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RESUMO 

 

Introdução: Os sinais motores da doença de Parkinson (DP) podem acarretar distúrbios do 

movimento dos membros superiores (MS), afetando o desempenho das atividades de vida diária 

(AVD) e a independência dos pacientes. A literatura ainda é escassa em relação a abordagem 

terapêutica dos membros superiores nos pacientes com DP. Objetivo: Desta maneira, este estudo 

teve como objetivo investigar os efeitos do treinamento com realidade virtual não-imersiva nos 

membros superiores, bem como, na qualidade de vida de pacientes com DP.  Métodos: Avaliamos 

prospectivamente 16 voluntários de ambos os gêneros, idade de 64 ± 5 anos, tempo de diagnóstico de 

5,4 ± 3,8 anos, Hoehn & Yahr de 2,5 [2,0; 3,0], recrutados entre o período de janeiro de 2015 à 

janeiro de 2017 no ambulatório de Neurologia da Universidade Federal Fluminense-UFF, cidade de 

Niterói – RJ, Brasil. Os participantes realizaram 22 sessões de treinamento individual, com realidade 

virtual não-imersiva, jogando oito jogos do Nintendo Wii®. Foram supervisionados por uma 

fisioterapeuta Neurofuncional em todas as sessões, realizadas duas vezes por semana, com duração 

de 60 minutos cada. Principais medidas de resultado: A qualidade de vida foi avaliada através da 

Escala Específica de Avaliação da Qualidade de Vida na DP – PDQ-39 e os resultados clínicos 

foram determinados com base na Escala de Avaliação da Doença de Parkinson Unificada – UPDRS 

(Total, seções II e III). Os resultados motores foram avaliados utilizando o Test d'Évaluation des 

Membres Supérieurs de Personnes Agées (TEMPA) e Nine Hole Peg Test (9HPT). Resultados: 

Foram observadas diferenças significativas para as variáveis PDQ39 total (p=0,019), PDQ39 nos 

domínios mobilidade (p=0,002), AVD (p=0,043), cognição (p=0,017), comunicação (p<0,001) e 

desconforto corporal (p=0,011). Observaram-se diferenças significativas para o UPDRS total (p = 

0,002), bem como para UPDRS II e III (ambos p <0,001) para a análise pré, pós-intervenção e 

acompanhamento, observaram diferenças estatisticamente significativas para a TEMPA total (p = 

0,002) e a tarefa 2 (p <0,001), tarefa 3 (esquerda: p = 0,003), tarefa 4 (p = 0,005), tarefa 5 (p = 

0,002), tarefa 6 (p <0,001), tarefa 7 (direita: p = 0,009, esquerda: p <0,001), tarefa 8 (direita: p = 

0,002; esquerda: p <0,001) para análise pré, pós-intervenção e de acompanhamento. Não foram 

observadas diferenças significativas para o 9HPT. Conclusão: pacientes com DP nos estágios 2-3 de 

Hoehn e Yahr apresentaram melhora funcional dos membros superiores submetidos ao treinamento 

com realidade virtual não-imersiva, mesmo um mês após o término do protocolo. 

 

Palavras-chave: Doença de Parkinson, Fisioterapia, Membros Superiores, Realidade virtual 
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ABSTRACT 

 

Background: Motor symptoms of Parkinson's disease (PD) can lead to movement disorders of 

upper limb (UL), affecting the performance of activities of daily life (ADL) and patient 

independence. The literature is still scarce in relation to the therapeutic approach of the UL in 

patients with PD. Objective: This study aimed to investigate the effects of non-immersive virtual 

reality training on the UL, as well as on the quality of life of patients with PD. Methods: We 

evaluated prospectively 16 volunteers of both genders, age 64 ± 5 years, diagnosis time of 5.4 ± 3.8 

years, Hoehn & Yahr of 2.5 [2.0; 3.0]. Patients were recruited between January 2015 and January 

2017 at the Neurology outpatient clinic of the Fluminense Federal University-UFF, Niterói - RJ, 

Brazil. Participants performed 22 individualized training sessions, with non-immersive virtual 

reality, playing eight games of the Nintendo Wii®. They were supervised by a physiotherapist in all 

sessions, held twice a week, lasting 60 minutes each. Main outcome measures: quality of life was 

assessed using the Specific Quality of Life Assessment Scale in PD - PDQ - 39 and the clinical 

results were determined based on the Unified Parkinson's Disease Scale - UPDRS (Total, Sections II 

and III). The motor results were evaluated using the Test d'Évaluation des Membres Supérieurs de 

Personnes Agées (TEMPA) and Nine Hole Peg Test (9HPT). Results: There were significant 

differences were observed for the variables PDQ39 total (p = 0.019), PDQ39 in the mobility domains 

(p = 0.002), ADLs (p = 0.043), cognition = 0.017), communication (p <0.001) and body discomfort 

(p = 0.011). Significant differences were observed for the total UPDRS (p = 0.002), as well as for 

UPDRS II and III (both p <0.001) for the pre, postintervention and follow-up analysis, statistically 

significant differences were observed for total TEMPA (p = 0.003), task 4 (p = 0.005), task 5 (p = 

0.002), task 6 (p <0.001), task 7 (right: p = 0.009, left: p <0.001), task 8 (right: p = 0.002; left: p 

<0.001) for pre, postintervention and follow up analysis. No significant differences were observed 

for 9HPT. Conclusion: Patients with PD in the 2-3 stages of Hoehn and Yahr presented functional 

improvement of the UL submitted to non-immersive virtual reality training, even one month after the 

end of the protocol. 

 

Key words: Parkinson's disease, Physiotherapy, Upper limbs, Virtual Reality 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1  CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

A doença de Parkinson (DP) é caracterizada pela presença de sinais motores 

como bradicinesia, rigidez, tremor de repouso e tardiamente instabilidade postural. 

Estes sinais podem acarretar disfunção dos membros superiores (MS), afetando o 

desempenho das atividades de vida diária (AVD) e a qualidade de vida dos pacientes 

(PROUD et al., 2013). Redução da velocidade e amplitude de movimento, déficits de 

modulação de força, dificuldade na realização de tarefas sequenciais, bimanuais e 

tarefas de destreza motora fina, são frequentemente observados em pacientes com DP e, 

em menor frequência, o congelamento dos MS (ALLEN et al., 2017; PROUD et al., 

2013; QUINN, BUSSE e DAL BELLO-HAAS, 2013; VERCRUYSSE et al., 2014). 

Com a progressão da doença, esses déficits tornam-se mais acentuados, podendo gerar 

limitações em atividades ocupacionais, de lazer e auto-cuidado (DE FREITAS et al., 

2017). Comumente, são observadas limitações durante atividades de escrita, amarrar 

cadarços, abotoar roupas, manipular utensílios, comer, vestir-se e higiene pessoal 

(JANKOVIC, 2008; QUINN, BUSSE e DAL BELLO-HAAS, 2013). Neste contexto, é 

importante a identificação precoce das incapacidades e limitações funcionais a fim de 

elaborar um plano de tratamento adequado para auxiliar na manutenção da 

funcionalidade e independência dos pacientes com DP (PROUD et al., 2013). 

Jogos interativos baseados na realidade virtual (RV) têm recentemente atraído a 

atenção devido ao seu potencial como ferramenta terapêutica, fornecendo uma visão 

pragmática, forma sustentável e envolvente de exercícios terapêuticos (BARRY; 

GALNA e ROCHESTER, 2014). 

A RV pode ser definida como uma avançada forma de interface homem-

computador que permite ao usuário interagir em um ambiente virtual, de uma forma 

extremamente realista e natural (RIVA, 2002). A RV não-imersiva trabalha com o 

transporte parcial do usuário ao mundo virtual, permitindo assim que o mesmo se 

perceba ainda predominantemente no mundo real. Para tanto utiliza, por exemplo, 

monitor comum ou um console, mouse, joystick, teclado que permite a manipulação do 

ambiente virtual (HOLDEN e DYAR, 2002). Dessa forma a RV é uma ferramenta 
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terapêutica alternativa, utilizando-se da tecnologia para oferecer mais um recurso no 

campo da reabilitação física (VIEIRA et al., 2014). 

Os estudos sobre reabilitação física na DP, majoritariamente, abordam os 

comprometimentos dos membros inferiores, marcha e equilíbrio (DIBBLE et al., 2006, 

2009, 2015; HASS et al., 2012; SCHILLING et al., 2010). Os estudos com enfoque nos 

MS têm, em sua maioria, característica avaliativa, seja da coordenação, força, potência, 

bradicinesia ou funcionalidade (ALMEIDA; WISHART; LEE, 2002; CORCOS et al., 

1996; OLIVEIRA et al., 2008; PROUD; MORRIS, 2010; SOUZA et al., 2007). 

Portanto, nota-se uma lacuna de conhecimento sobre os possíveis efeitos da reabilitação 

física em MS dos pacientes com DP.   

Melhorar a qualidade de vida (QV) é uma questão fundamental ao lidar com a 

DP. Os cuidados integrativos mostram potencial para alcançar melhorias na QV 

(EGGERS et al., 2018). Estudos recentes tem demonstrado que uma abordagem 

integrada interprofissional através de terapia individualizada, incluindo 

acompanhamento domiciliar com visitas regulares de profissionais de saúde 

especializadas em DP, em comparação com acompanhamento de consulta médica ao 

Neurologista a cada 3 meses e acesso regular as terapias físicas, melhora a qualidade de 

vida, bem como sintomas motores e não-motores da DP ao longo de 6 meses (EGGERS 

et al., 2018; OU et al., 2018).  

Dessa forma, devido à necessidade de uma maior atenção aos MS dos pacientes 

com DP, em busca de oferecer uma melhor capacidade físico-funcional do MS e 

consequentemente melhora na qualidade de vida dos indivíduos com DP, formulou-se a 

seguinte questão problema: o treinamento com realidade virtual não-imersiva 

influenciará de forma positiva na aptidão funcional dos pacientes com DP? 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1  ASPECTOS HISTÓRICOS DA DOENÇA DE PARKINSON 

A doença de Parkinson (DP) foi descrita em 1817 pelo médico inglês James 

Parkinson, por meio da publicação de seu estudo em formato de monografia 

denominado “An Essay on Shaking Palsy”, tradução para português que significa “Um 

ensaio sobre a Paralisia Agitante” no qual descreve as principais características clínicas, 

diagnóstico, etiologia e tratamento baseados em seis casos do sexo masculino, com 

idades compreendidas entre 50 e 72 anos (PARKINSON, 1817). A enfermidade 

denominada por James Parkinson como “paralisia agitante” foi caracterizada pela 

presença de tremor de repouso, diminuição de força muscular, tendência à inclinação do 

tronco para frente e alteração da marcha, sendo que os sentidos e o intelecto estavam 

preservados (PARKINSON, 1817). 

Em 1877, Jean-Martin Charcot descreveu outras alterações causadas pela DP 

como as autonômicas e mentais, e ainda, por não concordar com os termos usados pelo 

médico inglês sobre o quadro de paralisia, Charcot descreveu as alterações de 

movimentos sendo comprometidas pela lentidão em sua execução e não por fraqueza. 

Ele descreveu, também, o tremor de repouso como não agravado pela atividade e não 

necessário para o diagnóstico da doença, descrevendo um paciente com rigidez e sem 

tremor (BURCH; SHEERIN, 2005; CHARCOT, BOURNVILLE e SEVESTRE, 1877; 

WEINER, 2008). Em homenagem ao seu antecessor, Charcot propôs que esta síndrome 

fosse denominada de “Mal de Parkinson” (RODRIGUEZ-OROZ et al., 2009). 

O estudo de Blocq e Marinesco, em 1893, descreveu um paciente com 

parkinsonismo unilateral resultante de um tuberculoma contralateral na região do “lócus 

níger”, evidência relevante que contribuiu para a futura localização da lesão típica da 

DP, na substância negra (PEARCE, 1989). Brissaud em 1925, primeiro propôs dano 

para a substância negra como o assento anatômico da doença de Parkinson, e Tre´tiakoff 

e Foix e Nicolesco prosseguiram estudos patológicos do mesencéfalo em relação à 

doença durante a década de 1920 (TRE´TIAKOFF 1921; BRISSAUD 1925; FOIX; 

NICOLESCO 1925). Entretanto, a análise patológica mais completa da DP e a clara 

delimitação das lesões do tronco cerebral foi realizada em 1953 por Greenfield e 

Bosanquet (GREENFIELD e BOSANQUET, 1953). Contudo, somente por volta de 
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1960 foi verificada a associação da dopamina com a fisiopatologia da doença, quando 

Ehringer e Hornkievicz descreveram a redução da dopamina no estriado de pacientes 

com DP, abrindo uma nova perspectiva para o seu tratamento baseado na reposição 

deste neurotransmissor (EHRINGER e HORNYKIEWICZ, 1960). 

A morbidade e a progressão clínica da DP foram estudadas no importante artigo 

de Hoehn e Yahr em que o sistema internacionalmente reconhecido de estadiamento da 

doença foi introduzido pela primeira vez. Este sistema de estadiamento está ancorado na 

distinção entre doença unilateral (estágio I) doença bilateral (estágios II-V) e o 

desenvolvimento de comprometimento do reflexo postural (estágio III) como um 

momento decisivo no significado clínico da doença (HOEHN e YAHR, 1967). 

 

2.2 EPIDEMIOLOGIA DA DP 

A DP é a segunda doença neurodegenerativa mais comum depois da doença de 

Alzheimer, afetando mais de 1% da população idosa (JIN et al., 2010; SPENCER et al., 

2011) e o segundo distúrbio do movimento mais frequente depois do tremor essencial 

(BARBOSA et al., 2006). A prevalência da DP varia de 35,8 por 100.000 habitantes a 

12.500 por 100.000 e estimativas de incidência anual varia de 1,5 por 100.000 a 346 por 

100.000 em diferentes países (CACABELOS, 2017). A DP está se tornando um grande 

problema de saúde relacionado à idade (HIRSCH et al., 2016). A meta-análise dos 

dados mundiais sobre a DP indica uma prevalência crescente de acordo com a idade (41 

casos por 100.000 na faixa etária entre 40-49 anos, 107 casos na faixa etária entre 50-59 

anos, 173 casos entre 55-64 anos; 428 casos entre 60-69 anos; 425 casos entre 65-74 

anos; 1087 casos entre 70-79 anos; e 1903 casos por 100.000 acima dos 80 anos). Além 

da idade, também existe especificidade da distribuição por localização geográfica (uma 

prevalência de 1601 casos por 100.000 em pacientes da América do Norte, Europa e 

Austrália, e uma prevalência de 646 casos por 100.000 na Ásia) (PRINGSHEIM et al., 

2014). 

A DP é mais prevalente em homens (1729 por 100.000> 65 anos) do que em 

mulheres (1644 por 100.000), com prevalência máxima na faixa etária de ≥ 90 anos 

(4633 casos por 100.000), e uma prevalência média de 1680 por 100.000 em pessoas 

com mais de 65 anos de idade (RIEDEL et al., 2016). A incidência é semelhante em 

homens e mulheres com menos de 50 anos (razão M / F <1,2) e mais de 1,6 vezes maior 
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em homens do que mulheres acima de 80 anos (CACABELOS, 2017). Além disso, a 

DP coexiste com demência em mais de 25% dos casos e com depressão em mais de 

30% dos casos em alguns países (RIEDEL et al., 2016). 

2.3 ETIOLOGIA DA DP 

A etiologia da DP é complexa e envolve, provavelmente, fatores genéticos, 

ambientais, emocionais, estresse oxidativo e anormalidades mitocondriais, dentre outros 

(BOUHOUCHE et al., 2017). Genes foram associados com DP autossômica recessiva 

sendo Gene Parkina (PRKN) e Gene da cinase 1 induzida pela PTEN (PINK1) os mais 

frequentes e, juntamente com estudos de agregação familiar, têm dado respaldo a um 

componente genético (BOUHOUCHE et al., 2017). Dados recentes também 

demonstram uma forte evidência de que a exposição à pesticidas, tais como: paraquat, 

rotenona, clorpirifos, pendimetalina, endossulfão, fenpiroxima, tebufenpirina, 

triclorofon e carbaril envolve um aumento de 50% de risco para o desenvolvimento da 

DP (CHEN et al., 2017; GUNNARSSON e BODIN, 2017). 

2.4 DIAGNÓSTICO CLÍNICO DA DP 

Desde a sua descrição original, o diagnóstico clínico da DP centrou-se em uma 

síndrome motora definida. Dentre os critérios da Sociedade Internacional de Parkinson e 

Desordens do Movimento, do inglês International Parkinson and Movement Disorder 

Society (MDS-PD), a centralidade da síndrome motora continua a ser a principal 

característica pela qual a clínica da DP é definida. No entanto, manifestações não 

motoras estão presentes na maioria dos pacientes e muitas vezes podem dominar a 

apresentação clínica. Muitas dessas manifestações não motoras agora foram 

incorporadas aos critérios de diagnóstico (POSTUMA et al., 2015).   

Segundo Rizzo et al. (2016) os critérios básicos para o diagnóstico clínico da DP 

são a presença de duas ou mais das suas características cardinais (tremor de repouso, 

bradicinesia, instabilidade postural ou rigidez), além de uma melhora dos sintomas com 

a levodopa. O diagnóstico clínico da DP na fase inicial é desafiador mesmo para 

especialistas em distúrbios do movimento, pois a resposta ao tratamento dopaminérgico 

é menos definida e as características clínicas de diagnóstico diferencial, como o 

parkinsonismo atípico podem surgir. 
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Contudo, os critérios da (MDS-PD) são mais específicos e aceitos como padrão 

ouro para o diagnóstico clínico da DP e envolvem três etapas: 1. Identificação de sinais 

de parkinsonismo; 2. Identificação de sinais e sintomas para excluir a DP e 3. 

Identificação de critérios que suportem o diagnóstico de DP (POSTUMA et al., 2015). 

 A duração da doença variando de 3,6 a 13,8 anos (média de 10,2 anos) sem 

melhora ao longo do tempo é útil para aumentar a precisão diagnóstica (RIZZO et al., 

2016). Devido à falta de marcadores biológicos ou substratos específicos de 

neuroimagem, o diagnóstico deve ser baseado em critérios clínicos com sintomas 

parkinsonianos predominantes e ausência de sinais de outras desordens neurológicas e 

história de causas ligadas às drogas, toxinas ou infecções (WIRDEFELDT et al., 2011). 

2.5 FISIOPATOLOGIA DA DP 

A DP é considerada como resultado principalmente de anormalidades da função 

dos núcleos da base. Os núcleos da base incluem, sob o ponto de vista anatomo-

funcional,  o corpo estriado (núcleo caudado e putâmen), o globo pálido externo e 

interno (GPe, GPi), o núcleo subtalâmico (STN) e a substância negra com sua parte 

reticulata (SNr) e parte compacta (SNc). Eles participam de conexões anatômicas que 

envolvem áreas talâmicas e corticais específicas. Esses circuitos paralelos são divididos 

em conexões "motora", "associativa" e "límbica", e estão envolvidos em funções, tais 

como: aprendizado, planejamento, memórias e emoções (Figura 1), (GALVAN e 

WICHMANN, 2008; RODRIGUEZ-OROZ et al., 2009). 
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Figura 1: Organização funcional dos núcleos da base. GPe – globo pálido externo. GPi 

– globo pálido interno. STN – núcleo subtalâmico. Fonte: RODRIGUEZ-OROZ et al. 

(2009). 

 

A diminuição da disponibilidade de dopamina e sua redução na via nigro-

estriatal ocasiona aumento do disparo tônico dos neurônios gabaérgicos localizados no 

GPi e SNr; decorrente da menor facilitação da via direta e inibição da via indireta. 

Dessa forma, há o aumento da inibição tônica dos neurônios dos núcleos ventrais do 

tálamo, bem como o aumento do disparo de potenciais pós-sinápticos inibitórios nos 

neurônios localizados no núcleo pedúnculo-pontino e na região locomotora 

mesencefálica, essencialmente via SNr. Essas mudanças no padrão de disparo a partir 

do GPi e SNr determinariam a diminuição da ativação do córtex motor, e 

possivelmente, supressão do sistema inibitório do tônus muscular e inibição do sistema 

de execução da locomoção (HOLDEN et al., 2006). Tais mudanças justificam o 

aparecimento dos sinais clínicos da DP, como hipocinesia, bradicinesia e rigidez 

(MORRIS, 2000). Como resultado da diminuição dopaminérgica, há menor ativação 

cortical e, consequentemente, a realização de sequências de movimentos aprendidos, a 

preparação e a manutenção de tarefas motoras com maior prontidão e a realização de 

tarefas funcionais e apropriadas tornam-se prejudicadas (GALLETLY & BRAUER, 

2005; O’SHEA et al., 2002). 

O processo assimétrico da desnervação dopaminérgica nigro-estriatal contribui 

para uma apresentação assimétrica desses sintomas motores, além de sua presença poder 

ser útil para aumentar a precisão do diagnóstico clínico (LEWEK et al., 2010). 
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2.6 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DA DP 

2.6.1 SINTOMAS MOTORES DA DP 

Os sintomas motores típicos da DP são bem descritos na literatura 

(HAUSDORFF, 2009; KING & HORAK, 2009; RODRIGUEZ-OROZ et al., 2009; 

ZHANG et al., 2011). Abaixo estão elencados os sintomas motores da DP para melhor 

compreensão das manifestações clínicas que comprometem as atividades físico-

funcionais dos pacientes. 

Bradicinesia: definida como lentidão de movimento e decréscimo em amplitude 

ou velocidade (ou progressivas hesitações / interrupções) na iniciação e execução dos 

movimentos voluntários, mas também associada à lentos e fracos ajustes posturais 

(LEES, HARDY, REVESZ, 2009; POSTUMA et al., 2015). 

Rigidez: também conhecida como hipertonia plástica, caracterizada como 

resistência aumentada à movimentação passiva durante todo o arco de movimento e que 

não varia com a velocidade do estiramento, tanto em músculos agonistas quanto nos 

antagonistas, sendo mais comum nos músculos axiais e proximais dos membros 

(RIZZO et al., 2016). 

Tremor de repouso: atividade fásica muscular de 4 a 6Hz, com predomínio nas 

regiões distais dos membros e/ou na mandíbula, que se exacerba durante a realização da 

marcha, estresse emocional e esforço mental, diminui com o movimento voluntário do 

segmento e desaparece com o sono (RODRIGUEZ-OROZ et al., 2009). 

Instabilidade postural: sintoma de manifestação tardia na DP, decorrente da 

perda dos reflexos posturais e definida como deficiência do equilíbrio devido à redução 

dos ajustes posturais, tanto compensatórios como antecipatórios (RODRIGUEZ-OROZ 

et al., 2009; MASSANO e BHATIA, 2012). 

O congelamento da marcha descrito originalmente em inglês como freezing of 

gait (FOG) é definido como uma incapacidade súbita de iniciar ou continuar a marcha. 

Muito frequente ao iniciar a marcha; ao mudar de direção; ao passar por locais estreitos 

e imediatamente antes de alcançar um destino. Pode-se dizer que o FOG é uma forma de 

acinesia (estado momentânio) (GILADI et al., 2001). Os episódios de FOG não 

costumam ultrapassar 10 segundos (BLOEM et al., 2004). 
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A fisiopatologia do FOG ainda não é bem definida, porém existem algumas 

hipóteses. Thevathasan et al. (2012) defendem que o FOG possa estar relacionado com 

alterações neuroanatômicas no tronco cerebral, incluindo o núcleo pedúncolopontino e o 

locus ceruleus, que são estruturas do centro mesencefálico motor e dos circuitos de 

controle postural. Uma segunda hipótese apontada pela literatura seria uma 

anormalidade nos circuitos entre os núcleos da base e área motora suplementar (CHEE 

et al., 2009). A terceira hipótese aponta que sistemas não motores estariam envolvidos 

na etiologia dessa disfunção (GILAT et al., 2017), a ansiedade é um sintoma não-motor 

comum, não apenas na DP (afetando até 69% dos pacientes), mas é também um dos 

preditores mais influentes da qualidade de vida na DP (BOSTAN, DUM e STRICK, 

2013). Vários estudos mostraram que a ansiedade está associada a distúrbios de marcha 

mais severos na DP (BRYANT et al., 2016; ZHANG et al., 2016; GILAT et al., 2017). 

Curiosamente, uma maior prevalência de ansiedade e outros transtornos do humor 

foram relatados entre grupos de pacientes que experimentam congelamento da marcha 

(GILAT et al., 2017). 

Alguns fatores de risco para o desenvolvimento do FOG são apontados no 

estudo de Zhang et al. (2016). Os autores apontam como fatores de risco aqueles 

pacientes em estágios iniciais da doença com as seguintes características: idade 

avançada, ter o tipo acinético-rígido da doença, ansiedade ou depressão, uso precoce de 

levodopa, não fazer uso de amantadina ou selegilina e receptores dopaminérgicos da 

levodopa, apresentar como sítio inicial da doença os membros inferiores e distúrbios do 

sono. 

Apesar de pouco estudado, o fenômeno do congelamento também acomete os 

MS, constatado durante avaliações de padrões de movimento que remetessem a um 

congelamento de MS (em inglês: Freezing Of Upper Limbs, FOUL), durante tarefas 

bimanuais alternadas, entretanto ainda carece de instrumento clínico validado para a 

detecção do conglemaneto nos MS. A maioria dos indivíduos que apresentou FOG foi 

diagnosticada como FOUL. Apenas 1 indivíduo sem FOG apresentou FOUL 

(NIEUWBOER et al., 2009). Heremans et al. (2015) mostraram que indivíduos tendo 

congelamento em MS apresentaram dificuldades nos parâmetros de amplitude de 

movimento para desempenhar tarefas relacionadas à escrita. Esses indivíduos 

apresentaram congelamento na escrita quando foram exigidos a diminuírem o tamanho 

das letras gradativamente e quando foram orientados a escrever continuamente num 

padrão de tamanho menor. 



22 

 

 

 

Vercruysse et al. (2012) assim como Nieuwboer et al. (2009) correlacionaram a 

ocorrência de maior dificuldade para a realização de tarefas manuais em pacientes que 

apresentaram o FOG, comparado com indivíduos sem FOG. O grupo que possui a 

característica de congelar durante a marcha apresentou pior controle manual. Apontam 

ainda, a necessidade de estímulos externos visuais para um melhor aproveitamento 

durante a terapêutica, quando o foco é trabalhar MS. Pacientes que cursam com esse 

agravo do congelamento se beneficiam de pistas visuais, refletindo positivamente na 

melhor execução de tarefas manuais. 

Dentre os sintomas motores que caracterizam o quadro clínico da DP, o 

comprometimento dos membros superiores está correlacionado com a inabilidade 

funcional e comprometimento da independência e autonomia do indivíduo (VIEIRA et 

al., 2017).  

Os déficits dos membros superiores são prevalentes em indivíduos com DP, e 

nos estágios iniciais da doença, podem ser sutis e desafiadores para documentar no 

exame clínico (PRADHAN et al., 2015). 

Indivíduos com DP apresentam frequentemente déficit de destreza manual que 

leva à dificuldades para atividades, tais como: cortar alimentos, tomar medicação, 

autocuidados dentre outras atividades da vida diária (AVD) (RAHMAN et al., 2008). 

Gorniak et al. (2013) estudaram a função manual de pacientes com DP em dois 

momentos: “on” e “off” e constataram que os indivíduos apresentaram mais déficits no 

momento “off”. Os resultados obtidos neste estudo indicam que o comprometimento na 

modulação de força de preensão necessária às tarefas manuais pode interferir 

negativamente no controle motor. Os autores relatam ainda a repercussão negativa nas 

AVD desses indivíduos com DP.  

A habilidade motora para manipular objetos depende da produção, coordenação 

e controle precisos de forças. Para tanto, o SNC é exigido a controlar um número 

ilimitado de forças e encontrar uma solução particular para diversas variáveis cinéticas 

(OLIVEIRA et al., 2008). Há fortes evidências de que os núcleos da base são 

importantes para a integração de alto nível de informações somatossensoriais e visuais, 

necessárias para formar uma representação interna do corpo e do ambiente (DEHONG, 

1983; LIDSKY, MANETTO e SCHNEIDER, 1985). Apesar dos exames clínicos de 

pacientes com DP revelarem apenas sinais inconsistentes e sutis de percepção das 

alterações sensoriais (SNIDER, 1976; DIAMOND, SCHNEIDER e MARKHAM, 

1986), um número crescente de estudos está mostrando cinestesia anormal e alterações 
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na propriocepção em pessoas com DP (KING e HORAK, 2009). Por exemplo, Wright 

et al. (2007) e Horak et al. (2005) descobriram que os indivíduos com DP têm uma 

capacidade prejudicada para detectar a rotação de uma superfície ou a rotação passiva 

do tronco e que esta fraca cinestesia é agravada pela medicação com levodopa. 

Indivíduos com DP também apresentam percepção prejudicada da posição e movimento 

do braço e diminuição da resposta à vibração muscular (JOBST et al., 1997; ZIA et al., 

1997). O uso inadequado da informação proprioceptiva e a diminuição da percepção de 

movimento estão associados à superestimação do movimento corporal (bradicinesia) e à 

super-dependência da visão (KLOCKGETHER et al., 1995; MASCHKE et al., 2003). 

Sendo assim, nos indivíduos com DP, o comprometimento na geração e 

modulação da força muscular causam prejuízo na habilidade em realizar AVD que 

requerem força (CORCOS et al., 1996; GORNIAK, MACHADO e ALBERTS, 2013). 

Durante o movimento de garra e o ato de segurar um objeto utilizando a pinça 

indicador-polegar, indivíduos com DP apresentam maior duração da fase de iniciar o 

movimento para levantar o objeto (GORDON, INGVARSSON e FORSSBERG, 1997; 

INGVARSSON, GORDON e FORSSBERG, 1997). 

Pacientes com DP foram avaliados no período “off” da medicação (em torno de 

8 horas sem o uso do remédio), com o intuito de estudar a função manual através de 

dispositivo criado especificamente para a tarefa. Esse dispositivo continha sensores de 

pressão. Não houve diferença entre os membros dominantes e não dominantes. Os 

pacientes com DP apresentam picos de força de preensão manual excessivos durante a 

tarefa, sendo então apontado pelos autores que os pacientes teriam déficits na 

modulação de força em parâmetros de amplitude e tempo (PRADHAN et al., 2015). 

Um grande estudo de coorte realizado na Suécia que avaliou previamente todos 

os jovens (n= 1.317.713) que ingressavam no serviço militar compulsório do país, aos 

18 anos de idade, no ano de 1969 até 1996, constatou que os indivíduos que 

desenvolveram a DP apresentaram no momento baseline força muscular de MS 

diminuída quando comparados com os indivíduos que não desenvolveram a DP. Dessa 

forma, os autores sugeriram possíveis sinais da doença muitos anos antes da 

manifestação dos primeiros sintomas motores clássicos relatados pelos pacientes 

(GUSTAFSSON et al., 2015). 

Cano-De-La-Cuerda et al. (2010) estudaram a existência da fraqueza muscular 

na DP por meio de uma revisão de literatura. Os autores encontraram 17 artigos que 

tinham a fraqueza muscular como desfecho principal. Como resultados dessa pesquisa 
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citam a existência de fraqueza muscular em indivíduos com DP. Ao comparar 

indivíduos sem a doença com pessoas que apresentavam a DP, apontam que existe 

diferença em relação à força muscular, sendo pior para pessoas com DP. Apontam ainda 

a inexistência de um consenso em relação à origem da fraqueza muscular na DP, 

questionando se tal variável seria um fator de origem central ou periférica, e se a 

fraqueza muscular seria um sinal primário ou secundário da DP.  

2.6.2 DISFUNÇÃO COGNITIVA NA DP 

Atualmente sabe-se que a DP está associada a diversos sintomas além dos 

motores, entre eles os cognitivos, os emocionais e os vegetativos que podem evoluir de 

forma independente. Uma revisão sistemática recente da literatura, que objetivou gerar 

um modelo explanatório para as deficiências motoras, cognitivas e na aquisição do 

aprendizado implícito na DP, mostrou que as deficiências cognitivas parecem surgir já 

nos estágios iniciais da doença, evoluir rapidamente e estabilizar seu avanço enquanto 

os distúrbios motores e da aquisição do aprendizado implícito iniciam mais lentamente, 

aumentando sua progressão conforme a doença avança (PAVÃO, HELENE e XAVIER, 

2012). 

