
Introdução Resultados

Sugere-se que o treinamento de PM associado a PF,

neste estudo, foi vantajoso para aumento da distância

percorrida em dupla tarefa, melhora dos aspectos

motores, e principalmente na melhora da velocidade

usual de marcha.

Conclusão

Trata-se de um ensaio clínico randomizado, sendo um

estudo piloto com 9 indivíduos residentes do Distrito

Federal, com idade de 50 a 85 anos, nos estágios 2 e 3

da Escala Hoehn & Yarh e diagnóstico da DP. Os

participantes selecionados assinaram o Termo de

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), aprovado

pelo comitê de ética da FCE/UnB (protocolo n.

3.381.875; 10/07/2019).

Os participantes receberam 10 sessões de

treinamento individuais, com duração de

aproximadamente 60 minutos cada, em uma frequência

de 2 vezes por semana, totalizando 5 semanas. Cada

sessão foi composta de 4 blocos de PM intercalada por

4 blocos de PF com diferentes condições de

andamento. Houve avaliação em diferentes momentos:

uma avaliação antes de iniciar o treinamento (AT) e

uma reavaliação após 7 dias (DT) da última sessão de

treinamento.

As avaliações foram feitas através do 30s DTG dupla

tarefa, UPDRS e Teste de Velocidade de 10m. Os

dados foram analisados, em programa estatístico

(SPSS versão 17.0), normalidade confirmada pelo teste

Shapiro-Wilk e uso do teste t pareado. A significância foi

de 5% (p<0,05).
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Encontrou-se, diferença significativa em todos os

testes avaliados: 30s DTG dupla tarefa (p=0,040),

UPDRS (p=0,031) e TV10m (p=0,002), sendo o último

com maior significância estatística.

Variáveis Média (+DP*) [IC*]

30sDTG dupla 

tarefa

-8,24(+ 8,31) [-15,93 a - 0,54]

UPDRS 3,71(+3,49) [0,47 a 6,94]

TV10m -0,22(+0,10) [-0,31 a 0,12]
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Avaliar os efeitos de um treinamento de Prática mental

(PM), que se baseia na repetição mental de um

movimento sem executá-lo de forma física, associado à

Prática física (PF) sobre o desempenho de marcha de

pessoas com DP.

Tabela 1. Análise das variáveis 
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Objetivo 

A Doença de Parkinson (DP) é uma doença

neurodegenerativa crônica, afetando o sistema nervoso

central, com prevalência significativa na população

idosa. Os sintomas incluem tremores de repouso,

bradicinesia, déficit de equilíbrio e alterações na

marcha, levando a má qualidade de vida.1.

*DP: desvio padrão.

*IC: intervalo de confiança


