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Introdução e objetivos: Considerando a dificuldade na marcha uma causa
comum de incapacidade funcional em pessoas com doença de Parkinson
(DP), estudos têm evidenciado que estímulos auditivos, visuais e
somatossensoriais podem ser utilizados para adequação da marcha desses
indivíduos. O presente estudo tem como objetivo avaliar os efeitos do treino
do passo e da marcha associados à estimulação auditiva rítmica (EAR),
técnica de estimulação sonora, sobre as variáveis de marcha e mobilidade
funcional desses pacientes.

Métodos: Ensaio clínico randomizado piloto (CAEE nº
44385115.2.0000.5208) realizado com pacientes com DP idiopática e Hoenh
& Yahr (original) I a III. Os indivíduos foram randomicamente alocados em
dois grupos e receberam como intervenção um tratamento fisioterapêutico
composto por nove exercícios (entre eles, o treino do passo e da marcha),
aplicado em 15 sessões, duas vezes por semana. O grupo com EAR (GEAR)
executou o treino do passo e da marcha com a EAR, enquanto o grupo
controle, sem a EAR, os desempenhou usando o próprio ritmo. Os indivíduos
foram avaliados antes e após a intervenção mediante dois instrumentos:
Teste de caminhada de 10 metros (TC10m) e Timed Up & go (TUG).

Resultado: A amostra analisada foi composta por seis indivíduos, sendo três
no GEAR (dois homens) e três no GC (dois homens). Quanto ao estágio da
doença, o GEAR apresentou dois pacientes com HY2 e um HY3, já o GC
apresentou dois indivíduos com HY2 e um com HY1. Na comparação entre
os grupos, o GEAR apresentou redução do tempo no TUG (DM= -0,27; IC
95% -4,65— 4,12) e no TC10m (DM= -0,53; IC 95% -2,81— 1,76), bem como
menor número de passos (DM= -0,56; IC -4,07— 2,96), maior velocidade
(DM= 0,14; IC 95% -0,44— 0,72) e cadência (DM= 0,12; IC 95% -0,19—
0,43) no TC10m. Não houve diferença significativa em nenhum parâmetro
(p>0,05).



Discussão e conclusão: Considerando o número amostral limitado, não se
pode inferir que a EAR adicionada aos treinos propiciou melhores resultados
do que a realização dos treinos isoladamente, entretanto, a análise pareada
no GEAR sugere que essa estratégia pode ser promissora e suscita mais
investigações. Além disso, fatores que podem ser pesados clinicamente na
escolha da EAR pelo terapeuta são o prazer e felicidade relatados pelos
pacientes, talvez relacionados à melhora da motivação e/ou menor
percepção da fadiga.
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