Funções executivas são definidas, segundo Leh et al. (2010), como mecanismos 

cognitivos usados para gerar e programar sequências de respostas e formular e conduzir 

novos planos de ação cujo desempenho otimizado não seria possível com a ativação 

comportamental rotineira, como nas situações que requerem operação simultânea de 

diferentes processos. 

Esses mecanismos cognitivos estão envolvidos no controle superior do 

comportamento como pensamento abstrato, observação às regras, seleção de 

informações sensoriais relevantes, manutenção ou deslocamento atencional entre duas 

tarefas, habilidade de iniciar, executar, inibir e monitorar sequências de ações, função 

visuo-espacial (RODRIGUEZ-OROZ et al., 2009), manipulação da informação, 

reconhecimento de erros e utilização adequada da memória operacional (ROCHESTER 

et al., 2007), auto regulação e monitorização de tarefas, flexibilização cognitiva, 

organização têmporo-espacial e motivação (CAMPOS-SOUSA et al., 2010). 

Em relação a todas as habilidades mencionadas anteriormente, há consistente 

evidência de deficiências na DP em testes de flexibilidade cognitiva, atenção seletiva 

(KUDLICKA, CLARE e HINDLE, 2011), planejamento, solução de problemas, 
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deslocamento atencional, divisão de recursos atencionais entre tarefas concorrentes, 

principalmente quando é exigido controle interno da atenção (RODRIGUEZ-OROZ et 

al., 2009), dupla tarefa motora versus cognitiva (WU; HALLETT, 2008; YOGEV et al., 

2005), tomada de decisão (ALBANI, GIOVANNI et al., 2011; PERFETTI et al., 2010) 

e memória operacional (HARRINGTON et al., 2011). 

Os sintomas motores e cognitivos podem se sobrepor, agravando-se 

mutuamente. As deficiências executivas, por exemplo, podem ser mais importantes para 

o comprometimento do controle dos movimentos voluntários na DP do que se 

considerava. Essas deficiências podem reduzir a ativação das áreas motoras cerebrais 

antes da iniciação de uma resposta motora, o que interferiria no seu desempenho 

subsequente, podendo ser uma das razões das deficiências motoras voluntárias típicas da 

doença (CAMERON et al., 2012). 

2.6.3 ASPECTOS DA QUALIDADE DE VIDA NA DP 

Melhorar a qualidade de vida (QV) é uma questão fundamental ao lidar com a 

DP. Os cuidados integrativos mostram potencial para alcançar melhorias na QV, dados 

esses comprovados em um estudo alemão (EGGERS et al., 2018), onde os autores 

analisaram através do questionário de QV específico para DP (PDQ-39), 257 pacientes 

distribuídos randomicamente em dois grupos: controle (GC) e intervenção (GI). Cento e 

vinte e cinco (125) sujeitos no GC e 132 pacientes no GI, os pacientes foram 

distribuídos aleatoriamente nos grupos, sendo o grupo controle (CG), mantido sobre o 

tratamento padrão alemão (que inclui visitas a cada 3 meses ao neurologista, acesso 

regular a fisioterapia, terapia ocupacional ou fonoaudiólogo), incluindo uma avaliação 

inicial, uma segunda avaliação após 3 meses, e a última avaliação após 6 meses do 

início da pesquisa. O grupo intervenção (GI) recebeu um plano de terapia 

individualizado (não especificado pelos autores) e visitas domiciliares adicionais, sendo 

o plano de tratamento individual revisado a cada 4 semanas e adaptado às necessidades 

especificas de cada paciente. A análise de resultados comparou a mudança diferencial 

entre os escores da PDQ-39, UPDRS III - parte motora e NMSS – que avalia os 

sintomas não motores da DP (do inglês Non-Motor Symptom assessment scale for 

Parkinson’s Disease), aplicadas pré-intervenção, após 3 meses e após 6 meses de 

acompanhamento entre CG e GI. O PDQ-39 permaneceu estável em relação aos 

primeiros 3 meses de intervenção em ambos os grupos (p = 0,642, diferença média de 
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grupo como uma mudança pré-intervenção de 3 meses = 0,5 pontos, 95% IC - 1,6 a 2,5, 

porém após 6 meses de acompanhamento apresentou melhora mais expressiva no GI em 

comparação com CG, [2,2 pontos (IC 95%: 4,4 a 0,1); p = 0,044]. Para sintomas 

motores, houve uma redução significativa na UPDRS parte III nos primeiros 3 meses do 

GI (p <0,001), e uma diferença signifcativa entre grupos (p = 0,003). No período de 6 

meses, a UPDRS-III melhorou significativamente para o GI comparado ao GC (p ≤ 

0,001). Os escores do NMSS melhoraram após 6 meses de intervenção para o GI (p 

<0,001, mudança média 11,3, IC 95% - 17,1 a - 5,5). O efeito do grupo foi altamente 

significativo (p <0,001). Os dados mostram que uma abordagem integrada, em 

comparação com cuidados regulares de DP, melhora a QV, bem como sintomas motores 

e não-motores da DP ao longo de 6 meses (EGGERS et al., 2018).  

Em um estudo chinês recentemente publicado (OU et al., 2018), os autores 

compararam as características clínicas e QV em pacientes chineses com DP entre um 

grupo com mais de 20 anos de diagnóstico clínico (DPL71 indivíduos), e um grupo 

controle de pacientes com DP com menos tempo de DP (DPC 60 indivíduos). A análise 

de resultados comparou a diferença entre os escores do PDQ39, Escala Unificada de 

Classificação da DP, do inglês Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS III), 

a gravidade dos sintomas não motores foi avaliada com a Escala de Sintomas Não 

Motores, do inglês Non-Motor Symptom Scale (NMSS), e a função cognitiva avaliada 

pelo Mini-exame do estado mental, do inglês Mini-mental state examination (MMSE). 

Após acompanharem os grupos, por um período de três anos, os autores descrevem que 

os pacientes com DPL, sofrem maior impacto na diminuição da QV por influência da 

progressão dos distúrbios motores, ocorrências de complicações motoras através de 

mudanças anuais na UPDRS III em pacientes com DPL foram significativamente 

maiores do que em pacientes com DPC. Entretanto, os domínios não-motores e os 

escores do MMSE não mostraram diferença significativa entre os dois grupos (OU et 

al., 2018). 

A prática de exercícios físicos também parece trazer benefícios à QV e à 

funcionalidade dos pacientes com DP, embora existam menos evidências. Os benefícios 

parecem ser proporcionais ao tempo total destinado ao programa de exercícios, 

mantidos a longo prazo e mais intensos nos domínios de comunicação e mobilidade 

(MAK et al., 2017). 

Dibble et al. (2009) estudaram mudanças na produção de força muscular, 

medidas clínicas de bradicinesia e QV após 12 semanas de um programa de exercícios 



27 

 

 

 

de resistência excêntrica de intensidade leve a moderada em pessoas com DP. Dezenove 

indivíduos foram distribuídos em dois grupos, sendo 10 no grupo de exercício 

excêntrico e 9 no grupo controle (indivíduos engajados em um programa de reabilitação 

baseado em evidências apropriado para DP e deficiências individuais). Os exercícios 

utilizados por todos os participantes incluem alongamento, andar em uma esteira, andar 

de bicicleta ergométrica e exercício resistido (tanto máquinas como pesos) com as 

extremidades superiores. Ambos os grupos realizaram seus respectivos exercícios 45 a 

60 min, 3 dias / semana por 12 semanas, sendo a única diferença entre os grupos a 

substituição do treinamento excêntrico tradicional por treinamento de alta força pela 

extremidade inferior no grupo experimental. O grupo excêntrico experimentou altas 

forças musculares que foram geradas em um ergômetro excêntrico. A progressão da 

taxa de trabalho do exercício excêntrico foi determinada como uma função do esforço 

percebido usando uma carga de trabalho "alvo" em um monitor de computador.  Os 

autores relatam que um programa de 12 semanas de treinamento de resistência 

excêntrica de alta intensidade pode produzir melhora na produção de força muscular, 

redução da bradicinesia e melhoria da QV em pessoas com DP leve a moderada, 

descrevem ainda que por mais que melhorias na produção de força e medidas de 

mobilidade forneçam evidências da eficácia fisiológica do treinamento de resistência, 

tais resultados são de pouca relevância se não produzirem benefícios na QV nos 

pacientes com DP. A mudança no escore total da PDQ-39 induzido por treinamento 

resistido de alta intensidade parece ter sido impulsionado em parte por mudanças 

significativas nas subseções (AVD e desconforto corporal) (DIBBLE et al., 2009).  

Outros sintomas como distúrbios do humor, do sono, a hiposmia e a 

disautonomia são comuns na DP, desde o início da doença ou mesmo antecedendo-a. 

Destes, os mais estudados e conhecidos são hisposmia, distúrbios do sono REM, 

disfunção urinária, disautonomia cardíaca, depressão e a constipação (REICHMANN, 

2017; ZESIEWICZ et al., 2015). 

2.7 INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA DP 

A fisioterapia tem exercido papel importante para o tratamento não 

farmacológico da DP, uma vez que os exercícios podem ser uma estratégia efetiva para 

retardar ou reverter o declínio funcional desses pacientes (MAK et al., 2017). O papel 

da fisioterapia visa maximizar a capacidade funcional e minimizar as complicações 
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secundárias através da organização motora dos movimentos dentro de um contexto de 

educação e apoio a toda a pessoa (ZIGMOND e SMEYNE, 2014). Revisões 

sistemáticas e diretrizes clínicas definem fisioterapia para pacientes com DP como 

intervenções que são focalizadas no aprimoramento da força muscular, capacidade 

aeróbica, equilíbrio, marcha e mobilidade funcional, por meio de estratégias  cognitivas 

e exercício físico (HIRSCH et al., 2016; KEUS et al., 2009; KONERTH e CHILDERS, 

2013; MAK et al., 2017).  

A Diretriz Europeia de Fisioterapia para a DP (2015) apresenta cinco áreas 

centrais direcionadas para pessoas com DP, são elas: capacidade física, transferências, 

atividades manuais, equilíbrio e marcha, apresentadas na Figura 2. Embora a diretriz 

cite como área central da fisioterapia as atividades manuais, tanto na prática clínica 

quanto nas pesquisas científicas, pouca atenção é dada ao tema. Dessa forma, evidencia-

se uma escassez sobre o tema e uma lacuna de conhecimento a ser melhor investigada. 

 

 

Figura 2: Áreas centrais de fisioterapia relacionadas à progressão da doença de 

Parkinson. Fonte: Versão em Português da Diretriz Europeia de Fisioterapia para a 

Doença de Parkinson (2015). 

 

Os fisioterapeutas que lidam com pacientes com DP devem conhecer novas 

estratégias de terapia física, buscando minimizar as incapacidades causadas pela doença. 

Tomlinson et al. (2012) identificaram ensaios clínicos randomizados relevantes em 
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bancos de dados eletrônicos, comparando intervenção de fisioterapia versus nenhuma 

intervenção de fisioterapia em pacientes com DP. A meta-análise foi utilizada para 

avaliar a eficácia da fisioterapia em comparação com o placebo. Vários tipos de 

tratamento de reabilitação física fizeram parte da triagem da pesquisa, como a 

fisioterapia geral (categoria ampla, incluindo uma variedade de técnicas 

tradicionalmente utilizadas pelos fisioterapeutas para pessoas com DP: prática de 

atividades funcionais, alongamentos passivos, técnicas manuais e massagens), técnicas 

de exercícios (foram aquelas que incluíam técnicas de participação em exercícios ativos 

visando uma variedade de sintomas, como equilíbrio e velocidade de caminhada, e 

prevenção de quedas), treinamento em esteira, treino com pistas externas, dança e artes 

marciais versus nenhuma intervenção. Foram consideradas apenas intervenções 

baseadas em exercícios físicos que incluíram técnicas de participação ativa do paciente. 

durante o exercício visando melhora do equilíbrio e velocidade da marcha, mobilidade 

funcional e prevenção de quedas.  

O resultado final consistiu na análise de 1518 participantes. Os dados incluíram 

os resultados da marcha (teste de caminhada de 10 ou 20 m, velocidade, cadência, 

passada e comprimento do passo e questionário de congelamento da marcha),                       

mobilidade funcional e equilíbrio (Timed Up & Go -TUG), teste de alcance funcional, e 

escala de equilíbrio de Berg), dados de quedas (como número de quedas, escala de 

eficácia de quedas), incapacidade motora avaliadas pela (UPDRS), qualidade de vida 

pela PDQ-39), eventos adversos, saúde e economia, quando disponível.  

A velocidade da marcha foi significativamente aumentada com fisioterapia 

comparada aos pacientes sem intervenção (diferença média de 0,04 m / s, 95% de 

confiança intervalo 0,02 a 0,06; P <0,001. Houve também benefícios significativos para 

o questionário de congelamento da marcha após a fisioterapia. Não houve diferença 

significativa entre fisioterapia e nenhuma intervenção para cadência (1,57 passos / min, 

3,81 a 0,67; P = 0,17), comprimento da passada (0,03 m, 0,02 a 0,08; P = 0,24), e 

comprimento do passo (0,02 m, 0,00 a 0,04; P = 0,06). Os autores ainda relatam 

melhorias significativas com fisioterapia para o timed up e go test (0,63 s, intervalo de 

confiança de 95% 1,05 para 0,21; P = 0,003), teste de alcance funcional (2,16 cm, 0,89 a 

3,43;P <0,001) e escala de equilíbrio de Berg (3,71 pontos, 2,30 a 5,11; P <0,001). Sete 

ensaios coletaram dados para quedas usando um diário de quedas, relatando ou o 

número de pacientes em queda ou o número de quedas por paciente. Para ambos os 

desfechos, houve uma diminuição em quedas após fisioterapia. O escore da parte 
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motora da UPDRS melhorou com a fisioterapia em comparação com nenhuma 

intervenção (-5,01 pontos, 95% de confiança intervalo -6,30 a -3,72; P <0,001). Os 

autores relatam que não encontraram diferença entre os grupos em relação a QV. 

Apenas 14 ensaios discutiram a adesão do paciente quantificando-o de alguma forma. 

Sem dados relatados para a economia da saúde, e apenas um comentou eventos 

adversos, afirmando que nenhum ocorreu durante sessões de tratamento. 

Dessa forma, em comparação com a não intervenção, os autores concluíram que 

os pacientes submetidos às várias modalidades terapêuticas apresentaram ganhos em 

reações de equilíbrio e proteção, marcha, mobilidade e atividades básicas (melhora 

motora)  (TOMLINSON et al., 2012). 

Estudos têm mostrado forte evidência de que a fisioterapia pode promover 

melhora da marcha e do equilíbrio de pacientes com DP (BOELEN, 2007; KEUS et al., 

2009; KWAKKEL, DE GOEDE e VAN WEGEN, 2007). Os resultados de diferentes 

estudos apontam benefícios quando a intervenção fisioterapêutica é baseada em 

contexto funcional objetivando o treinamento de tarefas, de forma contínua, pelo caráter 

da doença. A maioria dos estudos tem utilizado, como recurso, pistas externas visuais 

e/ou auditivas que podem facilitar a iniciação e continuação dos movimentos 

sequenciais repetitivos da marcha, por ativar vias corticais e parietais pré-motoras que 

se tornam vias alternativas aos circuitos dos núcleos da base comprometidos (ARIAS; 

CUDEIRO, 2008; ROCHESTER et al., 2007). Dessa forma, as pistas (visuais e/ou 

auditivas) poderiam reduzir temporariamente o congelamento (MORRIS, IANSEK e 

GALNA, 2008) e a variabilidade da marcha em condição de dupla tarefa (BAKER, 

ROCHESTER e NIEUWBOER, 2008). A intervenção fisioterapêutica pode promover 

ainda, melhora duradoura na velocidade da marcha, comprimento do passo e 

estabilidade (MAK et al., 2017; SIDAWAY et al., 2006). 

Exercícios de Tai Chi, baseados em posturas com manutenção prolongada da 

estabilidade, também são estratégias terapêuticas eficientes para melhorar o equilíbrio, 

marcha (velocidade da marcha e comprimento do passo) e a mobilidade. Exercícios de 

Tai Chi comparados aos exercícios de fortalecimento e alongamento isolados mostraram  

ser mais benéficos para a habilidade do indivíduo em realizar atividades instrumentais 

do seu cotidiano (autonomia) e também diminuição do risco de quedas nos pacientes 

(NI et al., 2014; ORSINI et al., 2014). Uma hipótese sobre os possíveis efeitos 

benéficos do exercício aeróbio no aspecto físico-funcional é a geração de um amplo 

aumento do fluxo sanguíneo cerebral, incluindo os núcleos da base e cerebelo, 
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envolvidos no controle motor. Outros fatores que também podem estar envolvidos para 

justificar os efeitos benéficos do exercício aeróbio, incluem a redução do estresse 

oxidativo, da neuroinflamação e aumento da expressão de fatores neurotróficos. Já a 

prática de habilidades específicas, tais como: Tango, Yoga e Tai Chi implicam em 

situações perceptivas e um processamento cognitivo de nível superior que podem 

especificamente ativar circuitos pré-frontais e corticais (córtex motor primário e 

secundário e córtex somatossensorial primário) associados importantes para a função 

executiva, como apresentado na Figura 3 (PETZINGER et al., 2015). 

 

 

Figura 3: Exercício físico abrange o espectro de exercícios aeróbicos e de habilidades 

específicas. Fonte: PETZINGER et al. (2015). 

 

Os sintomas motores apresentados pelas pessoas com DP, não se restringem 

apenas aos membros inferiores e região axial do corpo, como muito bem apresentado 

pelos estudos publicados (RODRIGUEZ-OROZ et al., 2009; ZHANG et al., 2011; 

POSTUMA et al., 2015; RIZZO et al., 2016). Esses sintomas também estão presentes 

em MS, representados pelos déficits de destreza manual e modulação de força, afetando 

a funcionalidade dos MS. As limitações podem ser observadas nas AVD como a escrita 

(micrografia), a dificuldade de alcance, em movimentos que exigem destreza, 

manipulação de objetos, atividades simultâneas e tarefas envolvendo autocuidado 

(QUINN, BUSSE e DAL BELLO-HAAS, 2013). 

Os efeitos das pistas visuais nos movimentos dos MS têm sido ambivalentes, 

mostrando uma coordenação bimanual melhorada (SWINNEN et al., 2000; 
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VERSCHUEREN et al., 1997) ou nenhum efeito principal (ALMEIDA, WISHART e 

LEE, 2002). Estudos de estimulação auditiva mostraram variabilidade aumentada e 

"vacilante" com tendência a acelerar o toque dos dedos, por um lado (FREEMAN, 

CODY e SCHADY, 1993; KONCZAK et al., 1997) e uma redução da variabilidade do 

ritmo por outro (YAHALOM et al., 2004). Esses resultados conflitantes levam à 

reflexão se a resposta inconsistente às pistas, tem alguma conexão com as interrupções 

dos déficits motores gerais inerentes ao congelamento. 

Os indivíduos com DP tendem a manter baixos níveis de atividades físicas, que 

resultam na redução da mobilidade, demonstrando assim, uma manutenção fraca das 

funções diárias básicas envolvendo os MS. Atualmente, não há evidências científicas da 

eficácia ou não de protocolos de treinamento físico com ênfase na funcionalidade dos 

MS de pacientes com DP (PROUD et al., 2013; VIEIRA et al., 2014, 2017). Talvez, 

essa lacuna científica seja justificada pela falta de atenção dos terapeutas, voltada aos 

MS desses pacientes. Como relatado no estudo de Proud et al. (2013), os autores 

investigaram a frequência com que fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais avaliavam 

os MS em pessoas com DP e também identificaram as deficiências e as limitações dos 

métodos utilizados para esta avaliação. Um questionário personalizado foi aplicado em 

fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais com experiência prévia no tratamento de 

pessoas com DP. Dos 190 entrevistados (122 fisioterapeutas, 68 terapeutas 

ocupacionais), 54% relataram avaliar os membros superiores. A maioria (>60%) dos 

entrevistados avaliou deficiências específicas dos MS na DP, relataram pelo menos uma 

medida padronizada que foi a aplicação da UPDRS; métodos não padronizados de 

avaliação, incluindo o tempo funcional de uma atividade e a análise observacional, 

sendo os mais utilizados, entretanto, poucos quantificaram as deficiências usando 

medidas padronizadas. As limitações de atividades, em grande parte relacionadas à 

destreza manual, foram avaliadas usando análise observacional (61%), atividades 

cronometradas não padronizadas (46%) e medidas de resultado padronizadas (61%), 

mais genéricas ou desenvolvidas para avaliar outras condições neurológicas. Mais de 

10% dos entrevistados não conseguiram identificar uma medida padronizada 

apropriada. Um pouco mais da metade dos entrevistados avaliaram regularmente os MS. 

Os entrevistados relataram uso generalizado de métodos não padronizados para avaliar 

deficiências específicas da DP, relacionadas ao MS. A investigação das propriedades 

clínimétricas dos instrumentos de avaliação para uso em população específica, como é o 

caso da DP, é importante para confirmar ou não que o instrumento é capaz de identificar 
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alterações nos domínios físico-funcionais na prática clínica, evitando resultados falso-

positivo ou falso-negativo. 

2.8 REALIDADE VIRTUAL NA DP 

Mais de uma definição pode ser atribuída à realidade virtual (RV), de forma 

complementar. Ela pode ser definida como uma interface homem-computador que 

permite ao usuário interagir em um ambiente virtual, de uma forma extremamente 

realista e natural (RIVA, 2002). A RV possui duas características principais: imersão e 

interação. Quanto à imersão pode ser classificada como imersiva e não-imersiva 

(HOLDEN e DYAR, 2002). A imersão é quando o usuário é transportado 

predominantemente para o domínio da aplicação, por meio de dispositivos 

multissensoriais, que capturam seus movimentos e comportamento e reagem a eles (por 

exemplo, por meio de capacete, caverna e seus dispositivos), provocando uma sensação 

de presença dentro do mundo virtual como se fosse o mundo real (LEVIN, 2011). A RV 

não-imersiva é quando o usuário é transportado parcialmente ao mundo virtual, mas 

continua a sentir-se predominantemente no mundo real utilizando, por exemplo, 

monitor comum ou um console, mouse, joystick, teclado que permite a manipulação do 

ambiente virtual. Já a interação é a capacidade do indivíduo interagir com os objetos 

virtuais, através de dispositivos que provocam essa sensação (luvas e óculos digitais, 

dentre outras), tanto para a RV imersiva quanto para não-imersiva (HOLDEN e DYAR, 

2002). 

Segundo Levin (2011) defini-se, ainda, a RV como uma tecnologia baseada no 

uso de computador, que proporciona um ambiente multissensorial com o qual o usuário 

pode interagir. Tal tecnologia permite aos profissionais um alto nível de controle sobre 

a duração, intensidade e ambientes de treinamento que o mundo real não possibilita, 

além da enriquecedora experiência proporcionada aos aprendizes possibilitando a 

realização de tarefas impossíveis de serem realizadas, com segurança, em um ambiente 

real (DEUTSCH et al., 2008; VIEIRA et al., 2014). 

A RV oferece a chance de repetição intensiva de tarefas significativas com 

retroalimentação aumentada, além da possibilidade de mudanças nos níveis de 

dificuldade na realização da tarefa e do aumento de sua interação dinâmica com o 

aprendiz (FONG et al., 2010). Sua tecnologia tem um grande potencial para habilitar os 

profissionais da saúde a estabelecer e enriquecer ambientes de treinamento terapêutico 
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que favoreçam os  princípios do aprendizado motor e da plasticidade neural descritos 

abaixo (LEVIN, 2011).  

A utilidade da RV para a aprendizagem motora pode ser discutida a partir de três 

conceitos-chave, a saber: a repetição, a retroalimentação e a motivação (HOLDEN, 

2005). Esses elementos, incluindo também aqueles ligados à observação do movimento, 

à prática em massa repetitiva e às terapias de imitação, que tem como objetivo facilitar a 

produção voluntária dos movimentos, podem ser facilmente incorporadas à RV para 

otimizar o treinamento sensório-motor e atingir redes neuronais como as das áreas 

motoras, importantes para o aprendizado (ADAMOVICH et al., 2009; PACHECO et 

al., 2017). Essas características tornam esse recurso potencialmente útil, pois permite, 

por exemplo, a ativação do sistema de neurônios-espelho pela observação dos 

movimentos dos avatares na tela, combinando assim recursos que podem aumentar o 

potencial do treino induzido à neuroplasticidade (KRANCZIOCH et al., 2014; 

SAPOSNIK et al., 2010). Sob esse raciocínio, o uso da realidade virtual em ambiente 

terapêutico estimula ações motoras orientadas por ambientes virtuais. Essas ações 

motoras são combinadas com a observação dos movimentos virtuais que espelham os 

movimentos executados e pretendidos pelos aprendizes e, consequentemente, criam 

condições que facilitam a reorganização funcional dos sistemas motores e pré-motores 

por meio do engajamento das áreas motoras não lesadas, pelo recrutamento de redes 

neuronais alternativas (CAMEIRÃO et al., 2010) ou ainda pelo recrutamento gradativo 

da atividade de neurônios motores antes silenciosos (HOLDEN, 2005). 

Segundo Albani et al. (2002) pacientes com DP criam estratégias motoras que 

utilizam de pistas externas para facilitar seus movimentos. Assim, a RV poderia 

funcionar como fonte de estimulação externa para a efetivação dos planos motores 

deficientes por meio da criação de imagens mentais. 

Com o objetivo de verificar o estado da arte sobre a RV na DP, foi realizado 

uma revisão literária (VIEIRA et al., 2014) a respeito da influência da RV na 

reabilitação física de pacientes com DP entre os anos de 2002 a 2012. Foram utilizados 

para tanto, como base de dados os sistemas virtuais das bibliotecas Medline, PEDro, 

Lilacs, Scielo e Pubmed, a partir dos seguintes descritores: Doença de Parkinson e 

Realidade Virtual; Doença de Parkinson e Wii e seus equivalentes em espanhol e inglês 

para obtenção dos 16 artigos encontrados. Os achados desta revisão são apresentados na 

Tabela 1 e foram atualizados incluindo as publicações dos últimos dez anos entre 2007 a 

2017, no banco de dados PubMed na qual foram utilizados como descritores os termos 
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Virtual Reality e Parkinson’s Disease. A pesquisa foi restrita aos artigos realizados 

exclusivamente com humanos – ensaios clínicos na língua inglesa. Foram encontrados, 

no total, 26 artigos. 
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Tabela 1: Artigos selecionados para a análise de revisão (2002 a 2012), atualizados 

incluindo as publicações dos últimos dez anos (2007 a 2017). 

Autor Objetivo Tipo e tamanho 

da amostra 

Resultados 

Albani et al., (2002) Criar estratégias motoras 

comportamentais usando 

estímulos externos para 

facilitar os movimentos 

globais dos pacientes com 

DP. Foi desenvolvido um 

ambiente em Realidade 

Virtual (RV) que 

reproduzia as situações 

habituais de vida diária: 

um apartamento com 

alguns quartos onde os 

pacientes puderam se 

movimentar e interagir 

com os objetos. Os 

pacientes foram 

solicitados a realizar as 

seguintes tarefas: 

- Nomear objetos e 

descrever seu possível uso 

na vida cotidiana; 

- Realizar uma trajetória 

andando pelos cômodos, 

enquanto o 

tempo total de execução e 

precisão (número de falhas 

tentativas) foram 

calculados. 

12 indivíduos, 

sendo 2 mulheres 

com DP e 10 

idosos saudáveis. 

Comparados com os 

controles, os resultados 

mostram uma diferença 

acentuada na pontuação em 

relação à velocidade. Em 

relação às outras tarefas 

executadas (Nomear objetos 

e descrever seu uso na vida 

cotidiana, por exemplo: 

descrever a sala e possível 

utilização de objetos no 

banheiro: torneiras, espelho, 

banheira e chuveiro. 

Capacidade de apontar para 

alvos: portas e porta do 

chuveiro; comida e botões 

sinalizadores de 

temperatura  quente e frio 

no banheiro. Os pacientes 

com DP apresentam uma 

leve dificuldade em tarefas 

que apontam memória e 

orientação. 

Klinger et al., (2006) Desenvolver um ambiente 

virtual usado para explorar 

planejamento cognitivo e 

examinar a eficácia do uso 

de RV na avaliação de 

planejamento cognitivo 

para pacientes com DP. 
Um supermercado virtual 

foi projetado, onde os 

pacientes realizaram a 

tarefa de fazer compras 

seguindo uma lista de 

produtos oferecida pelos 

pesquisadores. 

10 indivíduos, 

sendo divididos 

em dois grupos: 5 

no grupo DP e 5 

no grupo controle 

(idosos 

saudáveis).  

Os parâmentros registrados 

destacaram um 

comportamento diferente 

entre os pacientes com DP e 

sujeitos do grupo controle: 

pacientes precisam de mais 

tempo para executar a tarefa 

de planejamento cognitivo, 

de realizar compras no 

mercado virtual, seguindo a 

lista de compras oferecida 

pelo pesquisador e percorrer 

uma distância maior. Esta 

diferença não está 

relacionada com 

dificuldades motoras. Está 

bastante relacionada com as 

suas numerosas hesitações, 

paradas e busca por 

produtos. 
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Messier et al.,( 2007) Investigar o efeito da DP e 

envelhecimento normal no 

processo de aprendizagem, 

através de uma tarefa de 

aprendizagem 

visuomotora, utilizando os 

MS. 

28 indivíduos, 

divididos em 3 

grupos:8 pacientes 

com DP, 10 idosos 

saudáveis e 10 

adultos jovens e 

saudáveis.  

Os idosos saudáveis foram 

mais lentos do que os 

jovens para aprender a 

tarefa dos MS, no entanto 

obtiveram melhora em seu 

desempenho durante 

aprendizagem 

sensoriomotora. Os 

pacientes com DP foram 

capazes de aprender a 

atividade no ambiente 

virtual, porém se 

apresentaram mais lentos 

do que o grupo controle 

pareados por idade, e não 

foram capazes de formular 

as correções de 

movimento. 

Wang et al. (2011) Comparar o desempenho 

de alcance de alvos fixos e 

móveis na RV e no 

ambiente real em pessoas 

com DP.  

54 indivíduos 

divididos em dois 

grupos – 29 com 

DP e 25 no grupo 

controle (idosos 

saudáveis). 

O grupo DP em ambas as 

atividades na RV e 

ambiente real apresentaram 

maior tempo de 

movimento e menor pico 

de velocidade comparado 

ao grupo controle, para as 

atividades estacionárias, 

entretanto, o grupo DP 

apresentou melhora 

significativa em relação ao 

tempo e velocidade de 

movimento nas atividades 

com alvos em movimento.  

MA et al. (2011) Investigar se o 

treinamento para atingir 

alvos móveis pela RV é 

capaz de melhorar o 

desempenho motor dos 

membros superiores na 

DP. 

33 pessoas com 

DP -17 no grupo 

RV e 16 no grupo 

controle 

(atividades no 

ambiente real) 

O grupo RV alcançou 

melhora significativa no 

tempo de velocidade de 

movimento (diminuindo 

esse tempo) e aumento do 

pico de velocidade para o 

alcance de bolas virtuais, 

enquanto o grupo controle 

não apresentou mudanças 

significativas em ambas 

variáveis. 

Synnott et al. (2011) Apresentar uma 

abordagem de avaliação 

motora e não-motora 

aplicada em domicílio, 

utilizando o Nintendo Wii 

remote®. 

Estudo de 

protótipo 

Ensaios iniciais do 

software demonstraram 

que a abordagem tem 

capacidade de diferenciar 

os usuários sem condições 

motoras dos que imitam 

sintomas da DP. 
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Griffin et al. (2011) Avaliar o efeito de pistas 

visuais no ambiente real e 

virtual na marcha dos 

pacientes com DP. 

22 pacientes com 

DP 

As pistas fornecidas 

através da RV placebo, não 

ofereceram melhora na 

marcha dos pacientes, mas 

reduziu o tempo de 

conclusão da tarefa. As 

linhas transversais 

colocadas no chão 

provocaram substancial 

melhora da marcha com 

cadência reduzida, 

aumento do comprimento 

do passo e frequência 

reduzida do congelamento 

da marcha. Estes resultados 

endossam o uso de linhas 

transversais e justificam 

mais testes utilizando 

pistas no ambiente virtual 

para DP. 

