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Introdução e objetivos: Os indivíduos com doença de Parkinson (DP)
podem manifestar distúrbios de equilíbrio em diferentes estágios da doença.
Além disso, apresentam dificuldade na automatização dos movimentos, o
que gera dificuldade na associação entre uma tarefa cognitiva e uma tarefa
motora (dupla-tarefa ou DT) quando realizadas simultaneamente. Assim, o
objetivo deste estudo foi avaliar o equilíbrio de pacientes com DP na posição
de Tandem com os olhos abertos (OA), olhos fechados (OF) e em condição de
DT.

Métodos: Estudo transversal, composto por 19 indivíduos diagnosticados
com DP idiopática. Os indivíduos incluídos no estudo foram avaliados pelos
seguintes testes e instrumentos: Escala de Hoehn & Yahr Modificada (HY);
Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS), parte II e parte III; Mini
Exame do Estado Mental (MEEM); plataforma de força BIOMEC400. Os
parâmetros analisados na plataforma de força foram: área do centro de
pressão dos pés (COP), amplitude e velocidade do COP, nas direções
anteroposterior (AP) e mediolateral (ML). A análise estatística foi realizada
por meio do programa SPSS 20.0 e o nível de significância adotado foi de
5%.

Resultado: Foram encontrados resultados estatisticamente significantes
para amplitude AP e ML do COP e área do COP, com valores maiores para as
posições em Tandem de OF e Tandem com DT quando comparados com a
posição em Tandem de OA (P=0,009). Os valores de velocidade média AP e
ML foram maiores na posição em Tandem de OF em comparação ao Tandem
de OA (P<0,001), respectivamente. Não houve diferença estatisticamente
significante entre Tandem OF e Tandem DT em nenhuma das variáveis.

Discussão e conclusão: A dificuldade dos pacientes com DP em se manter
estáveis quando realizam atividades com DT pode limitar sua



funcionalidade, pois esta habilidade é utilizada amplamente em seu
cotidiano. Indivíduos com DP quando submetidos a desafios cognitivos,
comportam-se de forma semelhante à retirada do recurso visual no que diz
respeito às alterações de equilíbrio. Isso reforça a necessidade de introduzir
no plano terapêutico destes indivíduos atividades que requerem o treino
dessas habilidades.
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