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Introdução e objetivos: Em sujeitos saudáveis, a velocidade
autosselecionada (VAS) de marcha acontece próxima à velocidade ótima
(Vótima) representando um pêndulo invertido otimizado. Em pacientes com
Doença de Parkinson (DP) que possuem alterações na marcha, essa relação
não está bem clara. A Caminhada Nórdica (CN) parece eficaz em melhorar a
velocidade de caminhada. O objetivo do estudo foi avaliar os efeitos do
treinamento de CN e de caminhada livre (CL) sobre os sintomas motores,
mobilidade funcional e IRL em DP.

Métodos: ECCR realizado no Laboratório de Pesquisa do Exercício da
UFRGS, aprovado pelo CEP-HCPA nº 555.123. A amostra foi de 33 pacientes
com da DP entre 1,5 e 3 da escala Hoehn e Yahr, randomizados em 2 grupos
de treinamento (CN=16) e (CL=17), com duração de nove semanas, 2
sessões semanais de 1 hora e intensidades de 65 a 80% da FCmáxima. As
avaliações da UPDRS – III, VAS, TUG e IRL ocorreram no pré (T1) e pós-
treinamento (T2). Os pacientes caminharam na esteira em 3 velocidades
para selecionarem a VAS. Para estimar a Vótima foi utilizado a equação: √
(0,25 x 9,81 x CMI), e o IRL pelo quociente da VAS pela Vótima multiplicado
por 100. Os dados foram analisados no SPSS, por meio da GEE, α

Resultado: A CN e o CL reduziram os sintomas motores, sendo os menores
valores da UPDRS III após o período de intervenção para a CN. No TUG
houve diferenças significativas nos fatores: grupo (CN: 18,64 ± 0,8 e CL =
23,43 ± 1,0; p = 0,004) e tempo (CN: 18,64 ± 0,8 e CL = 23,43 ± 1,0; p <
0,001), com menores valores para a CN. Apenas a CN apresentou melhora
no TUG com diferença significativa após a intervenção. A CN apresentou
maiores valores de VAS em T1 e T2 quando comparado ao grupo da CL (p <
0,001). O IRL da CN e da CL, apresentou diferença significativa entres os
grupos no T1 e T2 (p < 0,001), com maiores valores para a CN em todos os
momentos, indicando o grupo CN está mais próximos da Vótima.



Discussão e conclusão: Os resultados apresentaram efeito significativo
após o período de treinamento, para os sintomas motores, mobilidade
funcional do TUG (com diferença significativa favorável para a CN), VAS e
IRL. Estes achados podem ser justificados pela utilização dos bastões
durante a CN, uma vez que auxiliam na fase propulsora e aumentam a
velocidade da marcha. Desta forma, a prática da CN parece ser eficiente
para aquisições funcionais de sujeitos com perdas relacionadas a circuitos
dopaminérgicos.
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