Suarez et al. (2011) Descrever as respostas 

posturais em pacientes 

com DP quando a 

informação visual muda 

de um campo visual 

estável para um móvel 

através da RV, analisando 

o impacto do equilíbrio 

nesses pacientes. 

43 indivíduos, 

sendo 24 com DP e 

19 voluntários 

hígidos no grupo 

controle. 

Enquanto o grupo controle 

não demonstrou diferenças 

significativas no controle 

postural entre as duas 

condições sensoriais, os 

pacientes com DP 

apresentaram diferenças 

significativas na área do 

centro de pressão e nos 

valores de equilíbrio 

funcional entre o campo 

visual estático e a 

estimulação optocinética. 

Park et al. (2011) Investigar se o 

controlador de velocidade 

e adaptação do sistema de 

RV oferece um ambiente 

seguro para marcha em 

ambiente real, permitindo 

que o paciente caminhe de 

forma natural e possa 

responder aos estímulos 

visuais.  

3 pacientes com 

DP 

O congelamento da marcha 

ocorreu em 2 pacientes que 

apresentaram a DP por 

mais de cinco anos, no 

momento em que se 

aproximaram de um muro 

virtual, e passaram por um 

corredor estreito.  O outro 

paciente não apresentou 

congelamento, observou-se 

redução do comprimento 

do passo e velocidade da 

marcha e aumento do 

tempo de execução do 

ensaio. 
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Shine et al. 

(2011) 

Identificar o padrão de 

ativação e desativação 

durante o “On” e “Off” que 

ocorrem em associação 

com: marcha, marcha com 

dupla tarefa em ambiente 

virtual e tempo de 

congelamento. 

1 paciente com DP O número de episódios de 

congelamento durante a 

caminhada com dupla tarefa 

foi claramente maior no 

período ‘Off” (média de 78 

episódios por sessão) do que 

o período “On” (média de 5 

episódios por sessão). 

Yen et al. (2011) Os propósitos deste estudo 

foram: (1) examinar os 

efeitos do treinamento de 

equilíbrio aumentado na 

organização da integração 

sensorial e demanda de 

atenção para controle 

postural através da RV; (2) 

comparar os resultados com 

um grupo de treinamento de 

equilíbrio convencional 

(EC) e um grupo controle 

não treinado. 

42 pacientes com DP 

(Hoehn e Yahr 

estágios 2-3), 

divididos em 3 grupos 

com 14 pacientes em 

cada grupo. Grupo 

RV, grupo controle 

com treino de 

equilíbrio 

convencional (EC) e 

grupo controle não-

treinado. 

Não houve diferenças 

significativas nos escores de 

equilíbrio ou Tempo de 

reação verbal entre os grupos 

RV e EC. No entanto, os 

escores de equilíbrio no teste 

de organização sensorial (ou 

seja, visão não confiável e 

somatossensação) do grupo 

RV aumentaram 

significativamente em 

comparação com o grupo 

controle após o treinamento. 

Os escores de equilíbrio nos 

testes de organização 

sensorial (ou seja, a 

somatossensação não 

confiável com os olhos 

fechados) do grupo EC 

também aumentaram 

significativamente 

comparado ao grupo controle 

não-treinado  após o 

treinamento. 

Mirelman et al. 

(2011) 

Investigar se a RV pode ser 

aplicada para déficits 

associados ao risco de 

queda na DP. 

20 pacientes com DP 

receberam 18 sessões 

(3 por semana, com 

duração de 45 

minutos cada) de 

treino progressivo 

intensivo com 

obstáculos virtuais. 

Pós-treino, a velocidade da 

marcha melhorou 

significativamente durante a 

caminhada habitual, durante 

a dupla tarefa, e ao superar 

obstáculos subterrâneos. A 

variabilidade da marcha com 

dupla tarefa melhorou. 

Ganhos em medidas de 

desempenho funcional e 

efeitos de retenção, 1 mês 

depois, também foram 

observados. 

Ma et al. (2011) Investigar se a prática para 

atingir objetivos motores 

virtuais em movimento 

melhora o desempenho 

motor em pacientes com 

DP. 

33 pacientes com DP, 

Hoehn & Yahr 2 e 3. 

Grupo RV com 17 

pacientes e grupo 

controle com 16 

pacientes.  

Comparado com o grupo 

controle, o grupo RV tornou-

se mais rápido e mais 

vigoroso ao atingir bolas 

estacionárias reais. No 

entanto, não houve diferença 

significativa na taxa de 

sucesso ou cinemática do 

movimento entre os dois 

grupos quando atingiu bolas 

em movimento real. 
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Loureiro et al. 

(2012) 

Verificar a aplicabilidade 

da RV em pacientes com 

DP para melhora de 

equilíbrio e qualidade de 

vida.  

6 pacientes com DP. Diferenças estatisticamente 

significativas foram 

encontradas nos seguintes 

testes: Escala de Borg, 

Escala de Berg, Alcance 

funcional lateral à direita e 

esquerda, em comparação 

pré e pós-treinamento no 

mesmo grupo. 

Pompeu et al. 

(2012) 

Investigar o efeito cognitivo 

e motor do treinamento com 

Nintendo Wii® no 

equilíbrio, comparado ao 

treinamento com exercícios 

para equilíbrio em pacientes 

com DP.  

32 indivíduos com 

DP, divididos em dois 

grupos- 16 no grupo 

controle e 16 no 

grupo experimental.  

Pacientes com DP foram 

capazes de melhorar o seu 

desempenho em três jogos 

do Wii, baseado no 

treinamento motor e 

cognitivo, mantendo a 

melhora por 60 dias após o 

final do treinamento. A 

melhora foi semelhante ao 

grupo controle, porém 

nenhuma das intervenções 

gerou resultados 

significativos no equilíbrio 

quando treinado com dupla 

tarefa. 

Mendes et al. 

(2012) 

Comparar os efeitos obtidos 

por meio de um treinamento 

motor guiado por tarefas 

virtuais (cognitivo-motor), 

com um treinamento 

exclusivamente motor, 

sobre a marcha, a 

funcionalidade (Tronco e 

MMII) e capacidade 

cognitiva de pacientes com 

DP. 

27 indivíduos, sendo 

16 pacientes com DP 

e 11 idosos saudáveis. 

Os pacientes com DP 

tiveram aprendizado normal 

e retenção em sete jogos em 

comparação com idosos 

saudáveis, mas tiveram pior 

desempenho em cinco jogos. 

Os pacientes com DP foram 

incapazes de melhorar seu 

desempenho em três jogos 

após o treinamento, 

enquanto que os idosos 

saudáveis demonstraram boa 

aprendizagem e retenção. 

Arias et al. 

(2012) 

Avaliar o ritmo dos 

movimentos das mãos pela 

RV imersiva em pacientes 

com DP, idosos e jovens 

saudáveis. 

34 indivíduos 

divididos em três 

grupos: 12 jovens 

saudáveis; 12 idosos 

saudáveis e 10 

pacientes com DP. O 

Teste de batida de 

dedos ("finger 

tapping test)" foi 

aplicada em duas 

sessões, com espaço 

de uma semana, todos 

os sujeitos realizaram 

o teste de batida de 

dedos no mundo real 

e no ambiente virtual; 

cada modo foi 

repetido três vezes em 

ordem aleatória. 

A semelhança entre os 

resultados obtidos no 

ambiente virtual e real 

reforçam o fato de que as 

médias entre ambas as 

condições não alcançaram 

diferenças significativas 

entre os grupos. 
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Esculier et al. 

(2012) 

Avaliar os efeitos de um 

programa de treinamento 

realizado em domicílio 

utilizando Nintendo Wii 

Fit®, no equilíbrio e 

habilidades funcionais de 

MMII em pacientes com 

DP. 

18 indivíduos 

divididos em dois 

grupos: 10 pacientes 

com DP e 8 idosos 

saudáveis. 

O grupo DP obteve melhora 

significativa nos resultados 

em TUG, STST, postura 

unipodal, Teste de 

caminhada 10-m, CBM, 

POMA e plataforma de 

força. Enquanto o grupo 

controle obteve melhora 

significativa no TUG, STST, 

postura unipodal e CBM.  

Van Den Heuvel 

et al. (2013) 

Investigar se um programa 

de treinamento 

aproveitando o feedback 

visual baseado na RV é 

mais eficaz do que um 

treinamento convencional 

uniformizado para melhorar 

o desempenho do equilíbrio 

em pacientes com DP. 

(Estudo de protocolo) 

36 pacientes com DP, 

Hoehn & Yahr 

estágios 2 e 3. 

Divididos em 2 

grupos: um 

experimental que 

receberá treinamento 

de equilíbrio usando 

feedback visual 

aumentado com RV e 

um grupo controle 

que receberá 

treinamento de 

equilíbrio de acordo 

com as diretrizes 

atuais de fisioterapia 

para pacientes com 

DP. 

Os autores sugerem que o 

treinamento do equilíbrio 

com base no feedback visual 

gera mais melhorias no 

desempenho permanente do 

que o treinamento de 

equilíbrio convencional.  

Matar et al. 

(2013) 

Investigar as diferenças no 

início da ativação motora 

entre pacientes com DP 

com congelamento, sem 

congelamento e indivíduos 

saudáveis. 

91 participantes, 

divididos em 3 

grupos. Um grupo de 

pacientes com 

congelamento (n=36), 

um grupo de 

pacientes sem 

congelamento (n=37) 

e grupo controle com 

sujeitos saudáveis 

(n=18).  

Aumento significativo das 

latências da pisada em 

pacientes com congelamento 

em comparação aos 

pacientes sem congelamento 

e sujeitos do grupo controle 

em resposta aos estímulos 

que requerem a inibição de 

comportamento 

implicitamente detectado. Os 

pacientes com congelamento 

da marcha também 

demonstraram latência 

motora aumentada em 

comparação com pacientes 

sem congelamento e 

controles especificamente, 

em resposta desencadeadas 

por estímulos como portas 

estreitas e abertura de uma 

porta deslizante. O 

desempenho no paradigma 

em relação à esses gatilhos 

correlacionou-se 

significativamente com a 

gravidade de congelamento 

auto-relatada. 
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Shine et al. 

(2013) 

Analisar uma abordagem 

multivariada através da 

análise de Ressonância 

magnética funcional para 

explorar a comunicação 

prejudicada entre redes 

neuronais em pacientes DP 

com congelamento e sem 

congelamento da marcha, 

durante uma tarefa de 

marcha em ambiente 

virtual. 

20 pacientes com DP, 

divididos em dois 

grupos: com 

congelamento da 

marcha (n=10) e sem 

congelamento da 

marcha (n=10). 

Durante o desempenho das 

tarefas, todos os pacientes 

apresentaram maior 

conectividade entre as redes 

bilaterais de controle 

cognitivo. No entanto, 

pacientes com congelamento 

demonstraram 

desacoplamento funcional 

entre a rede de núcleos da 

base e a rede de controle 

cognitivo em cada 

hemisfério.  

Mirelman et al. 

(2013) 

Avaliar os efeitos do treino 

na esteira com RV sobre o 

risco de quedas. 

Estudo de protocolo: 

Trezentos adultos 

idosos com história 

de quedas foram 

recrutados para 

participar deste 

estudo sendo adultos 

idosos (n = 100), 

pacientes com 

comprometimento 

cognitivo leve (n = 

100) e pacientes com 

DP (n = 100).  

Este protocolo de ensaio 

controlado aleatório sugere 

que uma intervenção que 

combina o treinamento em 

esteira pela RV reduz o risco 

de queda, melhora a 

mobilidade e melhora a 

função cognitiva em um 

grupo diversificado de 

adultos idosos. Além disso, a 

comparação com um grupo 

controle ativo submetido ao 

treinamento na esteira sem 

realidade virtual fornecerá 

evidências quanto ao valor 

agregado de abordar 

interações cognitivas 

motoras como uma unidade 

integrada. 
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Ehgoetz et al. (2014)  Avaliar se a 

ansiedade causa 

FOG, através de 

estímulos da RV.  

14 pacientes com DP 

com congelamento de 

marcha e 17 DP sem 

congelamento de 

marcha  

Os pacientes com 

congelamento da marcha 

relataram níveis mais elevados 

de ansiedade em relação aos 

pacientes sem congelamento da 

marcha. Todos os pacientes 

relataram maiores níveis de 

ansiedade ao caminhar através 

da prancha alta em comparação 

com a prancha baixa em 

ambiente virtual. Os pacientes 

com congelamento da marcha 

experimentaram 

significativamente mais 

episódios de congelamento da 

marcha e gastaram uma 

porcentagem significativamente 

maior em cada experimento 

congelado ao cruzar a prancha 

alta. Esse achado foi ainda mais 

evidente ao comparar pacientes 

com congelamento da marcha 

na fase OFF. 

Pompeu et al. (2014) Avaliar a 

viabilidade, 

segurança e 

resultados de 

jogar Microsoft 

Kinect 

Adventures® para 

pacientes com DP, 

a fim de orientar o 

desenho de um 

ensaio clínico 

randomizado. 

07 pacientes com DP 

(Hoehn e Yahr 

estágios 2 e 3). 

As pontuações dos pacientes 

para os quatro jogos mostraram 

melhora. Não houve eventos 

adversos. As melhorias também 

foram observadas no teste de 

caminhada de 6 minutos, no 

Teste do sistema de avaliação 

de equilíbrio, no Índice de 

marcha dinâmico e no PDQ-39 

após treinamento. 

Lin et al. (2014) Investigar os 

efeitos da DP 

sobre o uso de 

fluxo óptico para 

a orientação 

espacial, 

parâmetros de 

caminhada e 

coordenação entre 

os membros 

durante a tarefa de 

caminhar em um 

corredor virtual, 

examinando as 

contribuições do 

sistema 

operacional e a 

freqüência 

espacial. 

12 indivíduos com DP 

sem demência, 18 

adultos saudáveis e 23 

jovens adultos 

saudáveis 

atravessaram um 

corredor virtual em 

cerca de 0,8 m / s. 

Observou-se um efeito linear 

significativo na deriva lateral 

para a parede com sistema 

operacional inferior para grupo 

controle e adultos saudáveis, 

mas não para DP. Os resultados 

sugerem que os adultos 

saudáveis percebem o fluxo 

óptico para orientação espacial. 

A orientação espacial na DP 

pode ser mais afetada pela 

assimetria dos níveis de 

dopamina entre os hemisférios 

e pela lateralização motora. 
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Liao et al. (2015) Examinar os efeitos do 

exercício físico baseado na 

RV sobre o desempenho de 

vencer obstáculos e no 

desempemho do equilíbrio 

dinâmico nos pacientes 

com DP. 

36 pacientes com 

DP (Hoehn e Yahr 

de 1 a 3) foram 

distribuídos 

aleatoriamente em 

três grupos: 1) 

grupo RV Wii®, 2) 

grupo treinamento 

com exercício 

tradicional (grupo 

ET) e 3) grupo 

controle sem 

nenhuma 

intervenção. 

O grupo RV Wii® 

mostrou melhor 

velocidade para vencer os 

obstáculos, comprimento 

de passo, equilíbrio 

dinâmico, SOT, TUG, 

FES-I e PDQ39 do que o 

grupo controle. O 

treinamento do RVWii® 

também resultou em 

melhor velocidade de 

movimento do teste de 

limites de estabilidade do 

que o treinamento ET. 

Ehgoetz et al. (2015) Entender como a dopamina 

modula o efeito da 

ansiedade na marcha, 

usando a RV para provocar 

ansiedade nos pacientes 

com DP (nas fases ON e 

OFF) e quantificar seu 

efeito na marcha. 

37 participantes, 

sendo dezessete 

pacientes com DP e 

20 controles 

saudáveis. 

Os resultados mostraram 

que o tratamento 

dopaminérgico melhorou 

seletivamente a marcha 

apenas no grupo de DP 

altamente ansioso, através 

da melhora significativa 

na velocidade da marcha, 

no comprimento do passo 

e variação passo-a-passo 

especificamente ao 

caminhar através da 

prancha ELEVADA (ON 

versus OFF). 

Palacios-Navarro et 

al. (2015) 

Avaliar os efeitos de um 

jogo desenvolvido pelos 

pesquisadores (Microsoft 

Kinect®) conectado a um 

computador pessoal, na 

marcha dos pacientes com 

DP. 

7 pacientes com DP. Os resultados 

demonstraram melhora 

significativa na pontuação 

do tempo de conclusão da 

tarefa e no resultado do 

Teste de caminhada de 10 

metros a curto prazo. 

Yang et al. (2016) Investigar se o treinamento 

de equilíbrio com RV 

realizado em casa é mais 

eficaz do que o treinamento 

convencional do equilíbrio 

doméstico para melhorar o 

equilíbrio, a caminhada e a 

qualidade de vida em 

pacientes com DP. 

23 pacientes com 

DP idiopática, 

divididos em dois 

grupos: grupo 

experimental (n = 

11) foi treinado com 

um sistema de 

treinamento de 

equilíbrio com RV 

feito sob medida, e 

o grupo controle (n 

= 12) foi treinado 

com orientação de 

um fisioterapeuta. 

O grupo experimental e 

controle após o 

treinamento, apresentaram 

melhor desempenho na 

Escala de Equilíbrio de 

Berg, Índice de marcha 

dinâmico, teste Timed 

Up-and-Go e PDQ39 no 

pós-treino. No entanto, 

não foram encontradas 

diferenças significativas 

entre os grupos 

exeprimental e controle 

no pós-teste. 
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Gallagher et al. (2016) Determinar se os 

pacientes com DP e 

adultos saudáveis 

com idade pareada 

responderam aos 

estímulos auditivo e 

visual embutidos em 

RV de bicicleta 

como método para 

aumentar a 

intensidade do 

exercício. 

Dois grupos de 

participantes, pacientes 

com DP (n = 15) e 

adultos saudáveis com 

idade pareada (n = 13), 

pedalaram em uma 

bicicleta estacionária 

enquanto interagiam 

com RV. 

Não houve diferenças nas 

taxas de pedaladas entre os 

grupos, tanto para os 

estímulos auditivos quanto 

para as cenas visuais. Os 

pacientes com DP 

aumentaram a taxa de 

pedaladas nos estímulos 

auditivos e visuais. Os 

adultos saudáveis com 

idade pareada também 

aumentaram a taxas de 

pedaladas nas duas 

condições.  

Mirelman et al. (2016) Testar a hipótese de 

que uma intervenção 

combinando o 

treinamento em 

esteira com RV não-

imersiva com 

deambulação e 

mobilidade segura, 

levaria a menos 

quedas do que 

somente o 

treinamento na 

esteira.   

282 participantes, 

(Adultos com idade 

entre 60 e 90 anos com 

alto risco de quedas com 

base em história de duas 

ou mais quedas nos 6 

meses antes do estudo e 

com variados déficits 

motores e cognitivos, 

incluindo DP) foram 

alocados aleatoriamente 

para o treinamento em 

esteira com RV (n = 

154) e (n = 148) 

treinamento na esteira. 

Nos 6 meses após o 

treinamento, a taxa de 

incidência de quedas foi 

significativamente menor 

no grupo treinado com RV 

do que antes do 

treinamento, enquanto que 

a taxa de incidência não 

diminuiu 

significativamente no grupo 

de treinamento apenas na 

esteira. Seis meses após o 

final do treinamento, a taxa 

de incidência de quedas 

também foi 

significativamente menor 

no treino da esteira com 

RV do que no grupo de 

treino na esteira. 

Robles-García et al. 

(2016) 

Avaliar o efeito de 

uma terapia de 

imitação de tarefas 

motoras manuais 

com foco em 

hipometria na DP 

usando RV. 

Dezesseis pacientes com 

DP foram distribuídos 

aleatoriamente em 

grupos experimental e 

controle. 

A amplitude do movimento 

aumentou 

significativamente após a 

terapia no grupo 

experimental para as mãos 

treinadas e não treinadas. 

Os limiares motores e os 

períodos de silêncio 

avaliados com estimulação 

magnética transcraniana 

foram modificados de 

forma diferente pelo 

treinamento nos dois 

grupos; embora as 

mudanças no recrutamento 

input-output fossem 

semelhantes. 
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Autor Objetivo Tipo e tamanho da 

amostra 

Resultados 

Maidan et al. 

(2017) 

Comparar os efeitos de 

2 formas de exercício: 

1) treinamento na 

esteira com realidade 

virtual (TE + RV) 

durante 6 semanas que 

atenda aos aspectos 

motores e cognitivos de 

uma deambulação 

segura e 2) treinamento 

na esteira durante 6 

semanas (TE), na 

ativação cerebral em 

pacientes com DP. 

34 pacientes com DP 

divididos em dois 

grupos; 17 no grupo 

(TE + RV) e 17 no 

grupo (TE). 

Os padrões de ativação do 

cérebro foram semelhantes 

entre os grupos antes das 

intervenções. Após o 

treinamento, os participantes 

do grupo (TE + RV) 

apresentaram ativação menor 

do que o grupo TE na área de 

Brodmann 10 e o giro frontal 

inferior, enquanto o grupo TE 

apresentou menor ativação do 

que o grupo TE + RV no 

cerebelo e giro temporal 

médio. Alterações na 

freqüência de queda e ativação 

cerebral foram 

correlacionadas no grupo TE 

+ RV. 

Albiol-Perez et al. 

(2017) 

Analisar a evolução do 

controle postural 

durante o período de 

intervenção com RV, 

para verificar se há 

alguma alteração 

decorrente da 

intervenção. 

10 pacientes com DP. 

Os participantes 

realizaram um 

tratamento 

personalizado usando 

um sistema de 

Reabilitação de 

Equilíbrio Ativo 

(ABAR). 

Não houve diferenças 

significativas no desempenho 

do controle postural em 

nenhuma das posições 

avaliadas (pressão do corpo – 

descarga de peso - à esquerda, 

à direita e no centro e na 

posição sentada), ao longo das 

sessões. Além disso, os 

resultados mostraram uma 

tendência para uma melhoria 

em todas as posições. Esta 

melhoria foi especialmente 

notável nas posições esquerda 

/ direita, que são as posições 

mais importantes para evitar 

problemas como o risco de 

queda. 

Kim et al. (2017) Avaliar a segurança do 

uso de um display 

acoplado na cabeça do 

paciente, para períodos 

mais longos de 

caminhada em RV 

imersiva para adultos 

mais velhos e 

indivíduos com DP. 

33 participantes 

foram recrutados 

para o estudo (11 

jovens saudáveis, 11 

adultos idosos 

saudáveis e 11 

pacientes com DP). 

Os participantes 

caminharam durante 

20 minutos enquanto 

visualizavam uma 

cena virtual da cidade 

através de um HMD 

(Óculos Rift DK2). 

A maioria dos participantes 

concluiu com sucesso todos os 

ensaios sem desconforto, 

fornecendo evidências 

sistemáticas que apóiam a 

segurança da RV imersiva no 

treinamento de marcha nas 

populações jovem e adulto 

saudáveis e nos pacientes com 

DP. Não houve alterações 

significativas para nenhum 

dos grupos nas medidas de 

equilíbrio estático e dinâmico 

após exposição ao ambiente 

virtual.  

Legenda: siglas utilizadas ao longo da tabela: DP- Doença de Parkinson; RV – 

Realidade Virtual; MS – Membros Superiores; CB – Grupo de Treinamento de 

Equilíbrio Convencional; MMII – Membros Inferiores; TUG – Time up and Go; STST 
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– Sit to Stand Test; CBM – Community Balance and Mobility Assessment; POMA – 

Tinetti Performance Oriented Mobility Assessment; n – número de participantes; TE – 

exercício tradicional; SOT – Sensory Organization Test; FES-I -Fall Efficacy Scale; 

PDQ39 – Parkinson’s Disease Questionnaire; FOG – Freezing of Gait; TT – treino na 

Esteira; ABAR – Reabilitação de Equilíbrio Ativo; HMD – óculos Rift DK2.  

 

As tarefas treinadas nestes estudos envolveram ativação cerebral (MAIDAN et 

al., 2017), equilíbrio (ALBIOL-PEREZ et al., 2017; ESCULIER et al., 2012; LIAO et 

al., 2015; LOUREIRO et al., 2012; POMPEU, et al., 2012; SUAREZ et al., 2011; VAN 

DEN HEUVEL et al., 2013; WANG et al., 2011; YANG et al., 2016; YEN et al., 

2011), marcha (EHGOETZ MARTENS; ELLARD; ALMEIDA, 2015; GRIFFIN et al., 

2011; KIM, DARAKJIAN e FINLEY, 2017; MARTENS, ELLARD e ALMEIDA, 

2014; MATAR et al., 2013; PALACIOS-NAVARRO; GARCÍA-MAGARIÑO; 

RAMOS-LORENTE, 2015; PARK et al., 2011; SHINE et al., 2013); velocidade de 

movimento (GALLAGHER et al., 2016); quedas (MIRELMAN et al., 2011, 2013, 

2016); hipometria (ROBLES-GARCÍA et al., 2016); viabilidade e segurança da RV na 

DP (POMPEU, et al., 2014); fluxo óptico (LIN et al., 2014); aprendizagem motora (MA 

et al., 2011; MENDES et al., 2012; MESSIER et al., 2007; SYNNOTT et al., 2011), 

coordenação de movimentos dos dedos (ALBANI, et al., 2002; ARIAS et al., 2012); 

movimento de alcance das mãos (MA et al., 2011; WANG et al., 2011); e seus sistemas 

foram compostos, em sua grande maioria, por equipamentos de alta tecnologia com 

recursos em três dimensões (3D). 

Em uma revisão sistemática recente sobre o uso dos vídeogames comerciais na 

reabilitação da DP os autores relatam 10 estudos, onde nove usaram o Nintendo Wii® 

como ferramenta de treino e um usou o Kinect XBox® (BONNECHÈRE et al., 2016). 

Dois estudos foram ensaios controlados randomizados e oito foram estudos de coortes. 

O foco da fisioterapia ao longo dos anos utilizando os vídeogames como ferramentas 

auxiliares no tratamento da DP se concentram na marcha (velocidade e comprimento do 

passo)e equilíbrio (GONCALVES, 2013; HERZ et al., 2013; MHATRE et al., 2013; 

POMPEU, et al., 2014; REINOSO et al., 2015), assim como os estudos que utilizam 

RV em 3D evidenciando, dessa forma, a lacuna existente na literatura relativa aos 

membros superiores dos pacientes com DP. O uso de vídeogames para DP mostra-se 

eficaz também para a mobilidade funcional (ESCULIER et al., 2012; POMPEU et al., 

2012) e atividade de tarefa dupla (ESCULIER, VAUDRIN e TREMBLAY, 2014). 
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A transferência dos objetivos da fisioterapia para a funcionalidade da vida real é 

um aspecto importante, pois seu objetivo final é aumentar a autonomia nas AVD 

(SCHAEFER, PATTERSON e LANG, 2013). Portanto, muitos exercícios são 

orientados para tarefas específicas (CATTANEO et al., 2014). Infelizmente, os 

movimentos realizados em vídeogames são frequentemente não orientados às tarefas, 

principalmente por que os vídeogames não foram desenvolvidos em resposta aos 

objetivos clínicos. Deste modo, é importante garantir que o progresso do jogo esteja 

correlacionado com o progresso nas AVD (tarefas não treinadas). Mendes et al. (2012) 

relataram tal transferência para capacidade motora melhorando o equilíbrio após 14 

semanas de treinamento com vídeogames. Vários estudos encontraram melhorias no 

equilíbrio (ESCULIER et al., 2012; MENDES et al., 2012; MHATRE et al., 2013; 

ZALECKI et al., 2013), desempenho para vencer obstáculos e equilíbrio dinâmico 

(LIAO et al., 2015). Embora a força muscular não tenha sido avaliada diretamente nos 

estudos revisados, melhorias significativas no desempenho motor e atividade foram 

encontrados (HERZ et al., 2013; LIAO et al., 2015; POMPEU et al., 2014; POMPEU et 

al., 2012; ZALECKI et al., 2013), o que pode indicar indiretamente um aumento de 

força e, portanto, autonomia do paciente (BONNECHÈRE et al., 2016).  

Uma alternativa mais econômica e, portanto, mais disponível são os sistemas de 

RV que utilizam vídeogames. Dentre esses equipamentos o vídeogame Nintendo Wii® 

tem sido uma alternativa portátil, fácil de usar, de baixo custo e boa confiabilidade 

(SAPOSNIK et al., 2010; GIL GÓMEZ et al., 2011, POMPEU et al., 2014; 

BONNECHÈREA et al., 2016).   

Todos os jogos no Nintendo Wii® exigem atenção sustentada na tarefa virtual, 

dividida entre a tarefa virtual e as respostas motoras em ambiente real e seletiva, para os 

estímulos relevantes para a resolução da tarefa virtual; auto percepção da relação entre 

os movimentos em ambiente real e suas consequências em ambiente virtual, 

monitorização de respostas para aperfeiçoamento da próxima tentativa. Além disso, 

alguns jogos exigem habilidades mais complexas como planejamento, memória 

operacional, tomada de decisão e inibição de respostas. Por essas características, 

vídeogames têm sido usados para a melhora de habilidades cognitivas em idosos. Desta 

forma, uma das principais vantagens do treinamento em jogos virtuais seria a 

possibilidade de melhorar paralelamente as habilidades motoras e cognitivas. Em 

pacientes com DP, onde as deficiências motoras e cognitivas se sobrepõem, afetando a 

funcionalidade, esse tipo de treinamento poderia ser particularmente vantajoso em 
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comparação ao treino convencional, voltado fundamentalmente para a melhora motora 

(POMPEU et al., 2014). 

A RV e a interatividade dos games atuais possuem uma grande capacidade para 

atrair a atenção dos indivíduos para o jogo. Esses itens fazem parte de um conjunto de 

elementos conhecidos na literatura como gameplay. O ambiente virtual, a mecânica do 

jogo, os objetivos, os desafios, as regras, o sistema de feedback, a imersão e a interação 

aumentam a motivação. Tais elementos compõem a teoria do fluxo, na qual ocorre um 

estado mental de imersão e empenho na atividade, gerando uma recompensa que 

contribui para atrair o indivíduo ao jogo (PASCH et al., 2009). 

Já em relação aos fenômenos biológicos ofertados pelos vídeogames interativos 

relacionados ao aumento do desempenho físico, é possível que tal melhora ocorra de 

acordo com os mecanismos já conhecidos do exercício físico. Os vídeogames 

interativos podem ser realizados com a sustentação do peso corporal ou com 

implementos (MONTEIRO-JUNIOR et al., 2016). Essas atividades oferecem estímulos 

para os membros inferiores e/ou superiores e, na maioria das vezes, exige que o jogador 

realize esforço, alterando a demanda energética. Peng, Lin e Crouse (2011) mostraram 

que o gasto calórico durante a realização dos vídeogames interativos aumenta em 

relação aos valores de repouso, podendo variar em diferentes faixas etárias. Esses 

achados corroboram com os resultados de Guderian et al. (2010) que mostraram maior 

demanda energética e cardiovascular de idosos em um programa de exercícios com Wii 

Fit Plus® (acessório do Nintendo Wii®). Os resultados de melhora de algumas funções 

físicas podem estar associados à exigência física dos vídeogames interativos e as 

adaptações funcionais geradas (MONTEIRO-JUNIOR et al., 2016). 
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3 JUSTIFICATIVA 

Evidências científicas apontam que o treinamento funcional baseado na RV 

melhora desfechos físico-funcionais relacionados à marcha e equilíbrio. Contudo, até o 

presente momento, não existem relatos na literatura sobre os efeitos do treinamento 

físico baseado em RV para a funcionalidade dos MS de pacientes com DP.   

A Diretriz Europeia de Fisioterapia para a DP (2015) apresenta cinco áreas 

centrais direcionadas para pessoas com DP, a saber: capacidade física, transferências, 

equilíbrio, marcha e atividades manuais. 

De acordo com o cenário apresentado e, principalmente, considerando a 

necessidade da saúde pública para elaboração de novas estratégias com positivo custo-

benefício no atendimento aos pacientes com DP, o presente estudo apresenta uma nova 

perspectiva de abordagem de tratamento desses indivíduos, no que diz respeito ao 

desempenho motor, o que poderia melhorar as AVD desses indivíduos.  

