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Introdução e objetivos: Dentre as consequências motoras da Doença de
Parkinson (DP), os distúrbios de marcha pode ser considerado o mais
incapacitante. O uso da prática mental, usado como estratégia cognitiva, é
bem evidenciado na literatura para indivíduos saudáveis e pacientes pós-
AVE, mas não para pacientes com DP que possuem déficit do automatismo
do movimento. O objetivo deste estudo é investigar a eficácia da prática
mental (PM) associada a prática física em pacientes com Doença de
Parkinson.

Métodos: Trata-se de um ensaio clínico randomizado simples cego. A
amostra foi compota por indivíduos com diagnóstico de DP que
correspondiam aos critérios de inclusão. Os sujeitos então foram
distribuídos entre 2 grupos: grupo controle (GC) que realizou treino de
marcha e relaxamento e grupo experimental (GE), que realizou treino de
marcha e blocos de PM que foram treinados por 6 semanas. As avaliações
usadas foram domínio marcha do BesTest e o desempenho de marcha em
dupla tarefa. A análise estatística foi feito pelo teste ANOVA. O nível de
significância adotado foi de 5%. O projeto inicial foi aprovado pelo Comitê
de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da USP sob o protocolo
058/15.

Resultado: O GC foi constituído por 2 pacientes, sendo 1 homem e 1
mulher, assim como o GE. A média de idade do GC foi de 62±8 e no GE 61,5
±0,5. Na análise dos dados, tanto o grupo controle quanto o experimental
mostraram melhora significativas. No resultado do desempenho de marcha
em dupla tarefa o GE obteve melhora superior comparado ao GC.

Discussão e conclusão: Este estudo foi um projeto piloto para um estudo
maior. Em estudos com amostras maiores de pacientes com DP foi
observado resultados favoráveis à pratica mental comparado a grupo
controle. A melhora do GC pode ser explicada pelo fato que este grupo
também foi instruído previamente sobre os ajustes que precisariam ser



feitos para melhora do padrão de marcha e então foi feito uma prática física
baseada nestas instruções. Para conclusões mais precisas é necessário
maior tamanho de amostra.
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