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Introdução: O estímulo sonoro (ES) é utilizado para sincronizar a realização de uma tarefa a uma duração específica. Na 

marcha, o ES geralmente é utilizado para que o sujeito mantenha uma determinada velocidade. Tipicamente, o ES é 

ajustado para que o sujeito sincronize a frequência de seus passos à batida do metrônomo (ESpas). Uma alternativa 

seria sincronizar a duração para percorrer um trajeto à batida do metrônomo no início e no fim dessa trajetória (ESif). 

Objetivo: Avaliar a diferença entre os parâmetros espaço-temporais de marcha com ESpas e ESif em duas velocidades 

diferentes. Método: Oito adultos jovens assintomáticos (28,1 ± 4,3 anos) foram avaliados. Os sujeitos caminharam por 

um percurso de 7,4 m na sua velocidade autosselecionada (baseline). Duas frequências de ES foram investigadas: 

ESpas e ESif. Para verificar se os ajustes a esses ES dependiam da velocidade, os sujeitos foram avaliados na 

velocidade autosselecionada e na velocidade 25% superior à autosselecionada. Os parâmetros analisados foram: 

número de passos, tempo para percorrer o trajeto e cadência. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética (parecer 

n° 2.063.817). Para verificar se havia diferença entre as condições foi realizada ANOVA medidas repetidas com dois 

fatores. A probabilidade de erro do tipo I foi de 0,05. Resultados: Na velocidade auto-selecionada, não houve diferença 

estatisticamente significativa na quantidade de passos com ambos ES comparada ao baseline (p=0,71). Já o tempo de 

percurso foi menor no ESpas comparado ao baseline (p=0,04) e ESif (p=0,03). E a cadência foi maior no ESpas que no 

baseline (p=0,003) e no ESif (p=0,046). Tanto no tempo e na cadência não houve diferenças estatisticamente 

significativas entre baseline e ESif. Na velocidade mais rápida, há redução nos números de passos (p=0,001), sendo 

que a redução é maior com ESif (p=0,04). No tempo de percurso há uma redução no tempo que é maior no ESif 

(p=0,001). Já a cadência foi maior no ESpas que ESif (p=0,001). Conclusão: O tipo de ES influencia o padrão de 

marcha. Na velocidade autosselecionada, o padrão adotado com ESif se assemelha ao utilizado sem ES. Na velocidade 

mais rápida, o ESpas favorece o sujeito a adotar a estratégia de aumento de cadência. Descritores: marcha; estímulo; 

velocidade de marcha. Agradecimentos: CNPq e FAPEMIG.