Além disso, poucos estudos na literatura investigaram os efeitos desse recurso 

para o treinamento dos MS nessa população. Os estudos que utilizaram a RV, fizeram 

uso da RV imersiva (3D) (ARIAS et al., 2012; MA et al., 2011), tecnologia esta de 

difícil acesso em nosso país diante de nossa realidade sócio-econômica.  

Ademais, até o momento nenhum estudo que utilizou o treinamento baseado em 

RV focalizou em aspectos físico-funcionais da função de todo o membro superior, 

incluindo a destreza manual, bem como, o impacto na QV de pacientes com DP. 

Tal fato aumenta a relevância do presente trabalho, uma vez que a intervenção 

proposta é de relativo baixo custo e visa melhorar a função e independência motora 

dessa população, com a perspectiva de prevenir complicações motoras advindas da 

imobilidade que surge com a evolução da DP.   
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4 HIPÓTESE 

O treinamento com RV não-imersiva influenciará de forma positiva na função 

dos MS (incluindo a destreza manual), melhorando assim a QV e sintomas de depressão 

dos pacientes com DP.  
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5 OBJETIVO 

5.1 OBJETIVO GERAL  

Investigar os efeitos do treinamento com realidade virtual não-imersiva nos 

membros superiores, bem como, na qualidade de vida de pacientes com DP. 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Aferir a função global dos membros superiores antes e depois do treinamento 

com realidade virtual não-imersiva, em pacientes com DP; 

- Comparar a destreza motora fina das mãos antes e depois do treinamento com 

o Nintendo Wii®, em pacientes com DP; 

- Investigar a influência da realidade virtual não-imersiva antes e depois do 

treinamento na qualidade de vida em pacientes com DP. 
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6 MATERIAL E MÉTODOS  

6.1 TIPO DE ESTUDO 

Trata-se de um estudo clínico, aleatorizado e longitudinal.  

6.2 CASUÍSTICA 

O estudo foi protocolado no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (Protocolo: 

RBR-4MX7JX, Apêndice 01), seguiu os padrões éticos da Declaração de Helsinki e foi 

aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho - 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (HUCFF-UFRJ) sob o registro CAAE 

05166912.4.0000.5261 (Apêndice 02). 

A presente tese é caracterizada como prova de princípio (THABANE et al., 

2010). Portanto, não foi estabelecido um número específico de participantes, sendo o 

recrutamento executado continuamente de acordo com os critérios estabelecidos para a 

participação na pesquisa. Isto se justifica devido à complexidade logística, 

principalmente relacionada às dificuldades no recrutamento e engajamento dos 

participantes, devido à dificuldade de locomoção, disponibilidade de tempo, 

necessidade de acompanhantes para se deslocar, e limitação financeira para 

deslocamento. Os resultados encontrados poderão fornecer subsídio para justificar o 

aumento do n amostral nas pesquisas futuras. Portanto, esta tese pretende construir um 

conhecimento de base sobre o treinamento baseado em RV não-imersiva como 

ferramenta terapêutica para o tratamento da funcionalidade dos MS dos pacientes com 

DP. 

A amostra foi de conveniência, constituída inicialmente por 46 participantes 

sendo 31 homens, com média de idade de 65±9anos, com diagnóstico clínico de DP 

realizado por neurologista especialista em Desordens do Movimento lotado no Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP), na cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, 

Brasil. O diagnóstico clínico foi baseado nos critérios do Banco de Cérebros do Reino 

Unido (HUGHES et al., 1992). Esses pacientes foram recrutados no ambulatório de 

neurologia do HUAP.  
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6.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

1) Diagnóstico clínico de doença de Parkinson no estágio 2 - 3 de acordo com a 

Escala Modificada de Hoehn e Yahr;  

2) Sujeitos acima de 60 anos de idade; 

3)  Indivíduos com pontuações relacionadas à escolaridade, acima das referidas a 

seguir de acordo com o nível de escolaridade no Mini-exame do Estado Mental 

(MEEM): 13 pontos para analfabetos, 18 para escolaridade baixa/média, e 26 

para escolaridade acima de 9 anos. Ainda, indivíduos que não conseguissem 

realizar a cópia do pentágono tendo em vista que o erro nesta cópia está 

relacionado à disfunção executiva, que pode ser um dos primeiros sintomas da 

demência na DP e, talvez, fazer parte do déficit cognitivo mínimo da DP 

(ANEXO 1); 

4) Estar sem tratamento fisioterapêutico por, no mínimo, 03 meses antecedentes ao 

programa de treinamento. 

6.4 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

1) Apresentar estágio da doença 1, 1.5, 4 e 5 de acordo com a Escala Modificada de 

Hoehn e Yahr; 

2) Incapacidade de obedecer a comandos verbais e visuais;  

3) Os sujeitos que apresentavam outras doenças neurológicas e/ou ortopédicas 

associadas, que prejudicassem as funções dos membros superiores; 

4) Presença de doenças cardíacas instáveis ou insuficiência cardiorrespiratória 

atestada pelo médico; 

5) Freqüência cardíaca de repouso superior a 120 bpm; Pressão Arterial Sistólica 

superior a 180 mmHg e Pressão Arterial Diastólica superior a 100 mmHg;  

6) Hipotensão postural (detectada antes do início do protocolo); 

7) Sujeitos com marca-passo ou outro dispositivo biológico eletrônico implantado 

como recomenda o fabricante do Nintendo Wii®;  

8) Sujeitos com alteração do medicamento e/ou dosagem durante a realização desse 

projeto. 
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6.5 TERMO DE CONSENTIMENTO 

Foi obtido o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) de cada 

participante antes do início do estudo (Apêndice B) (Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde). 

 

6.6 LOCAL 

Os participantes foram encaminhados ao Ambulatório de Fisioterapia da 

Associação Fluminense de Reabilitação – AFR, localizado na cidade de Niterói – Rio 

de Janeiro. Na Figura 4 é apresentado o cronograma de aplicação do estudo. 

 

 

Figura 4: Cronograma de aplicação do estudo. Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

6.7 INSTRUMENTOS PARA O TREINAMENTO COM REALIDADE VIRTUAL 

NÃO IMERSIVA  

6.7.1 TREINAMENTO COM NINTENDO WII® 

1 console do vídeo game Nintendo Wii® (Figura 5) 

1 controle Wii remote® (Figura 5) 

1 pacote de jogos Nintendo Wii Sports Resort®   

1 pacote de jogos Super Monkey Ball® 
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1 pacote Wii Play®  

1 pacote Deca Sport®  

1 projetor Epson® Power Life S1+ (os jogos foram projetados na parede com 

uma dimensão de altura: 79,9 cm x Largura: 137,3 cm).  

1 mesa (dimensões - altura:74,9cm; Largura: 120,4 cm; Profundidade: 53,4 cm). 

1 cadeira (dimensões – altura:85cm; Largura: 43cm; Profundidade: 40cm). 

 

 

Figura 5: Imagem do Console Vídeo Game Nintendo Wii® e seu controle Wii remote®. 

Fonte: www.nintendo.com. 

6.8 PROCEDIMENTOS 

6.8.1 TRIAGEM 

Os pacientes do ambulatório de neurologia do HUAP, após serem avaliados sob 

sua condição cognitiva pelo neurologista especialista em Desordens do Movimento, 

compreendidos entre os estágios 2 e 3 de acordo com a Escala Modificada de Hoehn & 

Yahr, foram encaminhados ao ambulatório de fisioterapia da AFR, para um segundo 

momento de avaliações. Essas avaliações são relacionadas as questões motoras dos 

pacientes, sendo estas realizadas por um fisioterapeuta neurofuncional, e também neste 

momento foram aplicados os critérios de inclusão e exclusão estabelecidos. 

Todos os sujeitos foram submetidos ao mesmo protocolo de pesquisa, aplicados 

no momento pré-intervenção, pós-intervenção e follow up, composto pelas seguintes 

avaliações:  
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Avaliação cognitiva - Mini-exame de estado mental (MEEM) 

O Mini-Exame do Estado Mental – MEEM (FOLSTEIN, FOLSTEIN e 

MCHUGH, 1975) foi utilizado para critério de inclusão. Trata-se de um teste validado e 

adaptado transculturalmente para o português (BERTOLUCCI et al., 1994). 

Este instrumento é composto por 30 questões, sendo amplamente utilizado no 

rastreamento de casos que apresentam suspeita de déficit cognitivo.  O MEEM é 

composto por diversas questões tipicamente agrupadas em 7 categorias, cada uma delas 

desenhada com o objetivo de avaliar “funções” cognitivas específicas: orientação para 

tempo (5 pontos), orientação para local (5 pontos), registro de 3 palavras (3 pontos), 

atenção e cálculo (5 pontos), lembrança das 3 palavras (3 pontos), linguagem (8 pontos), 

e capacidade construtiva visual (1 ponto). Seu escore pode variar de um mínimo de 0 até 

um total máximo de 30 pontos. No Brasil, Bertolucci et al. (1994) observaram que o 

escore total depende do nível educacional dos indivíduos, sendo os pontos de corte 

sugeridos de 13 para analfabetos, 18 para escolaridade baixa/média, e 26 para 

escolaridade acima de 9 anos. A sensibilidade para analfabetos foi de 82,4%, para 

indivíduos de escolaridade baixa/média de 75,6% e para os indivíduos de escolaridade 

acima de 9 anos de 80% e especificidade de 97,5% para os analfabetos, 96,6% para os 

indivíduos de escolaridade básica/média e de 95,6% para os indivíduos de alta 

escolaridade (BERTOLUCCI et al., 1994) (ANEXO 1). 

 

Avaliação cardiovascular - Frequência Cardíaca 

A frequência cardíaca (FC) foi verificada utilizando oxímetro marca Onyx 

9500®, com sensor posicionado no terceiro dedo da mão direita, sendo a leitura 

determinada após a estabilização do sinal (MOREIRA; MORAES; TANNUS, 2001). 

A FC foi verificada na posição em pé, em repouso para determinar a FC em 

repouso e calcular o valor da FC submáxima por meio do cálculo: 220 - idade e 

monitorar a FC durante o treinamento para que a FC permaneça na zona de treinamento 

submáximo. Sujeitos com FC de repouso superior a 120 bpm foram excluídos da 

amostra (MAGALHÃES, 2008). A medição da Saturação Periférica de Oxigênio 

Funcional de Hemoglobina Arterial (%SpO2), foi realizada com oxímetro marca Onyx 

9500®, com sensor posicionado no terceiro dedo da mão direita, sendo a leitura 

determinada após a estabilização do sinal (MOREIRA et al., 2001). A SpO2 foi 
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verificada em repouso, na posição em pé e os sujeitos que apresentaram SpO2 em 

repouso abaixo de 90% foram excluídos da amostra (MAGALHÃES, 2008). 

 

Avaliação de aspectos da qualidade de vida na DP – Parkinson’s Disease 

Questionnaire – 39 (PDQ-39) 

Para avaliar a QV dos participantes foi utilizada a Escala Específica de 

Avaliação da Qualidade de Vida na DP – PDQ-39 adaptada para o português-Brasil na 

Health Services Research (Department of Public Health and Primary Care – University 

of Oxford) em 2005. Estes dados foram obtidos por meio de questionário estruturado, 

em forma de entrevista, tipo Likert, que compreende 39 itens que podem ser 

respondidos com cinco opções diferentes de resposta: “nunca”; “de vez em quando”; “às 

vezes”; “frequentemente” e “sempre”.  Os escores em cada item variam de 0 (nunca) a 4 

(sempre). O PDQ-39 é dividido em oito dimensões: Mobilidade (10 itens), Atividades 

de Vida Diária (6 itens), Bem-Estar Emocional (6 itens), Estigma (4 itens), Apoio 

Social (3 itens), Cognição (4 itens), Comunicação (3 itens) e Desconforto Corporal (3 

itens). O escore total para cada indivíduo é calculado de acordo com a seguinte fórmula: 

100x (soma dos escores do paciente nas 39 questões / 4 x 39) (Department of Public 

Health and Primary Care-University of Oxford, 2005 apud LANA et al. (2007). Possui 

teste-reteste alto: pontuação total (0,68-0,95); Mobilidade (0,89-0,95); AVD’s (0,93-

0,96); Bem-Estar Emocional (0,90-0,95); Estigma (0,88-0,95); Apoio social (0,66-0,92); 

Cognição (0,84-0,93); Comunicação (0,86-0,90) e Desconforto corporal (0,80-0,91) 

(KRIKMANN et al., 2008; LUO et al., 2010; MARTINEZ-MARTIN et al., 2007) 

(ANEXO 2). 

 

Avaliação clínica da doença de Parkinson- Escala Unificada de Avaliação para 

Doença de Parkinson (UPDRS) 

A Escala Unificada de Avaliação para Doença de Parkinson – (Unified 

Parkinson’s Disease Rating Scale - UPDRS) foi utilizada para avaliar os sinais, 

sintomas e determinadas atividades dos pacientes por meio do auto-relato e da 

observação clínica. É composta por 42 itens, divididos em quatro partes: atividade 

mental, comportamento e humor (16 pontos); atividades de vida diária (AVD) (52 

pontos); exploração motora (108 pontos) e complicações da terapia medicamentosa (44 
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pontos). A pontuação em cada item varia de 0 a 4, sendo que o valor máximo indica 

maior comprometimento pela doença e o mínimo, normalidade. A UPDRS é uma escala 

confiável e válida, que a qualifica como um método adequado para a avaliação da DP 

(FAHN, 1987 apud GOULART & PEREIRA, 2005). Possui alta confiabilidade intra-

avaliador: pontuação total (ICC = 0,92); AVD (ICC = 0,85); Exame Motor (ICC = 0,90) 

(SIDEROWF et al., 2002) (ANEXO 3). 

 

Avaliação funcional dos membros superiores - Test d’Évaluation des Membres 

Supérieurs de Personnes Âgées (TEMPA) 

Para avaliar a função do membro superior foi aplicado o Test d’Évaluation des 

Membres Supérieurs de Personnes Âgées (tradução livre para o português significa 

Teste de avaliação dos membros superiores em idosos - TEMPA) (MICHAELSEN et 

al., 2011), composto por oito tarefas padronizadas, sendo quatro tarefas bilaterais e 

quatro unilaterais representando AVD. Nestas tarefas avalia-se amplitude de 

movimentos ativos, força, precisão dos movimentos grosseiros e preensão. Os escores 

são baseados na velocidade de execução, na graduação funcional e na análise das tarefas 

executadas. Para avaliar a velocidade da execução, as tarefas são cronometradas desde o 

instante em que o paciente retira as mãos do suporte (plataforma inferior) até o 

momento em que completa a tarefa (observando que as tarefas devem ser realizadas o 

mais rápido possível). Apesar da escala original propor uma cotação negativa, sendo 

zero indicativo de ausência de incapacidade, para fins de análise estatística na versão 

traduzida para o português foram utilizados os valores independente do sinal. Desta 

forma, valores maiores correspondem à maior incapacidade.  

O TEMPA é um instrumento válido e confiável para avaliar as limitações da 

atividade dos MS na DP, mostrando boas propriedades clinimétricas e capaz de detectar 

a influência dos sintomas motores durante a realização das tarefas diárias, a consistência 

interna do TEMPA foi considerada excelente com um coeficiente alfa igual (α = 0,99), 

proporcionando uma escala com excelente concordância entre itens. Para as análises de 

tarefas, a confiabilidade foi excelente (ICC> 0,75) para todas as tarefas unilaterais e 

bilaterais com amplas dimensões de precisão de movimento, preensão e precisão dos 

movimentos, e os valores de Kappa ponderados foram maiores ou iguais a todos os 

aspectos unilaterais e tarefas bilaterais em todas as dimensões. (DE FREITAS et al., 

2017) (ANEXO 4). 
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Destreza manual - 9-Hole Peg Test of Upper Extremity Function (9HPT) 

Para avaliar a destreza manual fina foi aplicado 9-Hole Peg Test of Upper 

Extremity Function – 9HPT (tradução livre para o português significa teste de função da 

extremidade superior dos nove pinos). Composto por nove pinos e uma placa com nove 

furos, onde o indivíduo é orientado a pegar um pino de cada vez e inserir nos orifícios 

contidos na placa, ao final o mesmo deverá retirar os pinos e devolvê-los ao local de 

origem, sendo o tempo de execução da tarefa cronometrado pelo pesquisador 

(EARHART et al., 2011). O 9HPT tem o potencial de servir como uma ferramenta 

facilmente administrada e útil para a avaliação da função da extremidade superior de 

uma variedade de populações incluindo indivíduos com condições neurológicas 

(BEEBE e LANG, 2009; VAN WINSEN et al., 2010). Earhart et al. (2011) avaliaram 

262 indivíduos com DP e detectaram alta confiabilidade teste-reteste com ICC de 0,88 

para a mão dominante e 0,91 para a mão não-dominante. Os autores concluíram que o 

9HPT é uma medida sensível às mudanças resultantes da progressão da DP, intervenção 

farmacológica, podendo também ser útil para detectar efeitos de um tratamento físico 

com uma mudança mínima detectável de 2,6 segundos para a mão dominante e 1,3 

segundos para a mão não-dominante (ANEXO 5).  

 

6.8.2 SELEÇÃO DOS JOGOS 

O processo de seleção dos jogos contou com a participação de dois 

fisioterapeutas e um educador físico. Após a leitura e discussão de vários estudos sobre 

o uso da RV– jogos virtuais – consoles interativos aplicados à neuroreabilitação e na 

DP, foi realizada uma análise conjunta de todo o repertório de jogos oferecidos pelo 

Nintendo Wii®. Os jogos potencialmente adequados para o treinamento dos MS foram 

identificados, considerando aqueles que poderiam oferecer condições de treino similares 

em relação às quantidades de estimulação visual e auditiva e a oferta de 

retroalimentação, mas que exigissem diferentes habilidades motoras voltadas aos MS e 

habilidades cognitivas para a sua resolução. 
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Após esta etapa, foram selecionados 10 jogos potenciais para a adoção no 

protocolo do presente estudo. Na etapa seguinte foi verificada a capacidade dos 

pacientes com DP (nos estágios iniciais e moderado da doença) jogarem com segurança. 

Como critérios para seleção final foram considerados os jogos que fossem 

exequíveis, porém desafiadores para a maioria dos pacientes. Dessa forma, ao final 

desse processo foram selecionados 08 jogos que, em relação às demandas motoras, 

exigiam: em seis deles, o deslocamento multidirecional do centro de massa corporal 

somado a movimentação multidirecional dos MS; em dois deles a estabilização do 

centro de massa corporal somada a movimentação direcionada à extremidade dos MS. 

Os jogos selecionados exigiam em suas tarefas movimentos bilaterais e unilaterais dos 

MS, sendo que os jogos com demandas unilaterais, foram iniciados pelo membro 

dominante e em seguida executados com o membro não dominante. 

Em relação às demandas cognitivas todos os jogos exigiam respostas a estímulos 

visuais e auditivos, planejamento de ações voltadas para resolução de tarefa, tomada de 

decisões, memória operacional, sustentação da atenção a estímulos visuais e auditivos e 

dupla tarefa. 

As descrições dos jogos selecionados, com as diferentes combinações entre 

demandas motoras e cognitivas de cada um dos jogos podem ser analisadas em detalhes 

na Tabela 2. 
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Tabela 2: Jogos do Nintendo Wii® selecionados e suas descrições. 
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6.8.3 TREINAMENTO 

Os participantes realizaram 20 sessões de treinamento individual, supervisionado 

por uma fisioterapeuta neurofuncional, duas vezes por semana, sempre nos mesmos dias 

da semana e nos mesmos períodos do dia. A escala de agendamento das sessões de 

treino foi estruturada de forma que os pacientes com DP fossem treinados sempre no 

período ON da medicação. No caso de faltas dos participantes, as sessões deveriam ser 
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repostas na próxima data de sessão, fato este que prolongou a permanência no programa 

de treinamento. 

Antes de cada sessão, a pressão arterial e a Saturação de Oxigênio foram 

aferidas, e após a aferição os participantes foram encaminhados ao treinamento virtual 

no Nintendo Wii®. 

As sessões foram realizadas em uma sala de aproximadamente 6 metros 

quadrados sendo 3,00 metros de profundidade por 2,00 metros de largura. A Figura 6 

representa uma sessão de treinamento com o Nintendo Wii Sports Resort® e os 

equipamentos utilizados.  

 

 

Figura 6: Imagem de uma sessão de treinamento com realidade virtual não-imersiva por 

meio do console Nintendo Wii®. Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Em cada sessão foram treinados quatro dos oito jogos selecionados, distribuídos 

de forma que nas sessões ímpares fossem treinados quatro jogos diferentes das sessões 

pares. Cada sessão de treinamento teve duração de 60 minutos. A distribuição dos jogos 

nas sessões foi organizada de acordo com as demandas motoras dos jogos, respeitando 

esse tempo máximo em cada sessão. 

Foram realizadas duas sessões inicialmente para conhecimento, integração e 

familiarização com os jogos, sendo que cada jogo teve a duração de 15 minutos. 

Durante a realização da primeira tentativa, os participantes foram auxiliados verbal e 

proprioceptivamente – por meio de contato manual da fisioterapeuta no corpo do 

2,5 m 
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paciente – sobre a melhor forma de se movimentar para atingir os objetivos dos jogos. 

Na segunda tentativa os participantes jogaram sem nenhum auxílio, com exceção da 

motivação verbal que foi constante.  

Foram respeitados períodos de descanso entre a realização de cada jogo, 

conforme necessidade individual de cada participante, não sendo contabilizado o tempo 

de descanso.  

6.8.4 ANÁLISE DOS DADOS  

As variáveis numéricas foram descritas como média  DP ou mediana [P25%, 

P75%] e as variáveis categóricas como frequência absoluta e relativa (n, %). O teste não-

paramétrico de Friedman para medidas repetidas com post-hoc de Wilcoxon foi 

utilizado para comparar as fases pré, pós e follow-up. O coeficiente de correlação  de 

Spearman (bicaudal) foi utilizado para avaliar a força de associação entre as variáveis 

de interesse. A correlação foi qualitativamente descrita conforme World Health 

Organization (PACIFIC, 2001): 0,00 (ausente); 0,01 a 0,20 (desprezível); 0,21 a 0,40 

(fraca); 0,41 a 0,70 (moderada); 0,71 a 0,99 (forte); 1,00 (perfeita). As análises 

estatísticas foram conduzidas em Excel (Microsoft, EUA) e R versão 3.2.4 (R 

FOUNDATION FOR STATISTICAL COMPUTING, 2015), utilizando-se o pacote 

‘xlsx’ (DRAGULESCU, 2014). O nível de significância adotado foi de p<0,05. 
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7 RESULTADOS  

Foram recrutados 46 pacientes na triagem inicial. Em um segundo momento, 

foram excluídos do estudo 27 pacientes e 3 foram excluídos ao longo do estudo como 

perda amostral. O fluxograma referente a triagem dos participantes é apresentado na 

Figura 7. 

 

Figura 7: Triagem dos pacientes. Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A tabela 3 apresenta os resultados da análise descritiva de toda a amostra. A 

amostra foi composta por 46 participantes (31 homens), idade de 65 ± 9anos, tempo de 

diagnóstico de 5,6 ± 4,2 anos, maioria apresentando lateralidade destra (91%) e Hoehn 

& Yahr de 2,5 [2,0; 3,0]. 
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Tabela 3: Análise descritiva da amostra completa estudada. 

 

 

A Tabela 4 apresenta os resultados da análise descritiva da amostra que concluiu 

o estudo. A amostra foi composta por 16 participantes (12 homens), idade de 64 ± 5 

anos, tempo de diagnóstico de 5,4 ± 3,8 anos, maioria apresentando lateralidade destra 

(81%), Hoehn & Yahr de 2,5 [2,0; 3,0], MEEM de 29 ± 1 e uma média de 3 ± 1 faltas. 

 

Tabela 4: Análise descritiva da amostra incluída no treinamento. 

 

 

A Tabela 5 resume as variáveis de desfecho nas fases pré-intervenção, pós-

intervenção e follow-up. Foram observadas diferenças significativas para as 

variáveis PDQ39 total (p=0,019), PDQ39 nos domínios mobilidade (p=0,002), 

AVD’s (p=0,043), cognição (p=0,017), comunicação (p<0,001) e desconforto 

corporal (p=0,011). A análise post hoc do PDQ39 total revelou diferenças 

significativas entre as fases pré- vs. pós-intervenção (V=67,0, p=0,031) e pós-

intervenção vs. follow-up (V=10,0, p=0,014). As análises post hoc do PDQ39 nos 
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domínios mobilidade, AVD e cognição não revelaram diferenças significativas entre 

nenhuma das três fases. Entretanto, no domínio comunicação foi observada 

diferença significativa entre as fases pós-intervenção vs. follow-up (V=11,0, 

p=0,030), assim como entre as fases pré- vs. pós-intervenção no domínio 

desconforto corporal (V=100,0 p=0,003). 

Foram observadas também diferenças significativas para a variável UPDRS 

total (p=0,002), assim como para os domínios parte motora e AVD (ambos 

p<0,001). As análises post hoc do UPDRS revelaram diferenças significativas entre 

as fases pré- vs. pós-intervenção nos escores total (V=87,0, p=0,032), parte motora 

(V=75,5, p=0,039) e parte AVD (V=66,0, p=0,003). Adicionalmente, foram 

observadas diferenças significativas entre as fases pós-intervenção vs. follow-up da 

UPDRS total (V=10,0, p=0,014) e pós-intervenção vs. follow-up da UPDRS parte 

AVD (V=83,0, p=0,008). 

Similarmente, foram observadas diferenças estatisticamente significativas 

para as variáveis TEMPA total (p=0,002) e as tarefas 2 (p<0,001), tarefa 3 

(esquerda: p=0,003), tarefa 4 (p=0,005), tarefa 5 (p=0,002), tarefa 6 (p<0,001), 

tarefa 7 (direita: p=0,009; esquerda: p<0,001), tarefa 8 (direita: p=0,002; esquerda: 

p<0,001). As análises post hoc pré- vs. pós-intervenção revelaram diferenças 

estatisticamente significativas para as variáveis TEMPA total (V= 66,0 p=0,003 ), 

tarefa 1 (direita: V=118,0 p=0.010), tarefas 2 (V=115,5, p<0,002), tarefa 3 

(esquerda: V=130,0, p=0,001), tarefa 4 (V=135,0, p=0,001), tarefa 5 (V=135,0, 

p=0,001), tarefa 6 (V=135,0, p=0,001), tarefa 7 (direita: V=123,0, p=0,005; 

esquerda: V= 135,0 p= 0.001) e tarefa 8 (esquerda: V=131,0, p=0,001). As análises 

post hoc pré-intervenção vs. follow-up revelaram diferenças estatisticamente 

significativas para as variáveis tarefa 3 (esquerda: V=115,0, p=0,002), tarefa 4 

(V=114,0, p=0,002), tarefa 5 (V=117,0, p=0,001), tarefa 6 (V=104,0, p<0,013) e 

tarefa 7 (direita: V=109,0, p=0,006). Finalmente, foram observadas diferenças 

estatisticamente significativas entre as fases pós-intervenção vs. follow-up para a 

variável tarefa 7 (esquerda: V=19,0, p=0,021). Não foram observadas diferenças 

significativas para o 9HPT, tanto para mão direita quanto para esquerda. 
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Tabela 5: Análise comparativa das variáveis de desfecho nas fases pré-intervenção, pós-

intervenção e follow-up. 

Variável Pré-intervenção* Pós-intervenção* Follow-up* P-valor 

PDQ39, total 24,4 [19,1; 30,0] 20,2 [15,2; 23,1] 23,1 [17,6; 27,6] 0,019 

PDQ39, Mobilidade 16,3 [8,8; 21,9] 7,5 [4,4; 15,6] 12,5 [6,3; 21,3] 0,002 

PDQ39, AVD 25,0 [13,5; 46,9] 16,6 [6,2; 30,2] 8,3 [3,1; 31,2] 0,043 

PDQ39, Bem-estar emocional 29,2 [18,7; 34,4] 18,7 [15,6; 25,0] 20,8 [12,5; 27,1] 0,309 

PDQ39, Estigma 21,9 [6,3; 32,8] 12,5 [0,0; 12,5] 6,3 [0,0; 12,5] 0,155 

PDQ39, Suporte social 66,7 [66,6; 66,7] 66,7 [66,6; 66,7] 66,7 [66,6; 66,7] 0,956 

PDQ39, Cognição 25,0 [12,5; 26,6] 12,5 [6,4; 25,0] 25,0 [9,4; 28,1] 0,017 

PDQ39, Comunicação 8,3 [0,0; 18,7] 4,2 [0,0; 13,5] 8,3 [0,0; 29,2] <0,001 

PDQ39, Desconforto corporal 33,3 [25,0; 41,6] 16,7 [14,5; 33,3] 25,0 [16,7; 33,3] 0,011 

UPDRS, total 25,5 [19,8; 31,0] 17,0 [12,8; 26,0] 21,0 [14,5; 27,0] 0,002 

UPDRS, Parte motora 9,0 [5,8; 13,3] 6,0 [5,0; 9,3] 12,0 [6,5; 13,0] <0,001 

UPDRS, Parte AVD 9,5 [6,8; 11,3] 6,0 [4,0; 10,0] 6,0 [4,5; 9,5] <0,001 

TEMPA, total 2,0 [0,0; 3,0] 0,0 [0,0; 0,3] 1,0 [0,0; 1,0] 0,002 

TEMPA tarefa 1, Direita 3,7 [3,2; 4,4] 3,1 [2,8; 3,5] 3,2 [2,7; 3,7] 0,068 

TEMPA tarefa 1, Esquerda 3,9 [3,1; 5,1] 3,3 [3,0; 3,8] 3,3 [3,1; 3,8] 0,362 

TEMPA tarefa 2, bilateral 18,9 [14,7; 24,3] 13,6 [12,1; 17,6] 14,0 [11,8; 22,7] <0,001 

TEMPA tarefa 3, Direita 13,9 [11,8; 16,4] 12,4 [11,0; 14,6] 13,9 [12,3; 16,1] 0,133 

TEMPA tarefa 3, Esquerda 14,4 [12,6; 16,2] 12,2 [11,4; 14,0] 13,1 [12,2; 14,3] 0,003 

TEMPA tarefa 4, Bilateral 33,1 [25,7; 43,8] 20,5 [19,0; 26,8] 22,8 [20,7; 25,8] 0,005 

TEMPA tarefa 5, Bilateral 27,5 [22,6; 43,3] 21,9 [18,8; 27,7] 19,6 [18,7; 23,7] 0,002 

TEMPA tarefa 6, Bilateral 43,1 [33,8; 48,8] 31,6 [26,6; 36,1] 34,0 [26,1; 41,4] <0,001 

TEMPA tarefa 7, Direita 19,6 [16,0; 24,6] 17,4 [13,8; 18,1] 16,8 [13,8; 20,2] 0,009 

TEMPA tarefa 7, Esquerda 21,3 [17,6; 26,7] 16,8 [14,5; 18,6] 17,1 [14,7; 22,4] <0,001 

TEMPA tarefa 7 0,0 [0,0; 0,5] 0,0 [0,0; 0,0] 0,0 [0,0; 0,0] 0,091 

TEMPA tarefa 8, Direita 10,3 [8,3; 11,8] 9,8 [7,9; 11,2] 9,8 [8,7; 11,6] 0,002 

TEMPA tarefa 8, Esquerda 11,1 [10,4; 12,3] 9,4 [8,5; 10,7] 9,7 [8,5; 11,6] <0,001 

TEMPA tarefa 8 0,0 [0,0; 0,5] 0,0 [0,0; 0,0] 0,0 [0,0; 0,0] 0,174 

9HPT         

Mão direita 43,2 [39,3; 47,3] 40,2 [37,9; 42,9] 46,1 [37,2; 48,3] 0,185 

Mão esquerda 48,4 [41,6; 54,0] 43,3 [37,1; 50,2] 46,4 [37,1; 54,4] 0,269 

Legenda: *Etapas. PDQ39 - Escala Específica de Avaliação da Qualidade de Vida na 

DP; UPDRS - Escala Unificada de Avaliação para Doença de Parkinson; TEMPA - Test 

d’Évaluation des Membres Supérieurs de Personnes Âgées e 9HPT - 9-Hole Peg Test of 

Upper Extremity Function; P-valor do teste de Friedman. 

