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Introdução e objetivos: A perda da automaticidade, capacidade de realizar
movimentos sem atentar aos seus subcomponentes, tem sido discutida como
um dos sintomas da doença de Parkinson (DP) associada, por exemplo, ao
baixo desempenho da marcha em dupla tarefa. Os processos neurais da
automaticidade motora ainda são pouco entendidos, mas o papel do sistema
implícito nesse processo é consenso. O objetivo foi investigar a relação entre
a capacidade de aprendizagem implícita e a automaticidade da marcha em
idosos com DP.

Métodos: 15 voluntários com DP em estágio 1, 15 em estágios 2 ou 3 (todos
em uso de levodopa), e 20 idosos saudáveis, pareados por idade e gênero,
foram recrutados. Os critérios de inclusão consistiram em: diagnóstico de
DP idiopática (UK Brain Bank); ausência de outras doenças neurológicas;
MoCA > 23; visão e audição preservadas. A avaliação da marcha consistiu
em registrá-la por seis metros em simples e em duas condições de dupla-
tarefa. Na avaliação da aprendizagem implícita, o voluntário precisava ler
corretamente e no menor tempo possível 10 blocos contendo oito palavras
cada. As sequências dos blocos eram aleatorizados antes do teste, e três
destes blocos apresentavam as mesmas palavras.

Resultado: Houve interação significativa entre os grupos e as condições das
tarefas (F=2,93; p<0,002; IC=95), entre os grupos (F=4,74; p<0,02; IC=75)
e os custos nas atividades em dupla-tarefa (F=5,72; p<0,007; IC=85), entre
os grupos e o teste de aprendizagem implícita (F = 10,55, p <0,00001, ES =
99), e entre os grupos e os blocos repetitivos do teste cognitivo (F = 12,63, p
<.002, ES = 95). Houve uma correlação estatisticamente significativa entre
a dependência da aprendizagem implícita na leitura do teste do espelho e o
custo da dupla tarefa na execução do teste da marcha (R=0,72; p<0,001
para contagem regressiva; R=0,67; p<0,001 para fluência verbal).

Discussão e conclusão: A degradação da automaticidade da marcha está
associada à deficiência na aprendizagem implícita em pacientes com DP.
Parece-nos importante considerar essa prova com vista a alcançar uma
melhor compreensão sobre as alterações da marcha, planejando abordagens



terapêuticas mais eficientes para melhorar o seu desempenho em pacientes
com DP.
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