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Introdução e objetivos: Estudos sugerem que pacientes com doença de
Parkinson (DP) possuem estratégias inadequadas na priorização de tarefas,
focando atenção na tarefa secundária ao invés da tarefa primária. Porém,
tarefas com diferentes demandas precisam ser testadas para verificar se
existe influência de suas características no desempenho em condição de
dupla tarefa (DT). Nesse sentido, o objetivo é investigar o impacto de uma
tarefa secundária no desempenho de três tarefas com diferentes demandas
pessoas com DP.

Métodos: Estudo transversal com 14 sujeitos com DP idiopática [68.7±7.4
anos; Mini Exame do Estado Mental (MEEM) 28±1.8; Montreal Cognitive
Assessment (MoCA) 23.71±2.89; Unified Scale Evaluation of Parkinson's
Disease - III (UPDRS) 15.64 ± 6.7; 5 sujeitos Hoehn & Yahr 1, 4 com 1,5, 2
com 2 e 3 com 2,5]. Os testes realizados foram Time up and go (TUG), Sit-to-
stand test (SST) e de caminhada de 10 metros (T10) com e sem DT. A tarefa
secundária foi falar palavras em 5 categorias diferentes, com seleção
aleatória para cada teste. Foram submetidos a linha de base (LB), onde,
sentados, falaram o máximo de palavra de uma categoria em 30 seg. Análise
descritiva e inferencial foi realizada (alfa≤0.05).

Resultado: A introdução da tarefa cognitiva prejudicou o desempenho de
todas as tarefas primárias (p <0,05), e fluência verbal foi melhor em
condição de DT do que na linha de base em T10 (p = 0,001). Houve
priorização da tarefa secundária para SST (p = 0,001) e TUG (p= 0.003).

Discussão e conclusão: Já nos estágios iniciais da DP é possível evidenciar
piora do desempenho em condição de DT para as três tarefas com demandas
funcionais distintas e priorização da tarefa secundária para SST e TUG,
corroborando com os resultados da literatura. Era esperado piora da tarefa
secundária em condição de DT, o que não foi encontrado para T10. Nesse
sentido, adição da tarefa secundária deteriorou o desempenho das 3



habilidades testadas, havendo priorização da tarefa secundária para a SST e
TUG.
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