 

Na Figura 8 estão apresentadas as correlações observadas entre as variáveis 

PDQ39 total e UPDRS total. Foram observadas correlações de moderada à forte entre as 
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variáveis PDQ39 total e UPDRS total nas fases pré-intervenção (=0,740, p=0,001), 

pós-intervenção (=0,774, p<0,001) e follow-up (=0,807, p<0,001).  

 

 

Figura 8: Correlação entre as variáveis PDQ39 e UPDRS total nas fases pré, pós-

intervenção e follow up. 

 

Observou-se também correlação moderada entre UPDRS parte motora e PDQ39 

domínio mobilidade no pré-tratamento (=0,534, p=0,033), mas não na fase pós- 

intervenção (=0,451, p=0,080) e follow-up (=0,348, p=0,187), como apresentado na 

figura 9.  

 

 

Figura 9: Correlação entre as variáveis PDQ-39 domínio mobilidade e UPDRS parte 

motora nas fases pré, pós-intervenção e follow up. 

 

Foram observadas correlações moderadas entre UPDRS parte motora e PDQ39 

domínio AVD no pré- intervenção (=0,794, p<0,001) e pós-intervenção (=0,536, 

p=0,032), mas não no follow-up (=0,177, p=0,512), como apresentado na Figura 10. 
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Figura 10: Correlações entre UPDRS parte motora e PDQ39 domínio AVD, nas fases 

pré, pós-intervenção e follow-up. 

 

Não foram observadas correlações entre as variáveis 9HPT e TEMPA tarefa 7 

lado direito no pré- intervenção (=0,217, p=0,420), pós- intervenção (=-0,028, 

p=0,918) nem follow-up (=0,259, p=0,332); similarmente, foi observada correlação 

para o lado esquerdo no pré-intervenção (=0,633, p=0,009), mas não no pós- 

intervenção (=0,420, p=0,105) nem follow-up (=0,130, p=0,632). 

Não foi observada correlação entre as variáveis 9HPT lado direito e TEMPA 

total no pré-intervenção (=0,340, p=0,198), mas sim no pós-intervenção (=0,519, 

p=0,039) e no follow-up (=0,624, p=0,010); similarmente, não foram observadas 

correlações para o lado esquerdo no pré-intervenção (=-0,038, p=0,890), no pós- 

intervenção (=0,056, p=0,836) nem follow-up (=0,300, p=0,258). 
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8 DISCUSSÃO 

O presente estudo investigou os efeitos do treinamento com RV não-imersiva 

nos MS, bem como, na qualidade de vida de pacientes com DP. A hipótese do presente 

estudo foi que, o treinamento com RV não-imersiva influenciaria de forma positiva a 

função dos membros superiores (incluindo a destreza manual), melhorando assim a QV 

dos pacientes com DP. Até o presente momento, não há relato de nenhum estudo 

avaliando os efeitos de uma intervenção fisioterapêutica através de RV não-imersiva a 

longo prazo (12 semanas) para verificar os aspectos físico-funcional nos MS dos 

pacientes com DP. Assim, este é o primeiro estudo usando essa abordagem. Nossos 

resultados apontam que os pacientes com DP entre os estágios 2 e 3 melhoraram sua 

função dos membros superiores após o treinamento em jogos com RV não-imersivos. 

Isso sugere a viabilidade e a segurança do treinamento. Todos os pacientes completaram 

com boa adesão as 22 sessões de treinamento. 

 

8.1 QUALIDADE DE VIDA – PDQ-39 

Foram observadas diferenças significativas para as variáveis PDQ39 total, 

PDQ39 nos domínios mobilidade, AVD, cognição, comunicação e desconforto corporal. 

Alguns estudos apontam que domínios que abrangem aspectos motores podem ter maior 

relação com a percepção geral da qualidade de vida, talvez por este motivo, o domínio  

“AVD” tenha apresentado correlação moderada com o escore total e pode sofrer maior 

efeito de uma intervenção terapêutica (LANA et al., 2007; MARTÍNEZ-MARTÍN e 

SERRANO-DUEÑAS; VACA-BAQUERO, 2005). 

Em um estudo  autores investigaram se o Nintendo Wii® poderia servir como 

uma terapia complementar útil para sintomas motores e não motores na DP (HERZ et 

al., 2013). Para tanto, foram recrutados 20 pacientes (66,7±7,2 anos), estágio 2 de 

Hoehn & Yahr. Cada paciente realizou quatro semanas de treinamento com Wii®, 

sendo 2 sessões por semana, (cada sessão foi composta por 2 jogos de tênis, 2 jogos de 

boliche e 1 jogo de boxe) por aproximadamente 1 hora. Esses jogos foram escolhidos 

para o estudo porque os participantes já estavam amplamente familiarizados com os 

programas de movimento exigidos nesses esportes. Cada participante foi reavaliado nas 
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medidas de resultados após quatro semanas de treinamento e reavaliados após a 

conclusão da terapia utilizando o NitendoWii® para verificar retenção. Ao final do 

estudo os autores encontraram uma diminuição no escore total da PDQ-39 e nos 

domínios AVD, Bem-estar emocional, comunicação e desconforto corporal. Os 

indivíduos mantiveram melhora na PDQ-39 total e domínio AVD após um mês do 

término do treino, tais dados corroboram com os achados no presente estudo.  O fato 

dos autores do estudo supra-citado não obeterem melhora no domínio mobilidade, pode 

estar relacionado com o tempo de treinamento (considerado curto), pois este foi restrito 

a apenas 4 semanas.  

8.2 ASPECTOS CLÍNICOS – UPDRS 

Após o treino com a RV não-imersiva foram observadas melhorias significativas 

entre o pós-intervenção e o acompanhamento (trinta dias após o final do treinamento) da 

UPDRS total, UPDRS II – AVD e UPDRS III – parte motora. Analisando os resultados 

da UPDRS II e III, houve também uma melhoria estatisticamente significativa 

comparando pós-intervenção e acompanhamento. O tremor, sintoma apresentado por 

alguns pacientes, quando presente, não pareceu interferir no desempenho dos jogos, esse 

fato talvez seja explicado provavelmente devido à melhora no tremor parkinsoniano 

com movimento voluntário (HERZ et al., 2013). 

Nossos resultados corroboram com resultados na literatura que relatam 

benefícios nos desfechos motores em pacientes com DP após treinamento físico baseado 

em RV (BEEBE e LANG, 2009; HERZ et al., 2013; POMPEU et al., 2014). A UPDRS 

é uma escala de avaliação precisa da progressão DP. Esta escala é uma ferramenta 

clínica que avalia o estado funcional e o desempenho motor desses pacientes. A UPDRS 

permite quantificar o impacto de tratamentos potenciais que modificam os sintomas 

apresentados pela DP (HARRISON et al., 2009). O presente estudo mostrou uma 

melhora do estado motor da doença após o treinamento RV não-imersivo. Esta melhora 

clínica reside no fato de que os pacientes demonstraram melhor desempenho funcional 

após o treinamento e conseguiram reter essas melhorias após quatro semanas sem 

treinamento. Os resultados mostraram que a melhoria motora alcançada no treinamento 

influenciou positivamente as AVD e, conseqüentemente, melhorou o desempenho 

motor. 
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Nossos dados corroboram os achados da literatura de que os pacientes com DP 

em 48 horas após a conclusão das atividades de direcionamento repetitivo (ambiente 

real) mantiveram retenção positiva para habilidades motoras treinadas. Os autores 

utilizaram um sistema de coleta de dados de resposta temporal consistindo em um 

estímulo auditivo simples para indicar o início da resposta e cinco microinterruptores 

para registrar o tempo inicial de liberação do movimento e as partes subseqüentes na 

conclusão do tempo de resposta no final do período da tarefa. A análise do tempo de 

resposta total foi composta pelo intervalo de tempo desde o sinal de início até o início 

do movimento, e o tempo de movimento que é o intervalo de tempo desde o início da 

resposta até a conclusão do movimento. Estes dados foram analisados através de um 

programa informático desenvolvido pelos autores juntamente com a análise 

eletromiográfica (BEHRMAN, CAURAUGH e LIGHT, 2000). 

Em outro estudo, os autores concluem que os pacientes com DP nos estágios 

iniciais da doença são capazes de melhorar o desempenho através de atividades de 

treinamento envolvendo diferentes demandas motoras e cognitivas (MENDES et al., 

2012). Na literatura, os pesquisadores sugerem que os pacientes com DP são capazes de 

aprender novas tarefas motoras. No entanto, dependendo do estágio da doença e do 

nível da tarefa, esses pacientes requerem mais prática em comparação com outros 

indivíduos da mesma idade (MARINELLI et al., 2009; WU e HALLETT, 2008). O 

ambiente virtual oferece diferentes tipos de feedback, como visual, auditivo e 

proprioceptivo, que são fundamentais para o aprendizado motor (DEUTSCH et al., 

2008). 

Treinamento baseado em pistas visuais e auditivas, bem como o estímulo 

motivacional fornecido por jogos com RV não-imersivos pode modificar durante um 

longo período o desempenho motor em pacientes com DP (MENDES et al., 2012). 

Há evidências de que a execução da tarefa associada ao feedback extrínseco 

imediato induz mudanças corticais e subcorticais nos níveis celular e sináptico 

(ADAMOVICH et al., 2009). Tais mudanças levam ao desenvolvimento de habilidades 

motoras no ambiente virtual, e também pode haver transferência para atividades diárias 

no ambiente real (MENDES et al., 2012). A presença de estímulos visuais pode servir 

como sugestões externas e o feedback atenua os déficits de aprendizagem motora em 

pacientes com DP (ROCHESTER et al., 2010). Portanto, dois dos fatores que 

provavelmente promoveram a melhoria do desempenho motor foram feedbacks visual e 

auditivo fornecidos por jogos baseados em RV não-imersiva. 
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8.3 ASPECTO FUNCIONAL – TEMPA E 9HPT 

No presente estudo, diferenças estatisticamente significativas também foram 

observadas para o TEMPA total e a tarefa 2 (bilateral - abrir um pote e pegar uma 

colher cheia de café), tarefa 3 mão esquerda (pegar uma jarra e servir água em um 

copo), tarefa 4 (bilateral – destrancar uma fechadura, pegar e abrir um recipiente 

contendo pílulas), tarefa 5 (bilaterais - escrever em um envelope e colar um selo), tarefa 

6 (bilateral -Embaralhar e distribuir cartas), tarefa 7 (unilateral - manusear moedas), 

tarefa 8 (unilateral - pegar e mover objetos pequenos). Após um período sem 

treinamento de 30 dias, os pacientes mantiveram os ganhos para as tarefas 3, 4, 5, 6 e 7, 

o que indica a preservação do desempenho motor nas atividades que os pacientes mais 

praticam em suas vidas diárias, demonstrando quais atividades são mais usadas em suas 

AVD. 

Acredita-se que a melhora funcional verificada nos pacientes com DP seja 

decorrente da somatória de três fatores: 1) demandas motoras e cognitivas presentes nos 

jogos que exigiram que os pacientes treinassem habilidades específicas e 

comprometidas pela doença; 2) aspectos dos jogos que refletem elementos importantes 

para o aprendizado motor como a repetição, motivação e retroalimentação e que, 

possivelmente, potencializaram esse treino; 3) presença de elementos facilitadores do 

movimento em DP, como as pistas visuais e auditivas ofertadas pelos jogos. 

A possibilidade de prática repetitiva de habilidades motoras e cognitivas 

comprometidas, que pôde ser incorporada no treinamento do presente estudo, é uma das 

vantagens do uso terapêutico da RV. A repetição facilita a produção de movimentos por 

meio de modificações neurofisiológicas e comportamentais que são decorrentes de 

mecanismos neuroplásticos e são importantes variáveis no reaprendizado de habilidades 

motoras (ADAMOVICH et al., 2009). Contudo, não é apenas a repetição que favorece o 

aprendizado motor, mas também a motivação e a retroalimentação disponíveis. A 

prática repetitiva deve estar associada à verificação de obtenção de sucesso progressivo 

e, para que movimentos sejam praticados de forma frequente e intensa, os participantes 

devem estar motivados (HOLDEN, 2005). Todos os jogos treinados no presente estudo 

continham elementos motivadores como estímulos visuais e auditivos que indicavam a 

obtenção de sucesso nas tarefas como ganho de medalhas, aumento da pontuação em 

tempo real, passagem para fases mais avançadas dos jogos, sons com efeito motivador, 

objetivo da tarefa motora, entre outros. Entende-se que esses elementos, possivelmente, 
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tenham ajudado a manter a motivação dos participantes para o treinamento, 

minimizando a monotonia da repetição dos movimentos. Em todos os jogos a 

retroalimentação dos movimentos por meio de estímulos visuais e auditivos, estava 

presente continuamente. Alguns estudos têm mostrado capacidade de melhora no 

desempenho em tarefas cognitivomotoras em DP, particularmente em condições de 

treino que ofereçam esses estímulos e direcionem a movimentação (ALMEIDA e 

BHATT, 2012; ESPAY et al., 2010). 

Para a avaliação manual da destreza, através do Teste de 9 pinos (9HPT), não 

houve diferença comparativa estatisticamente significativa entre a pré e pós-

intervenção, apesar da melhora observada na velocidade de execução do teste na pós-

intervenção. Os autores sugerem que esses achados podem estar relacionados ao fato de 

que 9HPT pode não ser capaz de prever aspectos funcionais envolvendo todo o membro 

superior conforme detectado pelo TEMPA. 

Mathiowetz et al. (1985), estabeleceram a normatização dos valores para o 

9HPT em 628 sujeitos saudáveis entre 20 e 94 anos estratificados por sexo e idade. Os 

autores encontraram excelente confiabilidade inter-avaliador, excelente confiabilidade 

teste-reteste para a mão direita e moderada confiabilidade para a esquerda. Os autores 

concluíram que as mulheres apresentam levemente melhor resultado do que os homens, 

que os resultados para a mão direita são melhores do que para a mão esquerda e que a 

destreza manual piora gradualmente com a idade. 

Na DP, Earhart et al. (2011) determinaram valores médios, a confiabilidade 

teste-reteste (ICC= 0,88 dominante, 0,91 não-dominante) e fatores preditivos para o 

9HPT. A média de toda a amostra para completar o teste foi de 31,4 +/- 15,7s para a 

mão dominante e 32,2 +/- 12,4s para a mão não-dominante. As mulheres realizaram o 

teste significativamente mais rápido que os homens e os pacientes sem congelamento 

significativamente mais rápido do que os pacientes com congelamento.  

Em nosso estudo, na avaliação pré-intervenção, o lado direito apresentou média 

de 40,2s e o lado esquerdo 43,3s. Comparando com os valores de indivíduos saudáveis 

de Mathiowetz et al. (1985), na faixa etária 60-64 (a média de idade dos pacientes do 

nosso estudo foi de 64 anos), nossos resultados estão acima do limite superior, ou seja, 

os pacientes incluídos em nosso estudo apresentaram pior resultado no teste quando 

comparados aos indivíduos saudáveis de mesma faixa etária.  

Earhart et al. (2011) demonstraram que a mudança mínima detectável seria de 

2,6 segundos para a mão dominante e 1,3 segundos para a mão não-dominante. Em 
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nosso estudo, os valores pré- e pós-intervenção foram 43,2s e 40,2s, respectivamente, 

para a mão direita e 48,4s e 43,3s, respectivamente, para a mão esquerda. Dessa forma, 

a melhora para a mão direita foi de 3s e para a mão esquerda foi de 5,1s. As diferenças 

encontradas nos valores pré- e pós-intervenção apontam que essas diferenças são 

clinicamente relevantes, segundo o estudo de Earhart et al. (2011), ainda que não 

tenham apresentado resultados estatisticamente significativos. 

Nossos resultados corroboram com o estudo de Allen et al. (2017), onde os 

autores investigaram se jogos desenvolvidos visando explorar os movimentos do braço 

e da mão, executados no tablet, seriam capazes de resultar em melhora nas atividades e 

deficiências e estabelecer a aceitabilidade e viabilidade desses jogos em pacientes com 

DP. Para tanto, foram desenvolvidos dois jogos baseados em tablet, um focalizado nos 

movimentos de dedos e outro em movimentos coordenados do braço e da mão. 

Dezenove pacientes com DP e 19 controles saudáveis, foram recrutados. Os 

participantes foram orientados a jogarem em casa, 3 vezes por semana durante 12 

semanas. Como medida de resultado primária foi aplicado o 9HPT. Ao final do estudo, 

os autores não encontraram diferença entre os grupos para o 9HPT ou em qualquer 

medida de resultado secundário, que se refere a capacidade de movimento dos braços e 

mãos dos pacientes com DP, através de um teste desenvolvido pelos autores do estudo, 

onde se avaliou velocidade e precisão do movimento pelo computador.  

Os participantes aprovaram os jogos e melhoraram suas habilidades para jogá-

los. Os autores concluíram que os jogos para os MS foram aceitáveis e seguros, mas não 

refletiram em melhorias nas atividades funcionais dos participantes. É provável que a 

exigência dos jogos resultou em aumento da velocidade de movimento em detrimento 

da precisão. O design dos jogos deve considerar a especificidade da tarefa, pois a falta 

de melhoria no desempenho da atividade dos MS no treinamento com os jogos não está 

de acordo com outros resultados já publicados, onde os autores trabalham tarefas 

específicas (LEE, LEE e HWANG, 2011; NACKAERTS et al., 2013). Dois ensaios 

clínicos relataram melhorias específicas para as tarefas treinadas, isto é, melhorias na 

função do braço e da mão seguindo terapia de movimento induzida por restrições 

modificadas (LEE; LEE; HWANG, 2011) e melhorias no tamanho da caligrafia após a 

prática de escrita com amplitude aumentada (NACKAERTS et al., 2013). 

Apesar da intensa estimulação visual e do movimento corporal total exigido 

pelos jogos em nosso estudo, nenhum dos pacientes experimentou tonturas ou mal-estar, 

sugerindo que o treinamento com a Nintendo Wii® pode ser seguro para pessoas com 
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DP com características semelhantes aos participantes no presente estudo. Nota-se que 

durante o treinamento, pacientes com discinesia apresentaram uma exacerbação deste 

movimento involuntário. No entanto, no final da sessão, os pacientes apresentaram 

diminuição da discinesia. Até à data, esse fenômeno não foi relatado na literatura 

associada ao uso da RV como recurso terapêutico para treinamento físico. 

Na literatura, os autores descrevem que o núcleo accumbens é uma estrutura 

chave que liga a motivação e ação motora atuando na interface do sistema límbico com 

mecanismos motores. O núcleo accumbens recebe conexões diretas da amígdala, do 

hipocampo e de outras estruturas do prosencéfalo límbico, bem como conexões 

indiretas através de conexões dopaminérgicas mesolímbicas e projeções da área 

tegmental mesencefálica (MOGENSON, JONES e YIM, 1980). A evidência analisada 

(MOGENSON, JONES e YIM, 1980) indica que o núcleo accumbens juntamente com 

seus aferentes mesolímbico-dopaminérgicos e suas projeções eferentes no globo pálido, 

pode ser uma ligação funcional importante entre os sistemas límbico e motor 

(ALEXANDER, CRUTCHER e DELONG, 1991). Os autores sugerem que o núcleo 

accumbens e os sinais de filtro do núcleo caudado das estruturas límbicas e do córtex 

cerebral (o "cérebro emocional" e "cognitivo") são influenciados por projeções de 

neurônios dopaminérgicos, como a via dopaminérgica mesolímbica ao núcleo 

accumbens e a via nigrostriatal, via dopaminérgica ao núcleo caudado (MOGENSON; 

JONES; YIM, 1980). A interface neural entre os sistemas límbico e motor recebeu 

relativamente pouca atenção. Esta negligência ocorre em parte porque estudos de 

controle motor na DP enfatizam as contribuições do córtex cerebral, cerebelo e medula 

espinhal (ALEXANDER, CRUTCHER e DELONG, 1991). 

O presente estudo sugere que a exigência cognitiva oferecida pelos jogos, aliada 

aos estímulos auditivos e visuais e a relação emocional que os jogos provocam pelo 

espírito competitivo para completar a tarefa atribuída, desencadeiam a exacerbação da 

discinesia no jogo, sugerindo a necessidade de futuros estudos para entender melhor 

esse fenômeno. Parece que o aumento temporário da discinesia durante o treinamento 

usando RV não-imersiva não parece comprometer os resultados funcionais dos 

membros superiores para pacientes com DP. 

O presente estudo encontrou uma melhora significativa na velocidade de 

movimento dos MS de pacientes com DP após treinamento com RV não-imersiva nas 

tarefas TEMPA unilaterais e bilaterais. A melhoria na velocidade de movimento pode 

ser justificada no estudo que relata a comparação do desempenho ao atingir alvos fixos 
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e móveis em RV imersiva e no ambiente real em pessoas com DP (WANG et al., 2011). 

O estudo utilizou cinquenta e quatro indivíduos divididos em dois grupos - 29 no grupo 

DP e 25 idosos saudáveis no grupo controle. O grupo DP em ambas as atividades na RV 

imersiva e no ambiente real apresentou maior tempo de movimento e menor velocidade 

de pico em comparação com o grupo controle para atividades estacionárias. No entanto, 

o grupo DP apresentou uma melhoria significativa em relação ao tempo e velocidade do 

movimento nas atividades com metas móveis. Assim, o ambiente virtual dinâmico 

parece oferecer uma sugestão visual externa benéfica para pacientes com DP (WANG et 

al., 2011). Em outro estudo, os autores investigaram se o treinamento para alcançar 

alvos móveis por RV imersiva foi capaz de melhorar o desempenho motor dos membros 

superiores na DP (MA et al., 2011). No estudo foram incluídos 33 pacientes com DP 

divididos em dois grupos: RV imersiva (n=17) e controle (n=16), que realizaram 

atividades no ambiente real. Os participantes do grupo RV imersiva em comparação 

com os participantes do grupo controle apresentaram melhor desempenho para o tempo 

de movimento quando atingiram bolas estacionárias reais. No entanto, não houve 

diferença significativa na taxa de sucesso ou movimento cinemático entre os dois 

grupos quando avaliados no ambiente real. 

Atualmente, não há estudos na literatura que relatem o uso de RV não-imersiva 

como uma ferramenta terapêutica para MS na DP, enfatizando o domínio da atividade 

Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde - CIF. No entanto, 

em um estudo (PROUD et al., 2013), ao entrevistar 122 fisioterapeutas e 68 terapeutas 

ocupacionais, os autores relatam que apenas 54% desses profissionais avaliaram os MS 

de pacientes com DP. A principal justificativa para os entrevistados não avaliarem os 

MSestava relacionada às queixas dos pacientes principalmente focalizadas no equilíbrio 

e na marcha. Apesar das dificuldades motoras apresentadas nos MS dos pacientes com 

DP, há uma escassez de pesquisa explorando potenciais intervenções terapêuticas, tal 

fato, torna difícil obter conclusões e fornecer recomendações terapêuticas para 

profissionais que atuam na reabilitação física.  
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9 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Este estudo não incluiu um grupo controle para comparar resultados com a 

fisioterapia convencional, portanto, recomendamos que essa comparação seja realizada 

em estudos futuros. 

Neste estudo os pacientes incluídos apresentavam estadiamento compreendido 

no estágio 2 - 3 de acordo com a Escala Modificada de Hoehn e Yahr, portanto, não 

podemos estender os resultados aqui encontrados aos pacientes que se encontrem em 

estadiamentos diferentes dos abordados. 

Nosso estudo não foi aplicado com procedimento cego ou duplo-cego, porém o 

avaliador foi orientado a não rever a avaliação anterior durante a reavaliação, que foi 

aplicada três meses após a primeira avaliação, nem tão pouco na reavaliação follow up, 

aos quatro meses do início da pesquisa.  
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10 CONCLUSÃO 

O presente estudo foi o primeiro a investigar os efeitos do treinamento com 

realidade virtual não-imersiva nos membros superiores, bem como, na qualidade de vida 

de pacientes com DP. Nossos achados foram estatisticamente significativos para as 

medidas de qualidade de vida, medidas clínicas (UPDRS) e funcionais dos membros 

superiores (TEMPA) em pacientes com DP. Dessa forma, podemos sugerir que os 

pacientes com DP nos estádios 2-3 Hoehn e Yahr apresentam uma melhoria funcional 

dos membros superiores submetidos ao protocolo de treinamento físico baseado em RV 

não-imersiva mesmo após 1 mês do término do protocolo. Assim, conclui-se que a RV 

não-imersiva tem efeitos benéficos persistentes para a população estudada. 

 



84 

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

AARSLAND, D. et al. Mental symptoms in Parkinson’s disease are important 

contributors to caregiver distress. International Journal of Geriatric Psychiatry, PMID: 

10521886, v. 14, n. 10, p. 866–874, out. 1999. 

ADAMOVICH, S. V. et al. Sensorimotor training in virtual reality: a review. 

NeuroRehabilitation, v. 25, n. 1, p. 29–44, 2009. 

ALBANI, G. et al. Common daily activities in the virtual environment: a preliminary 

study in parkinsonian patients. Neurological Sciences, v. 23, n. 2, p. s49–s50, 2002. 

ALBANI, G. et al. Sleep dysfunctions influence decision making in undemented 

Parkinson’s disease patients: a study in a virtual supermarket. 2011, [S.l: s.n.], 2011. p. 

8–10.  

ALBIOL-PEREZ, S. et al. The effect of balance training on postural control in patients 

with Parkinson’s disease using a virtual rehabilitation system. Methods of information 

in medicine, v. 56, n. 2, p. 138–144, 2017. 

ALEXANDER, G. E.; CRUTCHER, M. D.; DELONG, M. R. Basal ganglia-

thalamocortical circuits: parallel substrates for motor, oculomotor,“prefrontal” and 

“limbic” functions. Progress in brain research. [S.l.]: Elsevier, 1991. v. 85. p. 119–146.  

ALLAM, M. F.; DEL CASTILLO, A. S.; NAVAJAS, R. F.-C. Parkinson’s disease, 

smoking, and gender. Movement Disorders, v. 22, n. 12, p. 1829–1830, 2007. 

ALLEN, N. E. et al. An interactive videogame for arm and hand exercise in people with 

Parkinson’s disease: A randomized controlled trial. Parkinsonism & Related Disorders, 

PMID: 28528804, v. 41, p. 66–72, ago. 2017. 

ALMEIDA, O. P.; ALMEIDA, S. A. Confiabilidade da versão brasileira da Escala de 

Depressão em Geriatria (GDS) versão reduzida. Arquivos de Neuro-Psiquiatria, v. 57, 

n. 2B, p. 421–426, jun. 1999. 

ALMEIDA, Q. J.; BHATT, H. A Manipulation of Visual Feedback during Gait 

Training in Parkinson’s Disease. Research article. Disponível em: 

<https://www.hindawi.com/journals/pd/2012/508720/>. Acesso em: 28 fev. 2018.  

ALMEIDA, Q. J.; WISHART, L. R.; LEE, T. D. Bimanual coordination deficits with 

Parkinson’s disease: the influence of movement speed and external cueing. Movement 

Disorders: Official Journal of the Movement Disorder Society, PMID: 11835436, v. 17, 

n. 1, p. 30–37, jan. 2002. 

ARIAS, P. et al. Virtual reality as a tool for evaluation of repetitive rhythmic 

movements in the elderly and Parkinson’s disease patients. PloS one, v. 7, n. 1, p. 

e30021, 2012. 



85 

 

 

 

ARIAS, P.; CUDEIRO, J. Effects of rhythmic sensory stimulation (auditory, visual) on 

gait in Parkinson’s disease patients. Experimental Brain Research, v. 186, n. 4, p. 589–

601, 2008. 

BAKER, K.; ROCHESTER, L.; NIEUWBOER, A. The effect of cues on gait 

variability—Reducing the attentional cost of walking in people with Parkinson’s 

disease. Parkinsonism & related disorders, v. 14, n. 4, p. 314–320, 2008. 

BARBOSA, M. T. et al. Parkinsonism and Parkinson’s disease in the elderly: a 

community-based survey in Brazil (the Bambuí study). Movement Disorders, v. 21, n. 

6, p. 800–808, 2006. 

BARRY, G.; GALNA, B.; ROCHESTER, L. The role of exergaming in Parkinson’s 

disease rehabilitation: a systematic review of the evidence. Journal of Neuroengineering 

and Rehabilitation, PMID: 24602325PMCID: PMC3984732, v. 11, p. 33, 7 mar. 2014. 

BEEBE, J. A.; LANG, C. E. Relationships and responsiveness of six upper extremity 

function tests during the first 6 months of recovery after stroke. Journal of neurologic 

physical therapy: JNPT, v. 33, n. 2, p. 96, 2009. 

BEHRMAN, A. L.; CAURAUGH, J. H.; LIGHT, K. E. Practice as an intervention to 

improve speeded motor performance and motor learning in Parkinson’s disease. Journal 

of the Neurological Sciences, v. 174, n. 2, p. 127–136, 2000. 

BERTOLUCCI, P. H. F. et al. The Mini-Mental State Examination in an outpatient 

population: influence of literacy. Arquivos de Neuro-Psiquiatria, v. 52, n. 1, p. 01–07, 

mar. 1994. 

BLOEM, B. R. et al. Falls and freezing of gait in Parkinson’s disease: a review of two 

interconnected, episodic phenomena. Movement Disorders: Official Journal of the 

Movement Disorder Society, PMID: 15300651, v. 19, n. 8, p. 871–884, ago. 2004. 

BOELEN, M. The role of rehabilitative modalities and exercise in Parkinson’s disease. 

Disease-A-Month, v. 53, n. 5, p. 259–264, 2007. 

BONNECHÈRE, B. et al. The use of commercial video games in rehabilitation: a 

systematic review. International journal of rehabilitation research, v. 39, n. 4, p. 277–

290, 2016. 

BOSTAN, A. C.; DUM, R. P.; STRICK, P. L. Cerebellar networks with the cerebral 

cortex and basal ganglia. Trends in Cognitive Sciences, PMID: 23579055PMCID: 

PMC3645327, v. 17, n. 5, p. 241–254, maio 2013. 

BOUHOUCHE, A. et al. Mutation Analysis of Consanguineous Moroccan Patients with 

Parkinson’s Disease Combining Microarray and Gene Panel. Frontiers in Neurology, 

PMID: 29163333PMCID: PMC5674924, v. 8, p. 567, 2017. 

BRAAK, H. et al. Staging of brain pathology related to sporadic Parkinson’s disease. 

Neurobiology of Aging, PMID: 12498954, v. 24, n. 2, p. 197–211, abr. 2003. 

BRISSAUD E. Leçons sur les maladies nerveuses. Masson, Paris, 1925. 



86 

 

 

 

BRYANT, M. S. et al. Gait variability in Parkinson’s disease: levodopa and walking 

direction. Acta Neurologica Scandinavica, PMID: 26399376PMCID: PMC4805494, v. 

134, n. 1, p. 83–86, jul. 2016. 

BURCH, D.; SHEERIN, F. Parkinson’s disease. Lancet (London, England), PMID: 

15708109, v. 365, n. 9459, p. 622–627, 12 fev. 2005. 

CACABELOS, R. Parkinson’s disease: from pathogenesis to pharmacogenomics. 

International journal of molecular sciences, v. 18, n. 3, p. 551, 2017. 

CAMEIRÃO, M. S. et al. Neurorehabilitation using the virtual reality based 

Rehabilitation Gaming System: methodology, design, psychometrics, usability and 

validation. Journal of neuroengineering and rehabilitation, v. 7, n. 1, p. 48, 2010. 

CAMERON, I. G. et al. Impaired executive function signals in motor brain regions in 

Parkinson’s disease. Neuroimage, v. 60, n. 2, p. 1156–1170, 2012. 

CAMPOS-SOUSA, I. S. et al. Executive dysfunction and motor symptoms in 

Parkinson’s disease. Arquivos de Neuro-psiquiatria, v. 68, n. 2, p. 246–251, 2010. 

CANO-DE-LA-CUERDA, R. et al. Is there muscular weakness in Parkinson’s disease? 

American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, PMID: 19487924, v. 89, n. 1, 

p. 70–76, jan. 2010. 

CATTANEO, D. et al. Assessment of postural stabilization in three task oriented 

movements in people with multiple sclerosis. Disability and Rehabilitation, PMID: 

24678992, v. 36, n. 26, p. 2237–2243, 2014. 

