
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4.      DISCUSSÃO 

 
O objetivo da pesquisa foi analisar a repercussão de uma sessão de 

fisioterapia baseada na iniciação rítmica sobre o impulso agonista do BB, 

durante o movimento de alcance dos participantes. 

No que se refere ao comportamento muscular dos indivíduos com DP 

avaliados no estudo, o burst agonista do BB demonstrou um comportamento 

semelhante ao já descrito por Hallet, Shahani e Young (1977), Hallet e 

Khoshbin (1980) e Berardelli et al. (1986). Foi possível observar a ativação do 

burst agonista, assim como do antagonista e também os vários ciclos 

eletromiográficos durante o movimento. 

Estatisticamente, as médias das áreas do burst agonista inicial e final 

dos sujeitos não foram significantes, ao mesmo tempo em que o desvio padrão 

permaneceu inalterado após a sessão. 

Esse resultado demonstra que apenas uma sessão não foi suficiente 

para promover mudanças no padrão de ativação muscular, o que permite inferir 

que não houve aprendizagem motora.  Vale lembrar que o processo de 

aprendizagem motora envolve a prática e repetição de ações relativamente 

semelhantes, que levam a mudanças permanentes na capacidade do indivíduo 

de se movimentar (SCHIMIDT e WRISBERG, 2001). Assim, o desfecho 

encontrado indica que o número de repetições concluídas no presente estudo, 

não foi satisfatório a ponto de gerar um aprendizado motor. 

De todo modo, existe uma lacuna na literatura no que diz respeito à 

correlação dos assuntos FNP e aprendizado motor, pois, em geral, o método é 

muito explorado em estudos que avaliam déficits motores como a marcha, 

coordenação motora, postura e força muscular, como é o caso do estudo de 

Santos et al., (2012). Isso dificulta o debate, mas incita a realização de 

trabalhos que sigam essa linha e ao mesmo tempo deixa uma excelente 

sugestão para pesquisas futuras que incluam uma intervenção baseada no 

método, desenvolvida de maneira prolongada e com uma amostra expandida. 

 

5.      CONCLUSÃO 

 

Diante do desfecho apresentado, conclui-se que uma sessão de 

fisioterapia baseada na técnica de iniciação rítmica, do método de FNP, não 
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promove mudanças no padrão de ativação muscular e, consequentemente, não 

gera aprendizagem motora em uma população com DP. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho, como um todo, procurou investigar o comportamento 

motor de indivíduos com DP, levando em consideração as técnicas e 

alternativas de tratamento utilizadas e estudadas atualmente, além de variáveis 

como o tempo de reação simples e o padrão de ativação muscular. 

Foi possível observar, a princípio pela revisão sistemática, a escassez 

de pesquisas que envolvam a Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva no 

tratamento do Parkinson, o que é extremamente desfavorável, já que é 

essencial que fisioterapeutas e pesquisadores tenham a condição de se 

nortearem cientificamente em relação ao tratamento de seus pacientes. 

Quanto aos resultados dos experimentos realizados (artigos 2 e 3), 

apesar de não terem sido estatisticamente significantes, foram interessantes 

pois levantaram questões pouco desenvolvidas. A influência de apenas uma 

sessão de iniciação rítmica no tempo de reação simples de Parkinsonianos é 

animadora, pois mostra como o treino é benéfico neste sentido. Este dado deve 

servir de incentivo para pesquisas futuras, e até mesmo mais prolongadas, a 

fim de que a literatura tenha condições de respaldar terapeutas que decidam 

pela utilização do método e queiram explorá-lo mais a fundo. 

Mesmo sobre o desfecho do artigo 3, deve-se levar em consideração a 

rapidez da terapia. Este fato, somado à amostra reduzida e à falta de artigos 

que correlacionem os temas, tornam-se as principais limitações deste trabalho, 

sobretudo, estimulam a realização de estudos futuros. 
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APÊNDICE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você tem um tipo de doença denominada doença de Parkinson e está 

sendo convidado a participar do estudo: “Efeito de uma sessão de 

Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva no tempo de reação e impulso 

agonista de indivíduos com doença de Parkinson”. Os avanços na área da 

saúde ocorrem através de estudos como este, por isso a sua participação é 

importante. O objetivo deste estudo é avaliar o efeito de uma sessão única de 

diagonais da FNP baseadas na técnica de iniciação rítmica, sobre o movimento 

de alcance de indivíduos com DP. A Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva 

combina uma série de exercícios terapêuticos, usando resistência manual, com 

o objetivo de melhorar as funções motoras, de coordenação e equilíbrio. Não 

será feito nenhum procedimento que lhe traga qualquer desconforto ou risco à 

sua vida 

Você passará por uma avaliação, antes e após a sessão única de 

tratamento. Com os resultados deste estudo será possível entender melhor o 

efeito da FNP no alcance de indivíduos com doença de Parkinson e 

compreender melhor o tratamento em questão. 

Você poderá ter todas as informações que quiser e poderá não participar 

da pesquisa ou retirar seu consentimento a qualquer momento, sem prejuízo 

no seu atendimento. Pela sua participação no estudo, você não receberá 

qualquer valor em dinheiro, mas terá a garantia de que todas as despesas 

necessárias para a realização da pesquisa não serão de sua responsabilidade. 

Seu nome não aparecerá em qualquer momento do estudo, pois você será 

identificado com um número. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

 

 

Eu, _________________________________________________ li e/ou 

ouvi o esclarecimento acima e compreendi o objetivo do estudo e qual o 

procedimento a que serei submetido. A explicação que recebi esclarece os 

riscos e benefícios do estudo. Eu entendi que sou livre para interromper minha 

participação a qualquer momento, sem justificar minha decisão e que isso não 

afetará meu tratamento. Sei que meu nome não será divulgado, que não terei 

despesas e não receberei dinheiro por participar do estudo.  Eu concordo em 

participar do estudo. 

 

Uberaba, ............./ ................../................ 

 

_______________________________________        ____________________ 

Assinatura do voluntário ou seu responsável legal       Documento de identidade 

 

_______________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

  

_______________________________ 

Assinatura do pesquisador orientador 

 

 

Telefone de contato dos pesquisadores: 

Profa. Luciane Sande de Souza (34) 99445222 

Fisioterapeuta Iramaia Salomão (34) 991954561 

 

Em caso de dúvida em relação a esse documento, você pode entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do 

Triângulo Mineiro, pelo telefone 3318-5854. 
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ANEXO 

 

ESCALA DE HOEHN E YAHR 

 

Estágio 0: Nenhum sinal da doença. 

Estágio 1: Doença unilateral. 

Estágio 1,5: Envolvimento unilateral e axial. 

Estágio 2: Doença bilateral sem déficit de equilíbrio. 

Estágio 2,5: Doença bilateral leve, com recuperação no “teste do empurrão”. 

Estágio 3: Doença bilateral leve a moderada; alguma instabilidade postural; 

capacidade de viver independente. 

Estágio 4: Incapacidade grave, ainda capaz de caminhar ou permanecer de pé 

sem ajuda. 

Estágio 5: Confinado à cama ou cadeira de rodas a não ser que receba ajuda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


