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Introdução: Os distúrbios da marcha na Doença de Parkinson (DP) estão entre os sintomas motores mais limitantes 

sendo resistentes ao tratamento medicamentoso. Uma das alterações, provavelmente dependente da carência de 

dopamina estriatal, é a perda do marcador do ritmo interno que ocasiona uma inadequada padronização sequencial dos 

movimentos. As pistas auditivas rítmicas (PAR) fornecem uma cadência rítmica que ajuda na execução de movimentos 

automáticos, informando ao paciente quando o próximo passo deve ocorrer. Objetivo: verificar o efeito das PAR no 

equilíbrio, na marcha e na qualidade de vida em pacientes com DP. Método: tratou-se de estudo piloto exploratório 

transversal com nove pacientes, recrutados na Clínica Escola de Fisioterapia do Centro Universitário Serra dos 

Órgãos/RJ. O projeto foi aprovado pelo CEP/UNIFESO (CAAE: 48425315.6.0000.5247). Os pacientes receberam 20 

sessões de 50 minutos de Fisioterapia convencional visando fortalecimento muscular e caminharam durante 20 minutos 

em pista de grama sintética. Nesse percurso eles ouviram, através de um aparelho MP4 e fones de ouvido, uma música 

sobre a qual se gravou, com ajuda de um metrônomo, ritmos alternados de 60, 80 e 120 batidas/minuto. Os 

instrumentos de avaliação foram o Teste de Equilíbrio de Berg (TEB), a Escala Internacional de Eficácia de Quedas 

(FES-I), o Parkinson’s Disease Questionnaire (PDQ- 39) e a medida da velocidade da marcha em m/s. Os dados obtidos 

foram comparados estatisticamente ao nível de 5% de probabilidade. As comparações pré e pós-tratamento foram 

realizadas através do Teste T- pareado.Resultados: Todos os participantes estavam entre os estágios 1 e 2 na Escala 

Hoehn e Yahr Modificada com idades entre 46 a 76 anos (67 ± 10,8 anos). O tempo de doença variou de seis meses a 

16 anos (45 ± 59,7 meses). Observou-se melhora significativa (p&#8804; 0,05) da velocidade da marcha, do medo de 

quedas (FES-I) e da qualidade de vida relacionada à saúde (PDQ-39) nos domínios mobilidade, atividades da vida diária 

e cognição. Houve aumento de 31% na velocidade da marcha. A diferença média pré e pós-tratamento foi de 0,27 m/s 

indicando uma melhora clinicamente importante e de grande magnitude entre os pacientes. Não se observou melhora 

no TEB. Conclusão: As pistas auditivas contribuíram para melhora dos parâmetros avaliados, exceto quanto ao 



equilíbrio. São necessários mais estudos que apontem o melhor tipo de pista auditiva, a frequência de uso, o tempo e a 

duração do tratamento para melhor efetividade da técnica. 
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