CHARCOT, J. M. (JEAN M.; BOURNVILLE; SEVESTRE. Leçons sur les maladies 

du foie, des voies biliaires et des reins [electronic resource]: faites a la Faculté de 

médecine de Paris (Cours d’Anatomie pathologique). [S.l.]: Paris: A. Delahaye, 1877. 

Disponível em: <http://archive.org/details/b2042033x>.  

CHEE, R. et al. Gait freezing in Parkinson’s disease and the stride length sequence 

effect interaction. Brain: A Journal of Neurology, PMID: 19433440, v. 132, n. Pt 8, p. 

2151–2160, ago. 2009. 

CHEN, T. et al. Effects of Commonly Used Pesticides in China on the Mitochondria 

and Ubiquitin-Proteasome System in Parkinson’s Disease. International Journal of 

Molecular Sciences, PMID: 29168786PMCID: PMC5751110, v. 18, n. 12, 23 nov. 

2017. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5751110/>. 

CORCOS, D. M. et al. Strength in Parkinson’s disease: relationship to rate of force 

generation and clinical status. Annals of Neurology, PMID: 8572671, v. 39, n. 1, p. 79–

88, jan. 1996. 

DE FREITAS, P. R. et al. “Test D’évaluation Des Membres Supérieurs Des Personnes 

Âgées” (TEMPA) to assess upper limb activity in Parkinson’s disease. Journal of Hand 

Therapy: Official Journal of the American Society of Hand Therapists, PMID: 

27899223, v. 30, n. 3, p. 320–327, set. 2017. 



87 

 

 

 

DELONG, M. R. The neurophysiologic basis of abnormal movement in basal ganglia 

disorders. Neurobehav Toxicol Teratol. v. 6, n. 5, p. 611-6, 1983. 

 

DELAMARRE, A.; MEISSNER, W. G. Epidemiology, environmental risk factors and 

genetics of Parkinson’s disease. La Presse Médicale, v. 46, n. 2, p. 175–181, 2017. 

DEL TREDICI, K.; BRAAK, H. Review: Sporadic Parkinson’s disease: development 

and distribution of α-synuclein pathology. Neuropathology and Applied Neurobiology, 

PMID: 26662475, v. 42, n. 1, p. 33–50, fev. 2016. 

DEUTSCH, J. E. et al. Use of a low-cost, commercially available gaming console (Wii) 

for rehabilitation of an adolescent with cerebral palsy. Physical therapy, v. 88, n. 10, p. 

1196–1207, 2008. 

DIAMOND, S.G.; SCHNEIDER, J.S.; MARKHAM, C.H. Oral sensorimotor defects in 

patients with Parkinson’s disease. Adv Neurol. v. 45, p. 335–338, 1986. 

 

DIBBLE, L. E. et al. Exercise and medication effects on persons with Parkinson disease 

across the domains of disability: a randomized clinical trial. Journal of neurologic 

physical therapy: JNPT, PMID: 25742370PMCID: PMC4366306, v. 39, n. 2, p. 85–92, 

abr. 2015. 

DIBBLE, L. E. et al. High intensity eccentric resistance training decreases bradykinesia 

and improves Quality Of Life in persons with Parkinson’s disease: a preliminary study. 

Parkinsonism & Related Disorders, PMID: 19497777, v. 15, n. 10, p. 752–757, dez. 

2009. 

DIBBLE, L. E. et al. High-intensity resistance training amplifies muscle hypertrophy 

and functional gains in persons with Parkinson’s disease. Movement Disorders: Official 

Journal of the Movement Disorder Society, PMID: 16773643, v. 21, n. 9, p. 1444–1452, 

set. 2006. 

DRAGULESCU, A. A. xlsx: Read, write, format Excel 2007 and Excel 

97/2000/XP/2003 files. [S.l: s.n.], 2014. Disponível em: <https://CRAN.R-

project.org/package=xlsx>.  

EARHART, G. M. et al. The 9-hole PEG test of upper extremity function: average 

values, test-retest reliability, and factors contributing to performance in people with 

Parkinson disease. Journal of neurologic physical therapy: JNPT, PMID: 22020457, v. 

35, n. 4, p. 157–163, dez. 2011. 

EGGERS, C. et al. Patient-centered integrated healthcare improves quality of life in 

Parkinson’s disease patients: a randomized controlled trial. Journal of Neurology, 

PMID: 29392459, 1 fev. 2018. 

EHGOETZ MARTENS, K. A.; ELLARD, C. G.; ALMEIDA, Q. J. Anxiety-provoked 

gait changes are selectively dopa-responsive in Parkinson’s disease. European Journal 

of Neuroscience, v. 42, n. 4, p. 2028–2035, 2015. 

EHRINGER, H.; HORNYKIEWICZ, O. [Distribution of noradrenaline and dopamine 

(3-hydroxytyramine) in the human brain and their behavior in diseases of the 



88 

 

 

 

extrapyramidal system]. Klinische Wochenschrift, PMID: 13726012, v. 38, p. 1236–

1239, 15 dez. 1960. 

ESCULIER, J.-F. et al. Home-based balance training programme using Wii Fit with 

balance board for Parkinsons’s disease: a pilot study. Journal of Rehabilitation 

Medicine, PMID: 22266676, v. 44, n. 2, p. 144–150, fev. 2012. 

ESCULIER, J.-F.; VAUDRIN, J.; TREMBLAY, L. E. Corticomotor excitability in 

Parkinson’s disease during observation, imagery and imitation of action: effects of 

rehabilitation using wii fit and comparison to healthy controls. Journal of Parkinson’s 

Disease, PMID: 24326692, v. 4, n. 1, p. 67–75, 2014. 

ESPAY, A. J. et al. At-home training with closed-loop augmented-reality cueing device 

for improving gait in patients with Parkinson disease. Journal of Rehabilitation 

Research and Development, PMID: 20848370, v. 47, n. 6, p. 573–581, 2010. 

FAHN, S. Unified Parkinson’s disease rating scale. Recent developments in Parkinson’s 

disease, v. 2, p. 153–164, 1987. 

FOIX, M. C.; NICOLESCO, J. Les noyaux gris centraux et la re´gion mesence´phalo-

sous-optique. Masson, Paris. 1925. 

 

FOLSTEIN, M. F.; FOLSTEIN, S. E.; MCHUGH, P. R. “Mini-mental state”. A 

practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. Journal of 

Psychiatric Research, PMID: 1202204, v. 12, n. 3, p. 189–198, nov. 1975. 

FONG, K. N. et al. Usability of a virtual reality environment simulating an automated 

teller machine for assessing and training persons with acquired brain injury. Journal of 

neuroengineering and rehabilitation, v. 7, n. 1, p. 19, 2010. 

FOSTER, E. R.; MCDANIEL, M. A.; RENDELL, P. G. Improving prospective 

memory in persons with Parkinson disease: A randomized controlled trial. 

Neurorehabilitation and neural repair, v. 31, n. 5, p. 451–461, 2017. 

FREEMAN, J. S.; CODY, F. W.; SCHADY, W. The influence of external timing cues 

upon the rhythm of voluntary movements in Parkinson’s disease. Journal of Neurology, 

Neurosurgery, and Psychiatry, PMID: 8410005PMCID: PMC1015235, v. 56, n. 10, p. 

1078–1084, out. 1993. 

GALLAGHER, R. et al. Auditory and visual cueing modulate cycling speed of older 

adults and persons with Parkinson’s disease in a Virtual Cycling (V-Cycle) system. 

Journal of neuroengineering and rehabilitation, v. 13, n. 1, p. 77, 2016. 

GALLETLY, R.; BRAUER, S. G. Does the type of concurrent task affect preferred and 

cued gait in people with Parkinson´s disease? Aust J Physiother, v. 51, n. 3, p.175-80, 

2005. 

 

GALVAN, A.; WICHMANN, T. Pathophysiology of Parkinsonism. Clinical 

neurophysiology : official journal of the International Federation of Clinical 

Neurophysiology, PMID: 18467168PMCID: PMC2467461, v. 119, n. 7, p. 1459–1474, 

jul. 2008. 



89 

 

 

 

GILADI, N. et al. Freezing of gait in patients with advanced Parkinson’s disease. 

Journal of Neural Transmission (Vienna, Austria: 1996), PMID: 11261746, v. 108, n. 1, 

p. 53–61, 2001. 

GILAT, M. et al. Dopamine depletion impairs gait automaticity by altering cortico-

striatal and cerebellar processing in Parkinson’s disease. NeuroImage, PMID: 

28263926, v. 152, p. 207–220, 15 maio 2017. 

GONCALVES, G. B. Using the Nintendo® Wii FitTM plus platform in the sensorimotor 

training of freezing of gait in Parkinson’s disease. Arquivos de Neuro-Psiquiatria, v. 71, 

n. 10, p. 828–828, out. 2013. 

GORDON, A. M.; INGVARSSON, P. E.; FORSSBERG, H. Anticipatory control of 

manipulative forces in Parkinson’s disease. Experimental Neurology, PMID: 9217084, 

v. 145, n. 2 Pt 1, p. 477–488, jun. 1997. 

GORNIAK, S. L.; MACHADO, A. G.; ALBERTS, J. L. Force coordination during 

bimanual task performance in Parkinson’s disease. Experimental Brain Research, 

PMID: 23811728, v. 229, n. 2, p. 261–271, ago. 2013. 

GREENFIELD, J. G.; BOSANQUET, F. D. The brain-stem lesions in Parkinsonism. J 

Neurol Neurosurg Psychiatry, n.16, p. 213– 226, 1953. 

 

GRIFFIN, H. J. et al. The effect of real and virtual visual cues on walking in 

Parkinson’s disease. Journal of neurology, v. 258, n. 6, p. 991–1000, 2011. 

GUDERIAN, B. et al. The cardiovascular and metabolic responses to Wii Fit video 

game playing in middle-aged and older adults. The Journal of Sports Medicine and 

Physical Fitness, PMID: 21178930, v. 50, n. 4, p. 436–442, dez. 2010. 

GUNNARSSON, L.-G.; BODIN, L. Parkinson’s disease and occupational exposures: a 

systematic literature review and meta-analyses. Scandinavian journal of work, 

environment & health, v. 43, n. 3, p. 197–209, 2017. 

GUSTAFSSON, H. et al. Low muscle strength in late adolescence and Parkinson 

disease later in life. Neurology, PMID: 25841033PMCID: PMC4433465, v. 84, n. 18, p. 

1862–1869, 5 maio 2015. 

HARRINGTON, D. L. et al. Neurobehavioral mechanisms of temporal processing 

deficits in Parkinson’s disease. PLoS One, v. 6, n. 2, p. e17461, 2011. 

HARRISON, M. B. et al. UPDRS activity of daily living score as a marker of 

Parkinson’s disease progression. Movement disorders, v. 24, n. 2, p. 224–230, 2009. 

HASS, C. J. et al. Progressive resistance training improves gait initiation in individuals 

with Parkinson’s disease. Gait & Posture, PMID: 22266107, v. 35, n. 4, p. 669–673, 

abr. 2012. 

HAUSDORFF, J. M. Gait dynamics in Parkinson’s disease: common and distinct 

behavior among stride length, gait variability, and fractal-like scaling. Chaos: An 

Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, v. 19, n. 2, p. 26113, 2009. 



90 

 

 

 

HAWKES, C. H.; DEL TREDICI, K.; BRAAK, H. Parkinson’s disease: a dual-hit 

hypothesis. Neuropathology and Applied Neurobiology, PMID: 17961138, v. 33, n. 6, p. 

599–614, dez. 2007. 

HAWKES, C. H.; DEL TREDICI, K.; BRAAK, H. Parkinson’s disease: the dual hit 

theory revisited. Annals of the New York Academy of Sciences, PMID: 19686202, v. 

1170, p. 615–622, jul. 2009. 

HEREMANS, E. et al. Amplitude Manipulation Evokes Upper Limb Freezing during 

Handwriting in Patients with Parkinson’s Disease with Freezing of Gait. PLOS ONE, v. 

10, n. 11, p. e0142874, 18 nov. 2015. 

HERZ, N. B. et al. Nintendo Wii rehabilitation (“Wii-hab”) provides benefits in 

Parkinson’s disease. Parkinsonism & related disorders, v. 19, n. 11, p. 1039–1042, 

2013. 

HIRSCH, L. et al. The incidence of Parkinson’s disease: a systematic review and meta-

analysis. Neuroepidemiology, v. 46, n. 4, p. 292–300, 2016. 

HOEHN MM, YAHR MD. Parkinsonism: Onset, progression and mortality. Neurology 

n.17, p. 427–442, 1967. 

 

HOLDEN A, WILMAN A, WIELER M, MARTIN WRW. Basal ganglia activation in 

Parkinson’s disease. Parkinsonism Relat Disord, v.12, n. 2, p.73-7, 2006. 

 

HOLDEN, M. K. Virtual environments for motor rehabilitation. Cyberpsychology & 

behavior, v. 8, n. 3, p. 187–211, 2005. 

HOLDEN, M. K.; DYAR, T. Virtual Environment Training: A New Tool for 

Neurorehabilitation. Journal of Neurologic Physical Therapy, v. 26, n. 2, p. 62, 2002. 

HORAK, F. B.; DIMITROVA, D.; NUTT, J. G. Directionspecific postural instability in 

subjects with Parkinson’s disease. Exp Neurol. v. 193, p. 504–521, 2005. 

 

HUANG, S.-L. et al. Test-retest reliability and minimal detectable change of the Beck 

Depression Inventory and the Taiwan Geriatric Depression Scale in patients with 

Parkinson’s disease. PLOS ONE, v. 12, n. 9, p. e0184823, 25 set. 2017. 

HUGHES, A. J. et al. Accuracy of clinical diagnosis of idiopathic Parkinson’s disease: 

a clinico-pathological study of 100 cases. Journal of Neurology, Neurosurgery, and 

Psychiatry, PMID: 1564476PMCID: PMC1014720, v. 55, n. 3, p. 181–184, mar. 1992. 

INGVARSSON, P. E.; GORDON, A. M.; FORSSBERG, H. Coordination of 

manipulative forces in Parkinson’s disease. Experimental Neurology, PMID: 9217085, 

v. 145, n. 2 Pt 1, p. 489–501, jun. 1997. 

JANKOVIC, J. Parkinson’s disease: clinical features and diagnosis. Journal of 

Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, PMID: 18344392, v. 79, n. 4, p. 368–376, 

abr. 2008. 

JIN, L. et al. Decreased serum ceruloplasmin levels characteristically aggravate nigral 

iron deposition in Parkinson’s disease. Brain, v. 134, n. 1, p. 50–58, 2010. 



91 

 

 

 

JOBST, E. E.; MELNICK, M. E.; BYL, N. N.; et al. Sensory perception in Parkinson’s 

disease. Arch Neurol. v. 54, p. 450–454, 1997. 

KARLSEN, K. et al. Health related quality of life in Parkinson’s disease: a prospective 

longitudinal study. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, PMID: 

11032608PMCID: PMC1763406, v. 69, n. 5, p. 584–589, nov. 2000. 

KEUS, S. H. et al. Physical therapy in Parkinson’s disease: evolution and future 

challenges. Movement Disorders, v. 24, n. 1, p. 1–14, 2009. 

KIM, A.; DARAKJIAN, N.; FINLEY, J. M. Walking in fully immersive virtual 

environments: an evaluation of potential adverse effects in older adults and individuals 

with Parkinson’s disease. Journal of neuroengineering and rehabilitation, v. 14, n. 1, p. 

16, 2017. 

KING, L. A.; HORAK, F. B. Delaying mobility disability in people with Parkinson 

disease using a sensorimotor agility exercise program. Physical Therapy, v. 89, n. 4, p. 

384–393, 2009. 

KLINGER, E.; CHEMIN, I.; LEBRETON, S.; MARIÉ, R. Virtual Action Planning in 

Parkinson’s Disease: A Control Study. Cyberpsychology & Behavior, v. 9, n. 3, p. 342-

347, 2006. 

 

KONCZAK, J. et al. Control of repetitive lip and finger movements in Parkinson’s 

disease: influence of external timing signals and simultaneous execution on motor 

performance. Movement Disorders: Official Journal of the Movement Disorder Society, 

PMID: 9380046, v. 12, n. 5, p. 665–676, set. 1997. 

KONERTH, M.; CHILDERS, J. Exercise: a possible adjunct therapy to alleviate early 

Parkinson disease. Journal of the American Academy of Physician Assistants, v. 26, n. 

4, p. 30–33, 2013. 

KLOCKGETHER, T.; BORUTTA, M.; RAPP, H.; et al. A defect of kinesthesia in 

Parkinson’s disease. Mov Disord. v. 10, p. 460–465, 1995. 

KRANCZIOCH, C. et al. Mobile EEG and its potential to promote the theory and 

application of imagery-based motor rehabilitation. International Journal of 

Psychophysiology, v. 91, n. 1, p. 10–15, 2014. 

KRIKMANN, Ü. et al. Validation of an Estonian version of the Parkinson’s Disease 

Questionnaire (PDQ-39). Health and Quality of Life Outcomes, PMID: 

18364047PMCID: PMC2335093, v. 6, p. 23, 25 mar. 2008. 

KUDLICKA, A.; CLARE, L.; HINDLE, J. V. Executive functions in Parkinson’s 

disease: Systematic review and meta-analysis. Movement disorders, v. 26, n. 13, p. 

2305–2315, 2011. 

KWAKKEL, G.; DE GOEDE, C. J. T.; VAN WEGEN, E. E. H. Impact of physical 

therapy for Parkinson’s disease: a critical review of the literature. Parkinsonism & 

related disorders, v. 13, p. S478–S487, 2007. 



92 

 

 

 

LANA, R. C. et al. Percepção da qualidade de vida de indivíduos com doença de 

parkinson através do PDQ-39. Brazilian Journal of Physical Therapy, v. 11, n. 5, p. 

397–402, out. 2007. 

LEE, K.-S.; LEE, W.-H.; HWANG, S. Modified constraint-induced movement therapy 

improves fine and gross motor performance of the upper limb in Parkinson disease. 

American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, PMID: 21389845, v. 90, n. 5, 

p. 380–386, maio 2011. 

LEES, A.J.; HARDY, J.; REVESZ, T. Parkinson’s Disease. The Lancet, v. 373, p. 

2055-2066, 2009. 

LEH, S. E.; PETRIDES, M.; STRAFELLA, A. P. The neural circuitry of executive 

functions in healthy subjects and Parkinson’s disease. Neuropsychopharmacology, v. 

35, n. 1, p. 70, 2010. 

LEVIN, M. F. Can virtual reality offer enriched environments for rehabilitation? Expert 

review of neurotherapeutics, v. 11, n. 2, p. 153–155, 2011. 

LEWEK, M. D. et al. Arm swing magnitude and asymmetry during gait in the early 

stages of Parkinson’s disease. Gait & posture, v. 31, n. 2, p. 256–260, 2010. 

LIAO, Y.-Y. et al. Virtual reality–based training to improve obstacle-crossing 

performance and dynamic balance in patients with Parkinson’s disease. 

Neurorehabilitation and neural repair, v. 29, n. 7, p. 658–667, 2015. 

LIN, C.-C. et al. Effects of Parkinson’s disease on optic flow perception for heading 

direction during navigation. Experimental brain research, v. 232, n. 4, p. 1343–1355, 

2014. 

LIDSKY, T.; MANETTO, C.; SCHNEIDER, J. A consideration of sensory factors 

involved in motor functions of the basal ganglia. Brain Res. v. 356, p.133–146, 1985. 

LIU, W.-M. et al. The impact of nonmotor symptoms on quality of life in patients with 

Parkinson’s disease in Taiwan. Neuropsychiatric Disease and Treatment, PMID: 

26635475PMCID: PMC4646598, v. 11, p. 2865–2873, 11 nov. 2015. 

LOUREIRO, A. P. C. et al. Feasibility of virtual therapy in rehabilitation of Parkinson’s 

disease patients: pilot study. Fisioterapia em Movimento, v. 25, n. 3, p. 659–666, set. 

2012. 

LUO, W. et al. Validity and reliability testing of the Chinese (mainland) version of the 

39-item Parkinson’s Disease Questionnaire (PDQ-39). Journal of Zhejiang University. 

Science. B, PMID: 20593519PMCID: PMC2897024, v. 11, n. 7, p. 531–538, jul. 2010. 

LYONS, K. E.; PAHWA, R. Diagnosis and initiation of treatment in Parkinson’s 

disease. International Journal of Neuroscience, v. 121, n. sup2, p. 27–36, 2011. 

MA, H.-I. et al. Effects of virtual reality training on functional reaching movements in 

people with Parkinson’s disease: a randomized controlled pilot trial. Clinical 

Rehabilitation, v. 25, n. 10, p. 892–902, 2011. 



93 

 

 

 

MAGALHÃES, M. G. Teste de caminhada dos seis minutos em uma população de 

idosos brasileiros [dissertação]. São Paulo: Universidade Cidade de São Paulo, 2008. 

MAIDAN, I. et al. Disparate effects of training on brain activation in Parkinson disease. 

Neurology, v. 89, n. 17, p. 1804–1810, 2017. 

MAK, M. K. et al. Long-term effects of exercise and physical therapy in people with 

Parkinson disease. Nature Reviews Neurology, v. 13, n. 11, p. 689, 2017. 

MARINELLI, L. et al. Learning and consolidation of visuo-motor adaptation in 

Parkinson’s disease. Parkinsonism & related disorders, v. 15, n. 1, p. 6–11, 2009. 

MARTENS, K. A. E.; ELLARD, C. G.; ALMEIDA, Q. J. Does anxiety cause freezing 

of gait in Parkinson’s disease? Plos one, v. 9, n. 9, p. e106561, 2014. 

MARTINEZ-MARTIN, P. et al. Two questionnaires for Parkinson’s disease: are the 

PDQ-39 and PDQL equivalent? Quality of Life Research: An International Journal of 

Quality of Life Aspects of Treatment, Care and Rehabilitation, PMID: 17534735, v. 16, 

n. 7, p. 1221–1230, set. 2007. 

MARTÍNEZ-MARTÍN, P.; SERRANO-DUEÑAS, M.; VACA-BAQUERO, V. 

Psychometric characteristics of the Parkinson’s disease questionnaire (PDQ-39)--

Ecuadorian version. Parkinsonism & Related Disorders, PMID: 15886043, v. 11, n. 5, 

p. 297–304, ago. 2005. 

MASCHKE, M.; GOMEZ, C. M.; TUITE, P.J.; KONCZAK, J. Dysfunction of the basal 

ganglia, but not the cerebellum, impairs kinaesthesia. Brain. v. 126, p.2312–2322, 2003. 

MASSANO, J.; BHATIA, K.P. Clinical Approach to Parkinson’s Disease: Features, 

Diagnosis, and Principles of Management. Cold Spring Harbor Perspective in 

Medicine, v. 2, n. 6, 2012. 

MATAR, E. et al. Using virtual reality to explore the role of conflict resolution and 

environmental salience in freezing of gait in Parkinson’s disease. Parkinsonism & 

related disorders, v. 19, n. 11, p. 937–942, 2013. 

MATHIOWETZ, V. et al. Grip and pinch strength: normative data for adults. Archives 

of Physical Medicine and Rehabilitation, PMID: 3970660, v. 66, n. 2, p. 69–74, fev. 

1985. 

MENDES, F. A. D. S. et al. Motor learning, retention and transfer after virtual-reality-

based training in Parkinson’s disease–effect of motor and cognitive demands of games: 

a longitudinal, controlled clinical study. Physiotherapy, v. 98, n. 3, p. 217–223, 2012. 

MESSIER, J. et al. Visuomotor learning in immersive 3D virtual reality in Parkinson’s 

disease and in aging. Experimental Brain Research, PMID: 17146644, v. 179, n. 3, p. 

457–474, maio 2007. 

MHATRE, P. V. et al. Wii Fit Balance Board Playing Improves Balance and Gait in 

Parkinson Disease. PM & R: the journal of injury, function, and rehabilitation, PMID: 

23770422PMCID: PMC4114762, v. 5, n. 9, p. 769–777, set. 2013. 



94 

 

 

 

MICHAELSEN, S. M. et al. Upper extremity evaluation test through TEMPA: 

Reference values, age, gender, dominance effect and relation to dexterity. Motricidade, 

v. 7, n. 2, p. 47–55, 2011. 

MIRELMAN, A. et al. Addition of a non-immersive virtual reality component to 

treadmill training to reduce fall risk in older adults (V-TIME): a randomised controlled 

trial. The Lancet, v. 388, n. 10050, p. 1170–1182, 2016. 

MIRELMAN, A. et al. Virtual reality for gait training: can it induce motor learning to 

enhance complex walking and reduce fall risk in patients with Parkinson’s disease? The 

Journals of Gerontology: Series A, v. 66, n. 2, p. 234–240, 2011. 

MIRELMAN, A. et al. V-TIME: a treadmill training program augmented by virtual 

reality to decrease fall risk in older adults: study design of a randomized controlled trial. 

BMC neurology, v. 13, n. 1, p. 15, 2013. 

MOGENSON, G. J.; JONES, D. L.; YIM, C. Y. From motivation to action: functional 

interface between the limbic system and the motor system. Progress in neurobiology, v. 

14, n. 2–3, p. 69–97, 1980. 

MONTEIRO-JUNIOR, R. S. et al. Exergames: neuroplastic hypothesis about cognitive 

improvement and biological effects on physical function of institutionalized older 

persons. Neural Regeneration Research, PMID: 27073355PMCID: PMC4810966, v. 

11, n. 2, p. 201–204, fev. 2016. 

MOREIRA, M. A. C.; MORAES, M. DE; TANNUS, R. Teste da caminhada de seis 

minutos em pacientes com DPOC durante programa de reabilitação. J Pneumol, v. 27, 

n. 6, p. 295–300, 2001. 

MORRIS. M. E. Movement disorders in people with Parkinson’s disease: a model for 

phsical therapy. Phys Ther, v.80, n.6, p.578-97, 2000. 

 

MORRIS, M. E.; IANSEK, R.; GALNA, B. Gait festination and freezing in Parkinson’s 

disease: pathogenesis and rehabilitation. Movement Disorders, v. 23, n. S2, 2008. 

NACKAERTS, E. et al. Relearning of writing skills in Parkinson’s disease: a literature 

review on influential factors and optimal strategies. Neuroscience and Biobehavioral 

Reviews, PMID: 23333265, v. 37, n. 3, p. 349–357, mar. 2013. 

NI, X. et al. Efficacy and safety of Tai Chi for Parkinson’s disease: a systematic review 

and meta-analysis of randomized controlled trials. PLoS One, v. 9, n. 6, p. e99377, 

2014. 

NIEUWBOER, A. et al. Motor learning in Parkinson’s disease: limitations and potential 

for rehabilitation. Parkinsonism & related disorders, v. 15, p. S53–S58, 2009. 

NOCERA, J. R. et al. Tai Chi Exercise to Improve Non-Motor Symptoms of 

Parkinson’s Disease. Journal of Yoga & Physical Therapy, PMID: 24278789PMCID: 

PMC3837454, v. 3, 20 ago. 2013. 



95 

 

 

 

OLIVEIRA, M. A. et al. Strength and isometric torque control in individuals with 

Parkinson’s disease. Experimental Brain Research, PMID: 18030452, v. 184, n. 3, p. 

445–450, jan. 2008. 

ORSINI, M. et al. New auxiliaries of rehabilitation in Parkinson’s disease. Phys Med 

Rehabil Int, v. 1, n. 1, p. 2, 2014. 

O’SHEA, S.; MORRIS, M. E.; IANSEK, R. Dual task interference during gait in people 

with Parkinson disease: effects of motor versus cognitive secondary tasks. Phys Ther, v. 

82, n. 9, p.888-97, 2002. 

 

OU, R. et al. Clinical characteristics and quality of life in Chinese patients with 

Parkinson’s disease beyond 20 years. Neurological Research, PMID: 29447582, p. 1–6, 

15 fev. 2018. 

PACHECO, T. B. F. et al. Brain activity during a lower limb functional task in a real 

and virtual environment: a comparative study. NeuroRehabilitation, v. 40, n. 3, p. 391–

400, 2017. 

PACIFIC, W. H. O. R. O. FOR THE W. Health research methodology : a guide for 

training in research methods. 2nd ed. [S.l.]: Manila : WHO Regional Office for the 

Western Pacific, 2001. Disponível em: 

<http://www.who.int/iris/handle/10665/206929>. Acesso em: 28 fev. 2018.  

PALACIOS-NAVARRO, G.; GARCÍA-MAGARIÑO, I.; RAMOS-LORENTE, P. A 

Kinect-based system for lower limb rehabilitation in Parkinson’s disease patients: a 

pilot study. Journal of medical systems, v. 39, n. 9, p. 103, 2015. 

PARK, H.-S. et al. Development of a VR-based treadmill control interface for gait 

assessment of patients with Parkinson’s disease. 2011, [S.l.]: IEEE, 2011. p. 1–5.  

PARKINSON, J. An essay on the shaking palsy. 1817. The Journal of Neuropsychiatry 

and Clinical Neurosciences, PMID: 11983801, v. 14, n. 2, p. 223–236; discussion 222, 

1817. 

PASCH, M. et al. Movement-Based Sports Video Games: Investigating Motivation and 

Gaming Experience. SSRN Scholarly Paper, no ID 2954844. Rochester, NY: Social 

Science Research Network, 13 jun. 2009. Disponível em: 

<https://papers.ssrn.com/abstract=2954844>. Acesso em: 28 fev. 2018. 

PAVÃO, R.; HELENE, A. F.; XAVIER, G. F. Parkinson’s disease progression: implicit 

acquisition, cognitive and motor impairments, and medication effects. Frontiers in 

integrative neuroscience, v. 6, p. 56, 2012. 

PEARCE, J. M. Aspects of the history of Parkinson’s disease. Journal of neurology, 

neurosurgery, and psychiatry, v. 52, n. Suppl, p. 6, 1989. 

PENG, W.; LIN, J.-H.; CROUSE, J. Is playing exergames really exercising? A meta-

analysis of energy expenditure in active video games. Cyberpsychology, Behavior and 

Social Networking, PMID: 21668370, v. 14, n. 11, p. 681–688, nov. 2011. 



96 

 

 

 

PERFETTI, B. et al. Attention modulation regulates both motor and non-motor 

performance: a high-density EEG study in Parkinson’s disease. Archives italiennes de 

biologie, v. 148, n. 3, p. 279, 2010. 

PETZINGER, G. M. et al. The Effects of Exercise on Dopamine Neurotransmission in 

Parkinson’s Disease: Targeting Neuroplasticity to Modulate Basal Ganglia Circuitry. 

Brain Plasticity, PMID: 26512345PMCID: PMC4621077, v. 1, n. 1, p. 29–39, 2015. 

POMPEU, J. E. et al. Effect of Nintendo WiiTM-based motor and cognitive training on 

activities of daily living in patients with Parkinson’s disease: a randomised clinical trial. 

Physiotherapy, PMID: 22898575, v. 98, n. 3, p. 196–204, set. 2012. 

POMPEU, J. E. et al. Feasibility, safety and outcomes of playing Kinect Adventures!TM 

for people with Parkinson’s disease: a pilot study. Physiotherapy, v. 100, n. 2, p. 162–

168, 2014. 

POSTUMA, R. B. et al. MDS Clinical Diagnostic Criteria for Parkinson’s Disease. 

Movement Disorders, Vol. 30, n. 12, 2015. 

PRADHAN, S. et al. Grip force modulation characteristics as a marker for clinical 

disease progression in individuals with Parkinson disease: case-control study. Physical 

Therapy, PMID: 25476717PMCID: PMC4757638, v. 95, n. 3, p. 369–379, mar. 2015. 

PRINGSHEIM, T. et al. The prevalence of Parkinson’s disease: A systematic review 

and meta-analysis. Movement disorders, v. 29, n. 13, p. 1583–1590, 2014. 

PROUD, E. L. et al. Upper-limb assessment in people with Parkinson disease: is it a 

priority for therapists, and which assessment tools are used? Physiotherapy Canada, v. 

65, n. 4, p. 309–316, 2013. 

PROUD, E. L.; MORRIS, M. E. Skilled hand dexterity in Parkinson’s disease: effects 

of adding a concurrent task. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, PMID: 

20434619, v. 91, n. 5, p. 794–799, maio 2010. 

QUINN, L.; BUSSE, M.; DAL BELLO-HAAS, V. Management of upper extremity 

dysfunction in people with Parkinson disease and Huntington disease: facilitating 

outcomes across the disease lifespan. Journal of Hand Therapy, v. 26, n. 2, p. 148–155, 

2013. 

