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Introdução e objetivos: Estudos sugerem que a adição da uma tarefa
secundária pode impactar a realização da tarefa primária em idosos e, esse
impacto é ainda maior quando há a presença da doença de Parkinson (DP),
aumentando o custo da tarefa primária. Nesse sentido, o objetivo desse
estudo é verificar o impacto da adição de uma tarefa secundária no
desempenho de uma habilidade motora, comparando idosos da comunidade
com indivíduos com DP.

Métodos: Estudo transversal com 16 indivíduos, sendo 8 com DP idiopática
[70.5±1.67 anos; 7 homens e 1 mulher; 1 sujeito Hoehn & Yahr 1, 3 sujeitos
1,5, 1 sujeito, 2 e 3 sujeitos, 2,5] e sendo 8 idosos [74.37±1.61 anos; 5
homens e 3 mulheres]. A habilidade motora escolhida foi o Timed up and go
(TUG) com e sem dupla tarefa. A tarefa secundária foi falar palavras nas
categorias ‘nomes próprios’, ‘animais’, ‘frutas’ ‘alimentos’ e ‘vestuário’, com
seleção de categoria de forma aleatória. Na análise intragrupo foi realizado
teste t de Student para amostras pareadas, e, para a análise intergrupo,
teste t de Student para amostras independentes, comparando condições de
tarefa simples e dupla. (alfa≤

Resultado: A introdução da tarefa cognitiva prejudicou o desempenho da
tarefa primária para ambos os grupos (p <0,0001), porém não houve
diferença intergrupo (p=0.14). O custo da adição da tarefa foi de 30.52%
para o grupo DP, e de 27.55% para os idosos. A adição da tarefa secundária
impactou negativamente a execução do TUG, porém surpreendentemente, o
impacto não foi superior para indivíduos com DP.

Discussão e conclusão: A adição da tarefa secundária deteriorou o
desempenho da habilidade motora para ambos os grupos, porém esse
impacto não foi superior para sujeitos com DP.
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