R FOUNDATION FOR STATISTICAL COMPUTING. R Development Core Team. 

[S.l: s.n.], 2015. Disponível em: <https://www.r-project.org/>. Acesso em: 24 abr. 2016.  

RAHMAN, S. et al. Quality of life in Parkinson’s disease: the relative importance of the 

symptoms. Movement Disorders: Official Journal of the Movement Disorder Society, 

PMID: 18543333, v. 23, n. 10, p. 1428–1434, 30 jul. 2008. 

REICHMANN, H. Premotor Diagnosis of Parkinson’s Disease. Neuroscience Bulletin, 

PMID: 28776303PMCID: PMC5636732, v. 33, n. 5, p. 526–534, out. 2017. 

REINOSO, G. et al. Clinical evolution of Parkinson’s disease and prognostic factors 

affecting motor progression: 9-year follow-up study. European Journal of Neurology, 

PMID: 24888502, v. 22, n. 3, p. 457–463, mar. 2015. 



97 

 

 

 

RIEDEL, O. et al. Estimating the prevalence of Parkinson’s disease (PD) and 

proportions of patients with associated dementia and depression among the older adults 

based on secondary claims data. International journal of geriatric psychiatry, v. 31, n. 

8, p. 938–943, 2016. 

RIVA, G. Virtual reality for health care: the status of research. Cyberpsychology & 

Behavior, v. 5, n. 3, p. 219–225, 2002. 

RIZZO, G. et al. Accuracy of clinical diagnosis of Parkinson disease A systematic 

review and meta-analysis. Neurology, v. 86, n. 6, p. 566–576, 2016. 

ROBLES-GARCÍA, V. et al. Effects of movement imitation training in Parkinson’s 

disease: A virtual reality pilot study. Parkinsonism & related disorders, v. 26, p. 17–23, 

2016. 

ROCHESTER, L. et al. Evidence for motor learning in Parkinson’s disease: acquisition, 

automaticity and retention of cued gait performance after training with external 

rhythmical cues. Brain research, v. 1319, p. 103–111, 2010. 

ROCHESTER, L. et al. The attentional cost of external rhythmical cues and their 

impact on gait in Parkinson’s disease: effect of cue modality and task complexity. 

Journal of neural transmission, v. 114, n. 10, p. 1243, 2007. 

RODRIGUEZ-OROZ, M. C. et al. Initial clinical manifestations of Parkinson’s disease: 

features and pathophysiological mechanisms. The Lancet Neurology, v. 8, n. 12, p. 

1128–1139, 2009. 

SAPOSNIK, G. et al. Effectiveness of virtual reality using Wii gaming technology in 

stroke rehabilitation: a pilot randomized clinical trial and proof of principle. Stroke, 

PMID: 20508185PMCID: PMC4879973, v. 41, n. 7, p. 1477–1484, jul. 2010. 

SCHAEFER, S. Y.; PATTERSON, C. B.; LANG, C. E. Transfer of training between 

distinct motor tasks after stroke: implications for task-specific approaches to upper-

extremity neurorehabilitation. Neurorehabilitation and Neural Repair, PMID: 

23549521PMCID: PMC3769167, v. 27, n. 7, p. 602–612, set. 2013. 

SCHILLING, B. K. et al. Effects of Moderate-Volume, High-Load Lower-Body 

Resistance Training on Strength and Function in Persons with Parkinson’s Disease: A 

Pilot Study. Research article. Disponível em: 

<https://www.hindawi.com/journals/pd/2010/824734/>. Acesso em: 28 fev. 2018.  

SHINE, J. M.; WARD, P.B.; NAISMITH, S.L.; PEARSON, M.; LEWIS, S. J. G. 

Utilising functional MRI (fMRI) to explore the freezing phenomenon in Parkinson’s 

disease. Journal of Clinical Neuroscience, v. 18, p. 807–810, 2011. 

 

SHINE, J. M. et al. Freezing of gait in Parkinson’s disease is associated with functional 

decoupling between the cognitive control network and the basal ganglia. Brain, v. 136, 

n. 12, p. 3671–3681, 2013. 

SHULMAN, J. M.; DE JAGER, P. L.; FEANY, M. B. Parkinson’s disease: genetics and 

pathogenesis. Annual Review of Pathology, PMID: 21034221, v. 6, p. 193–222, 2011. 



98 

 

 

 

SIDAWAY, B. et al. Effects of long-term gait training using visual cues in an 

individual with Parkinson disease. Physical therapy, v. 86, n. 2, p. 186–194, 2006. 

SIDEROWF, A. et al. Test-retest reliability of the unified Parkinson’s disease rating 

scale in patients with early Parkinson’s disease: results from a multicenter clinical trial. 

Movement Disorders: Official Journal of the Movement Disorder Society, PMID: 

12210871, v. 17, n. 4, p. 758–763, jul. 2002. 

SNIDER, S. R.; ISGREEN, W. P.; COTE, L. J. Primary sensory systems in 

Parkinsonism. Neurology. v. 26, p. 423–429, 1976.  

SOUZA, R. G. et al. Quality of life scale in Parkinson’s disease PDQ-39 - (Brazilian 

Portuguese version) to assess patients with and without levodopa motor fluctuation. 

Arquivos De Neuro-Psiquiatria, PMID: 17952281, v. 65, n. 3B, p. 787–791, set. 2007. 

SPENCER, C. C. A. et al. Dissection of the genetics of Parkinson’s disease identifies an 

additional association 5’ of SNCA and multiple associated haplotypes at 17q21. Human 

Molecular Genetics, PMID: 21044948PMCID: PMC3005904, v. 20, n. 2, p. 345–353, 

15 jan. 2011. 

STILES, P. G.; MCGARRAHAN, J. F. The Geriatric Depression Scale: A 

comprehensive review. Journal of Clinical Geropsychology, 1998. 

SUAREZ, H. et al. Balance in Parkinson’s disease patients changing the visual input. 

Brazilian Journal of Otorhinolaryngology, PMID: 22030976, v. 77, n. 5, p. 651–655, 

out. 2011. 

SWINNEN, S. P. et al. Motor learning and Parkinson’s disease: refinement of within-

limb and between-limb coordination as a result of practice. Behavioural Brain 

Research, PMID: 10840131, v. 111, n. 1–2, p. 45–59, 15 jun. 2000. 

SYNNOTT, J. et al. WiiPD #x2014; An approach for the objective home assessment of 

Parkinson’s disease. In: 2011 ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE 

IEEE ENGINEERING IN MEDICINE AND BIOLOGY SOCIETY, ago. 2011, [S.l: 

s.n.], ago. 2011. p. 2388–2391.  

THABANE, L. et al. A tutorial on pilot studies: the what, why and how. BMC medical 

research methodology, PMID: 20053272PMCID: PMC2824145, v. 10, p. 1, 6 jan. 

2010. 

THEVATHASAN, W. et al. Alpha oscillations in the pedunculopontine nucleus 

correlate with gait performance in parkinsonism. Brain: A Journal of Neurology, PMID: 

22232591PMCID: PMC3267984, v. 135, n. Pt 1, p. 148–160, jan. 2012. 

TOMLINSON, C. L. et al. Physiotherapy for Parkinson’s disease: a comparison of 

techniques. The Cochrane Library, 2014. 

TOMLINSON, C. L. et al. Physiotherapy intervention in Parkinson’s disease: 

systematic review and meta-analysis. Bmj, v. 345, p. e5004, 2012. 

TRE´TIAKOFF C. Contribution a` l 0 e´tude de l0 anatomie du locus niger. Rev Neurol 

n. 37, p. 592–608, 1921. 



99 

 

 

 

 

VAN DEN HEUVEL, M. R. et al. The effects of augmented visual feedback during 

balance training in Parkinson’s disease: study design of a randomized clinical trial. 

BMC neurology, v. 13, n. 1, p. 137, 2013. 

VAN WINSEN, L. M. et al. Outcome measurement in multiple sclerosis: detection of 

clinically relevant improvement. Multiple Sclerosis Journal, v. 16, n. 5, p. 604–610, 

2010. 

VERCRUYSSE, S. et al. Abnormalities and cue dependence of rhythmical upper-limb 

movements in Parkinson patients with freezing of gait. Neurorehabilitation and Neural 

Repair, PMID: 22291041, v. 26, n. 6, p. 636–645, ago. 2012. 

VERCRUYSSE, S. et al. Freezing beyond gait in Parkinson’s disease: a review of 

current neurobehavioral evidence. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, PMID: 

24769288, v. 43, p. 213–227, jun. 2014. 

Versão em Português da Diretriz Europeia de Fisioterapia para a Doença de 

Parkinson.  [S.l: s.n.]. Disponível em: <http://abrafin.org.br/versao-em-portugues-da-

diretriz-europeia-de-fisioterapia-para-a-doenca-de-parkinson/>. Acesso em: 28 fev. 

2018. , 2015 

VERSCHUEREN, S. M. et al. Interlimb coordination in patients with Parkinson’s 

disease: motor learning deficits and the importance of augmented information feedback. 

Experimental Brain Research, PMID: 9108216, v. 113, n. 3, p. 497–508, mar. 1997. 

VIEIRA, G. DE P. et al. Virtual Reality for Upper Limbs in Patients with Parkinson’s 

Disease: Protocol Study. n. EC Neurology 6.5 (2017), p. 204–215., 2017. 

VIEIRA, G. DE P. et al. Virtual reality in physical rehabilitation of patients with 

Parkinson’s disease. Journal of Human Growth and Development, v. 24, n. 1, p. 31–41, 

2014. 

WANG, C.-Y. et al. Comparison of virtual reality versus physical reality on movement 

characteristics of persons with Parkinson’s disease: effects of moving targets. Archives 

of physical medicine and rehabilitation, v. 92, n. 8, p. 1238–1245, 2011. 

WEINER, W. J. There is no Parkinson disease. Archives of neurology, v. 65, n. 6, p. 

705–708, 2008. 

WIRDEFELDT, K. et al. Epidemiology and etiology of Parkinson’s disease: a review 

of the evidence. European journal of epidemiology, v. 26, n. 1, p. 1, 2011. 

WU, T.; HALLETT, M. Neural correlates of dual task performance in patients with 

Parkinson’s disease. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, v. 79, n. 7, p. 

760–766, 2008. 

WYLIE, S. A. et al. The effect of Parkinson’s disease on the dynamics of on-line and 

proactive cognitive control during action selection. Journal of cognitive neuroscience, 

v. 22, n. 9, p. 2058–2073, 2010. 



100 

 

 

 

WRIGHT, W. G.; GURFINKEL, V. S.; NUTT, J. G.; et al. Axial hypertonicity in 

Parkinson’s disease: direct measurements of trunk and hip torque. Exp Neurol. v. 208, 

p. 38–46, 2007. 

YAHALOM, G. et al. Hand rhythmic tapping and timing in Parkinson’s disease. 

Parkinsonism & Related Disorders, PMID: 15036168, v. 10, n. 3, p. 143–148, mar. 

2004. 

YANG, W.-C. et al. Home-based virtual reality balance training and conventional 

balance training in Parkinson’s disease: a randomized controlled trial. Journal of the 

Formosan Medical Association, v. 115, n. 9, p. 734–743, 2016. 

YEN, C.-Y. et al. Effects of virtual reality–augmented balance training on sensory 

organization and attentional demand for postural control in people with parkinson 

disease: a randomized controlled trial. Physical therapy, v. 91, n. 6, p. 862–874, 2011. 

YOGEV, G. et al. Dual tasking, gait rhythmicity, and Parkinson’s disease: which 

aspects of gait are attention demanding? European journal of neuroscience, v. 22, n. 5, 

p. 1248–1256, 2005. 

ZALECKI, T. et al. Visual feedback training using WII Fit improves balance in 

Parkinson’s disease. Folia Medica Cracoviensia, PMID: 24858332, v. 53, n. 1, p. 65–

78, 2013. 

ZESIEWICZ, T. A. et al. Randomized, controlled pilot trial of solifenacin succinate for 

overactive bladder in Parkinson’s disease. Parkinsonism & Related Disorders, PMID: 

25814050, v. 21, n. 5, p. 514–520, maio 2015. 

ZHANG, H. et al. A prospective study of freezing of gait with early Parkinson disease 

in Chinese patients. Medicine, PMID: 27368041PMCID: PMC4937955, v. 95, n. 26, p. 

e4056, jun. 2016. 

ZHANG, W. et al. Neuromelanin activates microglia and induces degeneration of 

dopaminergic neurons: implications for progression of Parkinson’s disease. 

Neurotoxicity research, v. 19, n. 1, p. 63–72, 2011. 

ZIA, S.; CODY, F. W. J.; O’BOYLE, D. J. Impairment of discrimination of bilateral 

differences in the loci of tactile stimuli in Parkinson’s disease. J Physiol. v. 509, p. 180–

181,1998. 

ZIGMOND, M. J.; SMEYNE, R. J. Exercise: is it a neuroprotective and if so, how does 

it work? Parkinsonism & related disorders, v. 20, p. S123–S127, 2014. 

 



101 

 

 

 

APENDICE A – PARECER DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(TCLE) 
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APÊNDICE C – FICHA DE IDENTIFICAÇÃO 

Ficha de Identificação 

QUESTIONÁRIO SÓCIO-DEMOGRÁFICO E CLÍNICO-FUNCIONAL 

 

Nome:____________________________________________________ 

Telefone:_________________________________________________ 

1. Gênero: ( ) Feminino ( ) Masculino   2. Idade: ________________ 

anos (completos) 

3. Diagnóstico:_____________  Hoenh Yahr ___________________ 

4. Tempo de diagnóstico: ___________________________________ 

5. Membro onde teve início os sintomas:______________________ 

6.Membro dominante:______________________________________ 

7. Raça: ( ) branco ( ) negro ( ) amarelo ( ) miscigenado 

8. Estado civil: ( ) com vida conjugal- [ ] casado [ ] amasiado ( ) sem 

vida conjugal-  [ ] solteiro [ ] separado [ ] viúvo 

9. Escolaridade: ( ) analfabeto ( ) primário incompleto ( ) primário 

completo ( ) médio completo 

10. Arranjo de moradia: ( ) só ( ) 1 geração ( ) 2 gerações 

11. Já realizou tratamento de reabilitação física? (   ) sim (   ) não  

Há quanto tempo esta sem tratamento fisioterapeutico? ___________ 

AVALIAÇÃO CLÍNICO-FUNCIONAL 

1.Comorbidades: __________________________________________ 

_________________________________________________________ 

___________________________________________nº total: ____ 

Doença Cardíaca? (   )sim  (   ) não  Qual? ______________________ 

Possui marcapasso? (   )sim (   ) não 

2. Medicamentos em uso: ___________________________________ 

__________________________________________________________ 

______________________________________ nº total: _______ 

3.Uso de medicamentos psicotrópicos (ansiolíticos, 

anticonvulsivantes, 
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antidepressivos, sedativos): ( ) sim ( ) não 

4. Apresenta tontura: ( ) sim ( ) não 

5. Sente dores músculoesqueléticas? ( ) sim ( ) não 

 

DADOS SOBRE QUEDAS 

1. Quedas no último ano: ( ) não ( ) sim  

Quantas nº______( ) nenhuma queda ( ) 1 queda ( ) 2 quedas ou mais 

2. Medo de quedas: ( ) sim ( ) não 

3. Se quedas, houve restrição das atividades: ( ) sim ( ) não 
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APÊNDICE G – ARTIGO 4 

Non-immersive virtual reality for upper limbs in patients with Parkinson’s disease: 

pilot study 

Running title: Virtual reality in Parkinson’s disease 

Gisele de Paula Vieira, PT, MSc1; Marco Antonio Araujo Leite MD, MSc, 

PhD2; Clynton Lourenço Corrêa PT, MSc, PhD1,3 
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Abstract  

Objective: To evaluate the possible therapeutic effects of non-immersive virtual reality 

using Nintendo Wii® for upper limbs in Parkinson’s disease patients. Design: 

Longitudinal, controlled clinical study, Single-group. Participants: Sixteen patients (12 

men and 4 women) with Parkinson’s Disease (Hoehn and Yahr Stages 2 and 3). 
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Interventions: Twenty-two sessions of 60 minutes, twice a week, playing eight 

Nintendo Wii® games. Main outcome measures: Clinical results were determined 

based on the Unified Parkinson’s Disease Rating Scale. Motor outcomes were evaluated 

using the Test d'Évaluation des Membres Supérieurs de Personnes Agées (TEMPA) and 

Nine Hole Peg Test (9HPT). Results: Significant differences were observed for the total 

UPDRS (p=0.002), as well as for UPDRS II and III (both p <0.001) for the pre-, post-

intervention and follow up analysis. Statistically significant differences were observed 

for the total TEMPA (p=0.002) and task 2 (p <0.001), task 3 (left: p=0.003), task 4 

(p=0.005), task 5 (p=0.002), task 6 (p <0.001), task 7 (right: p=0.009, left: p <0.001), 

task 8 (right: p=0.002; left: p <0.001) for pre-, post-intervention and follow up analysis. 

No significant differences were observed for the 9HPT. Conclusions: Patients with PD 

in stages 2-3 of Hoehn and Yahr presented improvement of the upper limbs submitted 

to non-immersive Virtual Reality-based physical training protocol, even 1 month after 

the end of the protocol. 

Contribution of the Paper 

Non-immersive virtual reality can improve activities related to upper limbs in 

PD patients. 

Non-immersive virtual reality has persistent beneficial effects even after 1 

month of the end of the training. 

Key words: Parkinson's disease, Physiotherapy, Upper limbs, Virtual Reality 

Trial registration: Brazilian Clinical Trials Registry (RBR-4MX7JX) 

Introduction 

Parkinson's disease (PD) is a neurodegenerative illness that causes progressive 

motor and cognitive deficits [1]. These deficits can result in limitations in the “body 

structures”, “functions”; “activities” and “participation” domains of the International 

Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) [2]. It is necessary to perform 

physical therapy for long periods due to the degenerative characteristic of PD [3]. 
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Patients with PD present proprioceptive integration abnormalities. The 

perception of limb position is reduced [4], and limb displacement during movements is 

reduced [5]. In addition, kinesthetic deficits include the sensation of weight [6] and 

interference in strength regulation [7]. Proprioceptive abnormalities are possibly due to 

changes in the cortical processing of kinesthetic signals [8], and make PD patients more 

dependent on external cues (mainly visual) to initiate or maintain motor activities. 

The presence of movement disorders that lead to limitations in upper limb 

functions [1] include decrease in speed and amplitude of movements, difficulty in 

performing sequential tasks and manipulation of objects [9,10]. These limitations affect 

the performance of Activities of Daily Living (ADLs), leisure activities and self-care, 

thus restricting the functional independence of patients with PD [11]. 

Physical therapy based on virtual reality (VR) is one of the most innovative and 

promising technologies and is currently used as an instrument for the treatment of motor 

disorders due to neurological injuries, involving balance and gait training, as well as 

correction of posture and functional changes of the upper and lower limbs [12]. 

VR has been proposed as a new therapeutic tool that offers favorable conditions 

for sensorimotor training of neurological patients [13], based on motor learning 

principles, such as repetition, feedback and motivation [14]. More economical and 

affordable alternatives are VR systems that use video games. In addition, VR can be 

considered as an easily accessible and portable alternative, low cost, good reliability 

[9,15] to be used in motor performance training and evaluation [19]. Some studies have 

shown that external virtual cues improve motor performance [20] and learning of 

patients with PD [21]. Probably, the motivation for motor improvement using VR is 

justified by the observation of movements that occur in the virtual environment. 

Consequently, this observation could activate the mirror neuron system and could 

promote the neuronal organization in VR users [22]. Thus, the use of VR in a 

therapeutic environment could contribute to physical functional rehabilitation [1]. 

Non-immersive VR is being used on a larger scale in PD focused mainly on gait 

(speed, stride length and freezing) and balance [24], while immersive VR in PD also 

focuses on gait, balance and cognition, but to a lesser extent, in upper limbs [12]. In 

general, the results of physical therapy that includes VR are at least as efficient as 

conventional physical therapy [24]. In the current literature studies that use VR in the 

treatment of upper limbs in PD are restricted to immersive VR and do not address 

physical-functional aspects of PD patients [25,26]. Immersive VR requires a high cost 



142 

 

 

 

for its implementation and presents restrictions as a fixed location for the application of 

this resource, making it difficult for patients to access. 

Considering this gap in the literature, the present study aims to evaluate the 

possible therapeutic effects of non-immersive VR, using Nintendo Wii® for upper 

limbs in PD patients. The hypothesis of the study is that patients with PD can improve 

clinical (UPDRS) and physical-functional (9HPT, TEMPA) outcomes. 

Materials and methods 

Study Design 

This is a longitudinal, randomized clinical study with a single group, approved 

by the Research Ethics Committee of the Clementino Fraga Filho University Hospital 

(05166912.4.0000.5261) and registered in the Brazilian Registry of Clinical Trials 

(RBR-4MX7JX). All patients enrolled in the study signed a free and informed consent 

form. 

Participants 

Patients with PD were evaluated and diagnosed by a neurologist specialized in 

Movement Disorders. Patients were referred to a physiotherapist to verify the eligibility 

of the patients in the study according to the inclusion and exclusion criteria. 

Patients should be between 60 and 70 years of age; classified between stages 2 

and 3 of the Hoehn and Yahr Modified Scale; cognitive preservation by obtaining more 

than 13 points in the Mini-Mental State Examination (MMSE) for illiterates, 18 points 

for low/medium education and 26 for education above 9 years and being able to copy 

the pentagon [27]. Patients should be without physical therapy treatment for at least 3 

months prior to the training program. Exclusion criteria adopted were inability to obey 

verbal and visual commands; other associated orthopedic and/or neurological diseases 

that compromise upper limb movements; unstable heart disease or physician-proven 

cardiopulmonary failure; resting heart rate (HR) above 120 bpm, systolic blood pressure 

at 180 mmHg, and diastolic blood pressure above 100 mmHg; postural hypotension; 

individuals with a pacemaker or other type of biological electronic device implanted in 

accordance with the recommendations of the Nintendo Wii® equipment manufacturer; 

drug change and/or dosing during participation in the VR-based training protocol. 

Figure 1 shows the patients enrolled in the study within one year.  
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Study Definitions 

The study was conducted at the Associação Fluminense de Reabilitação, in the 

Niterói city – Rio de Janeiro, Brazil, between February 2015 and December 2016. 

Clinical and physical-functional outcomes were obtained through the following 

evaluations: Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS), Test d'Évaluation des 

Membres Supérieurs de Personnes Agées (TEMPA) and 9-Hole Peg Test (9HPT). The 

HR was verified using an Onyx 9500® oximeter, with the sensor positioned on the third 

finger of the right hand and the reading being determined after signal stabilization [28]. 

The measurement of peripheral Saturation of Functional Oxygen of Blood Hemoglobin 

(SpO2) was also performed with Onyx 9500® oximeter, checked at rest in the standing 

position and patients who presented SpO2 at rest below 90% were excluded from the 

sample [29]. 

UPDRS was used to assess the specific signs, symptoms and motor activities of 

patients’ daily life through self-report and clinical observation. The scale is composed 

of 42 items, divided into four parts: mental activity (maximum score 16); activities of 

daily living (52); motor exploration (108) and complications of drug therapy (44). The 

lower the score, the better the clinical status and the higher the score, the worse the 



144 

 

 

 

clinical status. UPDRS is a validated scale, thus making it an appropriate assessment 

tool for this study [30]. 

Test d’Evaluation des Membres Supérieurs Des Personnes Agées (TEMPA) was 

applied to evaluate the function of the upper limbs. This test includes eight standard  

four unilateral and four bilateral tasks representing ADLs, task 1 (unilateral - Picking 

and moving a pot), task 2 (bilateral - opening a pot and taking a full spoon of coffee), 

task 3 (unilateral - take a jar and serve water in a glass), task 4 (bilateral - unlock a lock, 

pick up and open a recipient containing pills), task 5 (bilateral - write on an envelope 

and paste a stamp), task 6 (bilateral - shuffle and deal playing cards), task 7 (unilateral - 

handle coins), task 8 (unilateral - pick up and move small objects). 

Scores are based on execution speed, functional graduation and analysis of tasks 

performed by the subjects. In order to evaluate the speed of execution, the tasks are 

timed from the moment the patient withdraws his hands from the support (lower 

platform) until the moment the patient finishes the task. Unilateral tasks are performed 

twice, one for each upper limb, being performed for the first time by the dominant side. 

The original scale proposes a negative quotation, where 0 means absence of disability. 

For the purposes of statistical analysis in the Brazilian version, the independent values 

for the signals were used. Larger values correspond to a greater disability [31]. TEMPA 

is a valid and reliable instrument to assess the limitations of upper limbs activity in PD 

showing good clinimetric properties and capability of detecting the influence of motor 

symptoms during daily tasks [32]. 

The 9-Hole Peg Test of Upper Extremity Function - 9HPT evaluates the precise 

manual dexterity and consists of nine small pins and a nine-hole plate. The patient is 

asked to take a pin, one by one, and insert it into the holes of the plate. By completing 

this task, the patient should remove the pins and put them back in their original place. 

The evaluator will record the task execution time. The test should be performed twice 

with the dominant side and the non-dominant side. Then, the average time of the right 

and left upper limbs is calculated. The chair and the table are regulated according to the 

convenience and comfort of the patient [33]. 9HPT has the potential to serve as an 

easily administered and useful tool for assessing the upper extremity function of 

different groups and individuals with neurological conditions [34], including patients 

with PD [33]. 
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Selection and description of games 

The games were selected based on their motor and cognitive demands. The 

selected games promoted constant displacement of the patient's center of mass by the 

movement of the upper limbs; weight transfer between lower limbs; trunk inclination 

and rotation. Motor stimulation through VR required balance reactions and continuous 

postural adjustments associated with rapid movements of the upper limbs. The main 

cognitive demands of all games were visuospatial attention; movement planning; 

decision-making, reaction time and fast movement of upper limbs. 

Structure of the training protocol 

The participants performed 22 individual training sessions (60 minutes each, 2 

times a week, during "on" phase of the antiparkinsonian drug), always on the same days 

of the week at the same times of day for 12 weeks. Three sessions were planned for pre-

training, post-training and follow-up evaluation. The follow up evaluation was carried 

out 30 days after the last training session. During the first two sessions, the 

physiotherapist gave manual and verbal instructions to the patients to perform the 

necessary movements for interaction with the games. Then, the patients tested the 

games in orthostatic position and were able to move in the room to achieve the goals of 

the games. Eight games of the Nintendo Wii® video game were selected: Sports 

Resort®, Super Monkey Ball®, Wii Play® (Mobile target shooting), Deca Sports® 

(tennis) and Sports Resort® (Golf). Four games of the Nintendo Wii® Sports Resort® 
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were used in the first session of each week: Canoeing, Table Tennis, Bowling and 

Sword Play. In the second session of each week, the games were: Super Monkey Ball®, 

Wii Play® (Mobile target shooting), Deca Sports® (tennis) and Sports Resort® (Golf). 

Each game lasted 15 minutes. Participants were instructed to use the dominant upper 

limb alternately with the non-dominant upper limb. The training started with the 

dominant upper limb and after seven and a half minutes, the patients underwent training 

with the non-dominant limb for the same time period. Patients were initially positioned 

3 meters away from the projection screen. The games were projected on the wall with a 

dimension of height: 79.9 cm x Width: 137.3 cm. The size of the training room was 5 x 

2.5 meters. During the training, patients were allowed to a resting period, if necessary, 

but the timer was not interrupted. The time required to switch from one game to another 

was approximately 2 minutes. 

Statistical analysis 

Numerical variables were described as mean ± SD or median (P25%, P75%) and 

categorical variables as absolute and relative frequency (n, %). The Friedman non-

parametric test for repeated measures with post-hoc Wilcoxon was used to compare the 

pre-, post-intervention and follow-up phases. The Spearman  correlation coefficient 

(bicaudal) was used to evaluate the strength of association between the variables of 

interest. The correlation was qualitatively [35]: 0.00 (absent); 0.01 to 0.20 (negligible); 

0.21 to 0.4 (weak); 0.41 to 0.70 (moderate); 0.71 to 0.99 (strong); 1.00 (perfect). The 

statistical analysis was conducted on Excel (Microsoft, USA) and R version 3.2.4 [36] 

using the 'xlsx' package [37]. The level of significance was set at p <0.05. 

Results 

Table 1 presents the results of the descriptive analysis of patients who completed 

the study. The sample consisted of 16 participants (12 men), age 64 ±5 years old, 

diagnosis time of 5.4 ± 3.8 years, most presenting right-handedness (81%), Hoehn and 

Yahr 2.5 [2.0; 3.0], MMSE 29±1 and absenteeism 3±1. 

(Insert here) Table 1: Descriptive analysis of the sample studied. 

Table 2 summarizes the results of the UPDRS in the pre-, post-intervention and 

follow-up phases. Significant differences were observed for the total UPDRS (p=0.002), 

as well as for UPDRS II and III (ADLs and Motor Examination, respectively) (both 

p<0.001) for the pre-, post-intervention and follow up analysis. The post-hoc analysis of 

the UPDRS revealed significant differences between the pre- and post-intervention for 
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the total UPDRS score (V=87.0, p=0.032), UPDRS II (V=66.0, p=0.003) and UPDRS 

III (V=75.5, p=0.039). In addition, significant differences in the total UPDRS were 

observed between post-intervention and follow-up (V = 10.0, p = 0.014) and between 

pre-intervention vs. follow-up for UPDRS II (V = 83.0, p = 0.008). 

Similarly, statistically significant differences were observed for total TEMPA 

(p=0.002) and task 2 (p<0.001), task 3 (left: p=0.003), task 4 (p=0.005), task 5 

(p=0.002), task 6 (p<0.001), task 7 (right: p=0.009, left: p<0.001), task 8 (right: 

p=0.002, left: p<0.001) for pre-, post-intervention and follow up (table 2). The post hoc 

analysis of pre- vs. post-intervention revealed statistically significant differences for the 

total TEMPA (V=118.0, p=0.010), task 2 (V=115.5, p<0.002), task 3 (left: V=130.0, 

p=0.001), task 4 (V=135.0, p=0.001), task 5 (V=135.0, p=0.001), task 6 (V=123.0, 

p<0.005), task 7 (Right: V=131.0, p=0.001). Post-hoc analysis of pre-intervention vs. 

follow-up revealed statistically significant differences for task 3 (left: V=115.0, 

p=0.002), task 4 (V=114.0, p=0.002), task 5 (V=117.0, p=0.001), task 6 (V=104.0, 

p<0.013) and task 7 (right: V=109.0, p=0.006). Finally, significant statistically 

differences were observed between the post-intervention and the follow-up for task 7 

(right: V=19.0, p=0.021). No significant differences were observed for the 9HPT, both 

for right (p=0.185) and left hand (p=0.269). 

(Insert here): Table 2: Comparative analysis of outcomes in the pre-

treatment, post-treatment and follow-up phases. 

Discussion 

There is no report of any study evaluating the effects of a physiotherapeutic 

intervention through long-term non-immersive VR (12 weeks) to verify physical-

functional aspects in the upper limbs of PD patients. Thus, this is the first study using 

this approach. The finding of this study was that patients with PD between stages 2 and 

3 improved their performance in non-immersive VR games. This suggests the feasibility 

and safety of training. All patients completed with good adherence the 22 training 

sessions. 

After training with the Nintendo Wii® games, significant improvements were 

observed between post-intervention and follow-up (thirty days after the end of the 

training) of the total UPDRS, UPDRS II and III. Analyzing the results of UPDRS II and 

III, there was also a statistically significant improvement comparing post-intervention 

and follow-up. Our results corroborate with the findings in the literature that report 



148 

 

 

 

positive motor improvements in patients with PD after physical training based on VR 

[1,34,38]. The UPDRS is a precise evaluation scale of the PD progression. This scale is 

a clinical tool that evaluates the functional status and the motor performance of these 

patients. UPDRS allows quantifying the impact of potential treatments that modify the 

symptoms presented by PD [39]. The present study showed a possible reversal of the 

disease's motor status after non-immersive VR training. This clinical reversal lies in the 

fact that the patients demonstrated improvement after training and were able to retain 

these improvements after four weeks without training. The results showed that the 

motor improvement achieved in the training positively influenced the ADLs and, 

consequently, better motor performance. 

Our data corroborate the literature findings that patients with PD within 48 hours 

after the completion of repetitive targeting activities (real environment) maintained 

positive retention for trained motor skill. The authors used a data collection system of 

time response consisting of a simple auditory stimulus to indicate the onset of response, 

and five microswitches to record the initial release time of the movement and 

subsequent parts at the conclusion of the response time at the end of the task. The 

analysis of the total response time was composed of the time interval from the start 

signal to the beginning of the movement, and the movement time that is the time 

interval from the beginning of the response to completion of the movement. This data 

was analyzed through a computer program developed by the authors together with the 

electromyography analysis [40].  

In another study, the authors report that patients with PD in the early stages of 

the disease are able to improve performance through training activities involving 

different motor and cognitive demands [19]. In the literature, researchers report that PD 

patients are able to learn new motor tasks. However, depending on the disease stage and 

the task level, these patients require more practice compared to other individuals of the 

same age [41,42]. The virtual environment offers different kinds of feedback such as 

visual, auditory and proprioceptive that are fundamental for motor learning [43].  

Training based on visual and auditory clues, as well the motivating stimulus 

provided by non-immersive VR games can modify over a long period the motor 

performance in PD patients [19].  

There is evidence that task execution associated with immediate extrinsic 

feedback induces cortical and subcortical changes at the cellular and synaptic levels 

[13]. Such changes lead to the development of motor skills in the virtual environment, 
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and there may also exist transference to daily activities in the real environment [19]. 

The presence of visual stimuli can serve as external cues and feedback attenuates motor 

learning deficits in PD patients [44]. Therefore, two of the factors that probably 

promoted motor performance improvement were visual and auditory feedbacks 

provided by non-immersive VR-based games. 

In the present study, statistically significant differences were also observed for 

total TEMPA and task 2 (bilateral - opening a pot and taking a full spoon of coffee), 

task 3 left hand (pick up a jar and serve water in a glass), task 4 (bilateral - unlock a 

lock, pick up and open a recipient containing pills), task 5 (bilateral - write in an 

envelope and paste a stamp), task 6 (bilateral shuffle and distribute playing cards), task 

7 (unilateral - handle coins), task 8 (unilateral - pick up and move small objects). After a 

30-day training period, the patients retained the gains for tasks 3, 4, 5, 6 and 7, which 

indicates preservation of motor performance in the activities that patients most practice 

in their daily lives, thus demonstrating which activities are most used in their ADLs. 

For the manual dexterity evaluation, through the 9-Hole Peg Test, there was no 

difference statistically significant comparing the pre- and post-intervention, despite the 

improvement observed in the execution speed of the test in the post-intervention. The 

authors suggest that these findings may be related to the fact that 9HPT may not be able 

to predict functional aspects involving the entire upper limb as detected by TEMPA. 

Despite intense visual stimulation and overall body movement required by the 

games, none of the patients experienced dizziness or malaise, suggesting that training 

with Nintendo Wii® may be safe for people with PD with characteristics similar to the 

participants in the present study. It should be noted that during the training, patients 

with dyskinesia presented an exacerbation of this involuntary movement. However, at 

the end of the session, the patients had decreased dyskinesia. To date, this phenomenon 

has not been reported in the literature associated with the use of virtual reality as a 

therapeutic resource for physical training. 

In the literature, authors describe that the nucleus accumbens is a key structure 

linking motivation and motor action at the interface of the limbic system with motor 

mechanisms. The nucleus accumbens receives direct connections from the amygdala, 

hippocampus and other structures of the limbic forebrain, as well as indirect 

connections via mesolimbic dopaminergic and projections of the mesencephalic 

tegmental area [45]. The evidence analyzed [45] indicates that the nucleus accumbens 

together with its mesolimbic-dopaminergic afferents and its efferent projections in the 
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globus pallidus, can be an important functional link between the limbic and motor 

systems [46]. The authors suggest that the nucleus accumbens and the filter signals of 

the caudate nucleus from the limbic structures and the cerebral cortex (the "emotional 

brain" and "cognitive") are influenced by projections of dopaminergic neurons such as 

the mesolimbic dopaminergic pathway to the nucleus accumbens and the nigrostriatal 

pathway, dopaminergic pathway to the caudate nucleus [45]. The neural interface 

between the limbic and motor systems has received relatively little attention. This 

neglect occurs in part because studies of motor control in PD emphasize the 

contributions of the cerebral cortex, cerebellum and spinal cord. The present study 

suggests that the cognitive requirement offered by the games, coupled with visual and 

auditory stimuli and the emotional relationship that games induce through the 

competitive spirit to complete the assigned task, have triggered exacerbation of 

dyskinesia at play, suggesting the need for future studies to better understand this 

phenomenon. It appears that the temporary increase of dyskinesia during training using 

non-immersive VR does not seem to compromise the functional results of upper limbs 

for PD patients.  

The present study found a significant improvement in the movement speed of 

the upper limbs of patients with PD after non-immersive VR training in the unilateral 

and bilateral TEMPA tasks. The improvement in movement speed can be justified in the 

study that reports the comparison of the performance when reaching fixed and mobile 

targets in immersive VR and in the real environment in people with PD [25]. The study 

used fifty-four individuals divided into two groups - 29 in the PD group and 25 healthy 

elderly in the control group. The PD group in both activities in the immersive VR and in 

the real environment presented higher movement time and lower peak velocity 

compared to the control group for stationary activities. However, the PD group 

presented a significant improvement in relation to the time and speed of movement in 

the activities with moving targets. Thus, the dynamic virtual environment seems to offer 

a beneficial external visual cue for patients with PD [25]. In another study, the authors 

investigated whether training to achieve mobile targets by immersive VR was able to 

improve motor performance of the upper limbs in PD [26]. Thirty-three patients with 

PD - 17 in the immersive VR group and 16 in the control group that performed 

activities in the real environment. The participants of the immersive VR group 

compared to the participants in the control group presented a better performance for the 

movement time when reaching real stationary balls. However, there was no significant 
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difference in success rate or kinematic movement between the two groups when 

assessed in the real environment. 

Currently, there are no studies in the literature reporting the use of non-

immersive VR as a therapeutic tool for upper limbs in PD emphasizing the ICF activity 

domain. However, in a recent study [11], when interviewing 122 physiotherapists and 

68 occupational therapists, the authors report that only 54% of these professionals 

evaluated the upper limbs of patients with PD. The main justification for interviewees 

not to assess the upper limbs was that patients' complaints were mainly focused on 

balance and gait. 

Conclusion 

Patients with PD in the 2-3 Hoehn and Yahr stages present functional 

improvement of the upper limbs submitted to non-immersive VR based physical 

training protocol even after 1 month of the end of the protocol. Thus, non-immersive 

VR has persistent beneficial effects. 

Limitations of the study 

This study did not include a control group to compare results with conventional 

physiotherapy, and this comparison is recommended in future studies. 

Researchers have difficulties in accessing the target population to the research 

and rehabilitation centers, either by the distance from their residences to the research 

center or because of the inability to travel without an accompanying person. 

• Ethical Approval: Research Ethics Committee of the Clementino Fraga Filho 
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Table 1: Descriptive analysis of the sample studied. 

Variable    Descriptive 

N (%)   16 (100) 

  Female 4 (25) 

  Male 12 (75) 

Age, years (mean (SD))   64 (5) 

Diagnostic time, years (mean 

(SD)) 
  5.4 (3.8) 

Dominant hand     

 N (%) Right  13 (81) 

  Left  1 (6) 

  Ambidextrous 2 (13) 

Hoehn & Yahr (median)   2.5 [2.0; 3.0] 

MMSE (0-30) (mean (SD))   29 (1) 

Absenteeism, n (mean (SD))   3 (1) 

SD: standard deviation; MMSE: Mini-Mental State Examination 
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Table 2: Comparative analysis of outcome variables in the pre-treatment, post-

treatment and follow-up phases. 

Variables Pre training Post training Follow up P-valor 

UPDRS, total 25.5 [19.8; 31.0] 17.0 [12.8; 26.0] 21.0 [14.5; 27.0] 0.002 

UPDRS, Motor Exam 9.0 [5.8; 13.3] 6.0 [5.0; 9.3] 12.0 [6.5; 13.0] <0.001 

UPDRS, ADL’s 9.5 [6.8; 11.3] 6.0 [4.0; 10.0] 6.0 [4.5; 9.5] <0.001 

TEMPA, total 2.0 [0.0; 3.0] 0.0 [0.0; 0.3] 1.0 [0.0; 1.0] 0.002 

TEMPA task 1, Right 3.7 [3.2; 4.4] 3.1 [2.8; 3.5] 3.2 [2.7; 3.7] 0.07 

TEMPA task 1, Left 3.9 [3.1; 5.1] 3.3 [3.0; 3.8] 3.3 [3.1; 3.8] 0.36 

TEMPA task 2, 

bilateral 
18.9 [14.7; 24.3] 13.6 [12.1; 17.6] 14.0 [11.8; 22.7] <0.001 

TEMPA task 3, Right 13.9 [11.8; 16.4] 12.4 [11.0; 14.6] 13.9 [12.3; 16.1] 0.13 

TEMPA task 3, Left 14.4 [12.6; 16.2] 12.2 [11.4; 14.0] 13.1 [12.2; 14.3] 0.003 

TEMPA task 4, 

Bilateral 
33.1 [25.7; 43.8] 20.5 [19.0; 26.8] 22.8 [20.7; 25.8] 0.005 

TEMPA task 5, 

Bilateral 
27.5 [22.6; 43.3] 21.9 [18.8; 27.7] 19.6 [18.7; 23.7] 0.002 

TEMPA task 6, 

Bilateral 
43.1 [33.8; 48.8] 31.6 [26.6; 36.1] 34.0 [26.1; 41.4] <0.001 

TEMPA task 7, Right 19.6 [16.0; 24.6] 17.4 [13.8; 18.1] 16.8 [13.8; 20.2] 0.009 

TEMPA task 7, Left 21.3 [17.6; 26.7] 16.8 [14.5; 18.6] 17.1 [14.7; 22.4] <0.001 

TEMPA task 7, 0.0 [0.0; 0.5] 0.0 [0.0; 0.0] 0.0 [0.0; 0.0] 0.09 

Bilateral     

TEMPA task 8, Right 10.3 [8.3; 11.8] 9.8 [7.9; 11.2] 9.8 [8.7; 11.6] 0.002 

TEMPA task 8, Left 11.1 [10.4; 12.3] 9.4 [8.5; 10.7] 9.7 [8.5; 11.6] <0.001 

TEMPA task 8, 0.0 [0.0; 0.5] 0.0 [0.0; 0.0] 0.0 [0.0; 0.0] 0.17 

Bilateral     

9 HPT     

Right hand 43.2 [39.3; 47.3] 40-.2 [37.9; 42.9] 46.1 [37.2; 48.3] 0.18 

Left hand 48.4 [41.6; 54.0] 43.3 [37.1; 50.2] 46.4 [37.1; 54.4] 0.27 

UPDRS – Unified Parkinson’s Disease Rating Scale; TEMPA - Test d’Evaluation des 

Membres Supérieurs Des Personnes Agées; ADL’s – Activity Daily Life; 9HPT – Nine 

Hole Peg Test. 
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ANEXO 1 – MINI EXAME DO ESTADO MENTAL (MEEM) 
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Fonte: BERTOLUCCI et al. (1994) 
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ANEXO 2 - AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NA DOENÇA DE 

PARKINSON -PDQ39 

PDQ  39 (Questionário sobre a Doença de Parkinson) 

Devido a doença de Parkinson, quantas vezes, durante o mês passado você... 

 

MOBILIDADE 

1- Teve dificuldade para realizar atividades de lazer as quais gosta? 
NUNCA RARAMENTE ALGUMAS VEZES FREQUENTEMENTE SEMPRE 

              

2- Teve dificuldade para cuidar da casa? 
NUNCA RARAMENTE ALGUMAS VEZES FREQUENTEMENTE SEMPRE 

              

3- Teve dificuldade para carregar sacolas? 
NUNCA RARAMENTE ALGUMAS VEZES FREQUENTEMENTE SEMPRE 

              

4- Teve problemas para andar aproximadamente 1 km? 
NUNCA RARAMENTE ALGUMAS VEZES FREQUENTEMENTE SEMPRE 

              

5- Teve problemas para andar aproximadamente 100 m? 
NUNCA RARAMENTE ALGUMAS VEZES FREQUENTEMENTE SEMPRE 

              

6- Teve problemas para andar pela casa com a facilidade que gostaria? 
NUNCA RARAMENTE ALGUMAS VEZES FREQUENTEMENTE SEMPRE 

              

7- Teve dificuldade para andar em lugares públicos? 
NUNCA RARAMENTE ALGUMAS VEZES FREQUENTEMENTE SEMPRE 

              

8- Precisou de alguma pessoa para acompanhá-lo ao sair de casa? 
NUNCA RARAMENTE ALGUMAS VEZES FREQUENTEMENTE SEMPRE 

              

9- Teve medo ou preocupação de cair em público? 
NUNCA RARAMENTE ALGUMAS VEZES FREQUENTEMENTE SEMPRE 

              

10- Ficou em casa mais tempo que gostaria? 
NUNCA RARAMENTE ALGUMAS VEZES FREQUENTEMENTE SEMPRE 

              

 

ATIVIDADE DE VIDA DIÁRIA 

11- Teve dificuldade para tomar banho? 
NUNCA RARAMENTE ALGUMAS VEZES FREQUENTEMENTE SEMPRE 

              

12- Teve dificuldade para vestir-se? 
NUNCA RARAMENTE ALGUMAS VEZES FREQUENTEMENTE SEMPRE 

              

13- Teve dificuldade com botões ou cadarços? 
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NUNCA RARAMENTE ALGUMAS VEZES FREQUENTEMENTE SEMPRE 

              

14- Teve dificuldade para escrever claramente? 
NUNCA RARAMENTE ALGUMAS VEZES FREQUENTEMENTE SEMPRE 

              

15- Teve dificuldade para cortar a comida? 
NUNCA RARAMENTE ALGUMAS VEZES FREQUENTEMENTE SEMPRE 

              

16- Teve dificuldade para beber sem derramar? 
NUNCA RARAMENTE ALGUMAS VEZES FREQUENTEMENTE SEMPRE 

              

 

BEM-ESTAR EMOCIONAL 

17-  Sentiu-se depressivo? 
NUNCA RARAMENTE ALGUMAS VEZES FREQUENTEMENTE SEMPRE 

              

18- Sentiu-se isolado e sozinho? 
NUNCA RARAMENTE ALGUMAS VEZES FREQUENTEMENTE SEMPRE 

              

19- Sentiu-se triste ou chorou? 
NUNCA RARAMENTE ALGUMAS VEZES FREQUENTEMENTE SEMPRE 

              

20- Sentiu-se magoado? 
NUNCA RARAMENTE ALGUMAS VEZES FREQUENTEMENTE SEMPRE 

              

21- Sentiu-se ansioso? 
NUNCA RARAMENTE ALGUMAS VEZES FREQUENTEMENTE SEMPRE 

              

22- Sentiu-se preocupado com o futuro? 
NUNCA RARAMENTE ALGUMAS VEZES FREQUENTEMENTE SEMPRE 

              

 

ESTIGMA 

23- Sentiu que tinha que esconder a doença para outras pessoas? 
NUNCA RARAMENTE ALGUMAS VEZES FREQUENTEMENTE SEMPRE 

              

24- Evitou situações que envolviam comer ou beber em público? 
NUNCA RARAMENTE ALGUMAS VEZES FREQUENTEMENTE SEMPRE 

              

25- Sentiu-se envergonhado em público? 
NUNCA RARAMENTE ALGUMAS VEZES FREQUENTEMENTE SEMPRE 

              

26- Sentiu-se preocupado com a reação de outras pessoas em relação à você? 
NUNCA RARAMENTE ALGUMAS VEZES FREQUENTEMENTE SEMPRE 

              

 

SUPORTE SOCIAL 

27- Teve problemas no relacionamento com pessoas próximas? 
NUNCA RARAMENTE ALGUMAS VEZES FREQUENTEMENTE SEMPRE 
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28- Recebeu apoio que precisava do seu conjugue ou parceiro? 
NUNCA RARAMENTE ALGUMAS VEZES FREQUENTEMENTE SEMPRE 

              

29- Recebeu apoio que precisava da família e amigos íntimos? 
NUNCA RARAMENTE ALGUMAS VEZES FREQUENTEMENTE SEMPRE 

              

 

COGNIÇÃO 

30- Adormeceu inesperadamente durante o dia? 
NUNCA RARAMENTE ALGUMAS VEZES FREQUENTEMENTE SEMPRE 

              

31- Teve problemas de concentração? 
NUNCA RARAMENTE ALGUMAS VEZES FREQUENTEMENTE SEMPRE 

              

32- Teve falta de memória? 
NUNCA RARAMENTE ALGUMAS VEZES FREQUENTEMENTE SEMPRE 

              

33- Teve pesadelos ou alucinações? 
NUNCA RARAMENTE ALGUMAS VEZES FREQUENTEMENTE SEMPRE 

              

 

COMUNICAÇÃO 

34- Teve dificuldade para falar? 
NUNCA RARAMENTE ALGUMAS VEZES FREQUENTEMENTE SEMPRE 

              

35- Sentiu que não podia comunicar-se efetivamente? 
NUNCA RARAMENTE ALGUMAS VEZES FREQUENTEMENTE SEMPRE 

              

36- Sentiu-se ignorado pelas pessoas? 
NUNCA RARAMENTE ALGUMAS VEZES FREQUENTEMENTE SEMPRE 

              

 

DESCONFORTO CORPORAL 

37- Teve cãibras musculares doloridas ou espasmos? 
NUNCA RARAMENTE ALGUMAS VEZES FREQUENTEMENTE SEMPRE 

              

38- Teve dores nas articulações ou no corpo? 
NUNCA RARAMENTE ALGUMAS VEZES FREQUENTEMENTE SEMPRE 

              

39- Sentiu-se desconfortável no frio ou no calor? 
NUNCA RARAMENTE ALGUMAS VEZES FREQUENTEMENTE SEMPRE 

 

Fonte: Department of Public Health and Primary Care-University of Oxford, 2005 

apud LANA et al. (2007). 
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ANEXO 3 - AVALIAÇÃO CLÍNICA DA DOENÇA DE PARKINSON- ESCALA 

UNIFICADA DE AVALIAÇÃO PARA DOENÇA DE PARKINSON (UPDRS) 

ESCALA UNIFICADA DE AVALIAÇÃO PARA DOENÇA DE 
PARKINSON  UPDRS 

 

I.ESTADO MENTAL/COMPORTAMENTO/ESTADO EMOCIONAL 
1. comportamento intelectual 

0= NENHUM 

1= MÍNIMO. Esquecimento consistente com lembrança parcial de eventos, sem 

outras dificuldades 

2= MODERADO. Perda moderada da memória, com desorientação. 

Dificuldade moderada para resolver problemas complexos. Mínimo, mas definitivo 

comprometimento das atividades em casa, com necessidade de ajuda ocasional. 

3= GRAVE. Perda grave de memória com desorientação temporal e, 

freqüentemente de lugar. Grande dificuldade de resolver problemas. 

4= GRAVE. Perda grave da memória com orientação preservada apenas para 

sua pessoa. Incapaz de fazer julgamentos ou resolver problemas. Necessita de muita 

ajuda para cuidados pessoais. Não pode ficar sozinho em nenhuma situação. 

 

2. desordem do pensamento (devido à demência ou intoxicação por drogas) 
0= nenhum 

1= sonhos vívidos 

2= alucinações “benignas” com julgamento (insight) mantido 

3= ocasionais a freqüentes alucinações sem julgamento, podendo interferir com 

as atividades diárias. 

4= alucinações freqüentes ou psicose evidente. Incapaz de cuidar-se. 

 

3. depressão 
1= ausente 

2= períodos de tristeza ou culpa acima do normal. Nunca permanece por dias 

ou semanas. 

3= depressão permanente com sintomas vegetativos (insônia, anorexia, perda 

de peso, desinteresse). 

4= depressão permanente com sintomas vegetativos. Pensamento ou tentativa 

de suicídio. 

 

4. motivação/iniciativa 
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0= normal 

1= mais passivo, menos interessado que o habitual 

2= perda da iniciativa ou desinteresse por atividades fora do dia-a-dia 

 

II.ATIVIDADES DA VIDA DIÁRIA 

5. fala 
0= normal 

1= comprometimento superficial. Nenhuma dificuldade em ser entendido. 

2= comprometimento moderado. Solicitado a repetir frases, às vezes. 

3= comprometimento grave. Solicitado freqüentemente a repetir frases. 

4= retraído, perda completa da motivação. 

 

6. salivação 
0= normal 

1= excesso mínimo de saliva, mas perceptível. Pode babar à noite. 

2= excesso moderado de saliva. Pode apresentar alguma baba (drooling). 

3= excesso acentuado de saliva. Baba freqüentemente. 

4= baba continuamente. Precisa de lenço constantemente. 

 

7. deglutição 
0= normal 

1= engasgos raros 

2= engasgos ocasionais 

3= deglute apenas alimentos moles. 

4= necessita de sonda nasogástrica ou gastrostomia. 

8. escrita 
0= normal 

1= um pouco lenta ou pequena. 

2= menor e mais lenta, mas as palavras são legíveis. 

3= gravemente comprometida. Nem todas as palavras são comprometidas. 

4= a maioria das palavras não são legíveis. 

 

9. cortar alimentos ou manipular 
0= normal 

1= lento e desajeitado, mas não precisa de ajuda. 

2= capaz de cortar os alimentos, embora desajeitado e lento. Pode precisar de 

ajuda. 

3= alimento cortado por outros, ainda pode alimentar-se, embora lentamente. 

4= precisa ser alimentado por outros. 
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10. vestir 
0= normal. 

1= lento mas não precisa de ajuda. 

2= necessita de ajuda para abotoar e colocar os braços em mangas de camisa. 

3= necessita de bastante ajuda, mas consegue fazer algumas coisas sozinho. 

4= não consegue vestir-se (nenhuma peça) sem ajuda. 

 

11. higiene 
0= normal. 

1= lento mas não precisa de ajuda. 

2= precisa de ajuda no chuveiro ou banheira, ou muito lento nos cuidados de 

higiene. 

3= necessita de assistência para se lavar, escovar os dentes, pentear-se, ir ao 

banheiro. 

4= sonda vesical ou outra ajuda mecânica. 

 

12. girar no leito e colocar roupas de cama. 
0= normal. 

1= lento e desajeitado mas não precisa de ajuda. 

2= pode girar sozinho na cama ou colocar os lençóis, mas com grande 

dificuldade. 

3= pode iniciar, mas não consegue rolar na cama ou colocar lençóis. 

4= não consegue fazer nada. 

 

13. quedas (não relacionadas ao freezing) 
0= nenhuma 

1= quedas raras. 

2= cai ocasionalmente, menos de uma vez por dia. 

3= cai, em média, uma vez por dia. 

4= cai mais de uma vez por dia. 

 

14. freezing quando anda 
0= nenhum 

1= raro freezing quando anda, pode ter hesitação no início da marcha. 

2= freezing ocasional, enquanto anda. 

3= freezing freqüente, pode cair devido ao freezing. 

4= quedas freqüentes devido ao freezing. 
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15. marcha 
0= normal. 

1= pequena dificuldade. Pode não balançar os braços ou tende a arrastar as 

pernas. 

2= dificuldade moderada, mas necessita de pouca ajuda ou nenhuma. 

3= dificuldade grave na marcha, necessita de assistência. 

4= não consegue andar, mesmo com ajuda. 

 

 

16. tremor 
0= ausente. 

1= presente, mas infrequente. 

2= moderado, mas incomoda o paciente. 

3= grave, interfere com muitas atividades. 

4= marcante, interfere na maioria das atividades. 

 

17. queixas sensitivas relacionadas ao parkinsonismo 
0= nenhuma. 

1= dormência e formigamento ocasional, alguma dor. 

2= dormência, formigamento e dor freqüente, mas suportável. 

3= sensações dolorosas freqüentes. 

4= dor insuportável. 

 

III. EXAME MOTOR 

18. fala 
0= normal. 

1= perda discreta da expressão, volume ou dicção. 

2= comprometimento moderado. Arrastado, monótono mas compreensível. 

3= comprometimento grave, difícil de ser entendido. 

4= incompreensível. 

 

19. expressão facial 
0= normal. 

1= hipomimia mínima. 

2= diminuição pequena, mas anormal, da expressão facial. 

3= hipomimia moderada, lábios caídos/afastados por algm tempo. 

4= fácies em máscara ou fixa, com pedra grave ou total da expressão facial. 

Lábios afastados ¼ de polegada ou mais. 
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20. tremor de repouso 
0= ausente. 

1= presente mas infrequente ou leve. 

2= persistente mas de pouca amplitude, ou moderado em amplitude mas 

presente de maneira intermitente. 

3= moderado em amplitude mas presente a maior parte do tempo. 

4= com grande amplitude e presente a maior parte do tempo. 

 

21. tremor postural ou de ação nas mãos 
0= ausente 

1= leve, presente com a ação. 

2= moderado em amplitude, presente com a ação. 

3= moderado em amplitude tanto na ação quanto mantendo a postura. 

4= grande amplitude, interferindo com a alimentação. 

 

22. rigidez (movimento passivo das grandes articulações, com paciente sentado e relaxado, 
ignorar roda denteada) 

0= ausente 

1= pequena ou detectável somente quando ativado por movimentos em espelho 

de outros. 

2= leve e moderado. 

3= marcante, mas pode realizar o movimento completo da articulação. 

4= grave e o movimento completo da articulação só ocorre com grande 

dificuldade. 

 

23. bater dedos continuamente – polegar no indicador em seqüências rápidas com a maior 
amplitude possível, uma mão de cada vez. 

0= normal 

1= leve lentidão e/ou redução da amplitude. 

2= comprometimento moderado. Fadiga precoce e bem clara. Pode apresentar 

parada ocasional durante o movimento. 

3= comprometimento grave. Hesitação freqüente para iniciar o movimento ou 

paradas durante o movimento que está realizando. 

4= realiza o teste com grande dificuldade, quase não conseguindo. 

 

24. movimentos das mãos (abrir e fechar as mãos em movimentos rápidos e sucessivos e 
com a maior amplitude possível, uma mão de cada vez). 

0= normal 

1= leve lentidão e/ou redução da amplitude. 
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2= comprometimento moderado. Fadiga precoce e bem clara. Pode apresentar 

parada ocasional durante o movimento. 

3= comprometimento grave. Hesitação freqüente para iniciar o movimento ou 

paradas durante o movimento que está realizando. 

4= realiza o teste com grande dificuldade, quase não conseguindo. 

 

25. movimentos rápidos alternados das mãos (pronação e supinação das mãos, 

horizontal ou verticalmente, com a maior amplitude possível, as duas mãos 

simultaneamente). 
0= normal 

1= leve lentidão e/ou redução da amplitude. 

2= comprometimento moderado. Fadiga precoce e bem clara. Pode apresentar 

parada ocasional durante o movimento. 

3= comprometimento grave. Hesitação freqüente para iniciar o movimento ou 

paradas durante o movimento que está realizando. 

 4= realiza o teste com grande dificuldade, quase não conseguindo. 

 

26. agilidade da perna (bater o calcanhar no chão em sucessões rápidas, levantando toda a 
perna, a amplitude do movimento deve ser de cerca de 3 polegadas/ ±7,5 cm). 

0= normal 

1= leve lentidão e/ou redução da amplitude. 

2= comprometimento moderado. Fadiga precoce e bem clara. Pode apresentar 

parada ocasional durante o movimento. 

3= comprometimento grave. Hesitação freqüente para iniciar o movimento ou 

paradas durante o movimento que está realizando. 

 4= realiza o teste com grande dificuldade, quase não conseguindo. 

 

27. levantar da cadeira (de espaldo reto, madeira ou ferro, com braços cruzados em frente 
ao peito). 

0= normal 

1= lento ou pode precisar de mais de uma tentativa 

2= levanta-se apoiando nos braços da cadeira. 

3= tende a cair para trás, pode tentar se levantar mais de uma vez, mas 

consegue levantar 

4= incapaz de levantar-se sem ajuda. 

 

28. postura 
0= normal em posição ereta. 

1= não bem ereto, levemente curvado para frente, pode ser normal para pessoas 

mais velhas. 
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2= moderadamente curvado para frente, definitivamente anormal, pode 

inclinar-se um pouco para os lados. 

3= acentuadamente curvado para frente com cifose, inclinação moderada para 

um dos lados. 

4= bem fletido com anormalidade acentuada da postura. 

 

29. marcha 
0= normal 

1= anda lentamente, pode arrastar os pés com pequenas passadas, mas não há 

festinação ou propulsão. 

2= anda com dificuldade, mas precisa de pouca ajuda ou nenhuma, pode 

apresentar alguma festinação, passos curtos, ou propulsão. 

3= comprometimento grave da marcha, necessitando de ajuda. 

4= não consegue andar sozinho, mesmo com ajuda. 

 

30. estabilidade postural (respostas ao deslocamento súbito para trás, puxando os ombros, 
com paciente ereto, de olhos abertos, pés separados, informado a respeito do teste) 

0= normal 

1= retropulsão, mas se recupera sem ajuda. 

2= ausência de respostas posturais, cairia se não fosse auxiliado pelo 

examinador. 

3= muito instável, perde o equilíbrio espontaneamente. 

4= incapaz de ficar ereto sem ajuda. 

 

31. bradicinesia e hipocinesia corporal (combinação de hesitação, diminuição do balançar 
dos braços, pobreza e pequena amplitude de movimentos em geral) 

0= nenhum. 

1= lentidão mínima. Podia ser normal em algumas pessoas. Possível redução na 

amplitude. 

2= movimento definitivamente anormal. Pobreza de movimento e um certo 

grau de lentidão. 

3= lentidão moderada. Pobreza de movimento ou com pequena amplitude. 

4= lentidão acentuada. Pobreza de movimento ou com pequena amplitude. 

 

IV. COMPLICAÇÕES DA TERAPIA (NA SEMANA QUE PASSOU) 

A . DISCINESIAS 

32. duração. Que percentual do dia acordado apresenta discinesias? 
0= nenhum 

1= 25% do dia. 
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2= 26 - 50% do dia. 

3= 51 – 75% do dia. 

4= 76 – 100% do dia. 

 

33. incapacidade. Quão incapacitante é a discinesia?  
0= não incapacitante. 

1= incapacidade leve. 

2= incapacidade moderada. 

3= incapacidade grave. 

4= completamente incapaz. 

 

34. discinesias dolorosas. Quão dolorosas são as discinesias? 
0= não dolorosas. 

1= leve. 

2= moderada. 

3= grave. 

4= extrema. 

35. presença de distonia ao amanhecer. 
0= não       1= sim 

 

B. FLUTUAÇÕES CLÍNICAS 

36. algum período off previsível em relação ao tempo após a dose do medicamento? 

0= não       1= sim 

 

37. algum período off imprevisível em relação ao tempo após a dose do medicamento? 

0= não       1= sim 

 

38. algum período off se instala subitamente? Em poucos segundos? 

0= não       1= sim 

 

39. qual o percentual de tempo acordado, em um dia, o paciente está em off, em média? 
0= nenhum 

1= 25% do dia. 

2= 26 - 50% do dia. 

3= 51 – 75% do dia. 

4= 76 – 100% do dia. 

 

 

C. OUTRAS COMPLICAÇÕES 
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40. o paciente apresenta anorexia, náusea ou vômito? 

0= não       1= sim 

 

41. o paciente apresenta algum distúrbio do sono? Insônia ou hipersonolência. 

0= não       1= sim 

 

42. o paciente apresenta hipotensão ortostática sintomática? 

0= não       1= sim. 

 

Fonte: FAHN et al. (1987). 
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ANEXO 4 - AVALIAÇÃO FUNCTIONAL DOS MEMBROS SUPERIORS TEST 

D’ÉVALUATION DES MEMBRES SUPÉRIEURS DE PERSONNES ÂGÉES 

(TEMPA) 

 

Fonte: MICHAELSEN et al. (2008). 
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ANEXO 5 - DESTREZA MANUAL - 9-HOLE PEG TEST OF UPPER 

EXTREMITY FUNCTION (9HPT) 

 

Fonte: EARHART et al. (2011).  

 


