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Introdução e objetivos: O déficit de controle postural é impactante na DP
e a aprendizagem de tarefas que o envolvam é de primordial importância.
Estudos têm mostrado a melhora do desempenho nessa população em tarefa
o que envolvem em ambiente virtual, porém, há questões sobre a
aprendizagem destas tarefas. Objetivo: Investigar a aprendizagem de tarefas
que envolvam o controle postural, em testes de retenção (TR) e
transferência (TT) imediatos e atrasados em indivíduos com DP quando
comparados com idosos saudáveis.

Métodos: Estudo aprovado pelo CEP que contou 6 sujeitos; 3, com DP
idiopática (GE) [68±7.21 anos; escala de Hoehn e Yahr = 2 sujeitos com 1.5
e 1, com 1; Montreal Cognitive Assessment (MoCA) = 24.34±1.52; e
MiniBESTtest (MBT) = 24.34±3.05], e 3 idosos saudáveis (GC) [71.77±6.42
anos; MoCA = 24.67±0.57; e MBT = 24.34±1.52]. Foram realizadas 14
sessões com duração de 1 h, 2x/semana por 7 semanas, no período on da
reposição dopaminérgica. A prática consistiu em jogar quatro jogos do
sistema Kinect, sendo 5 tentativas por jogo. O primeiro dia considerado pré-
teste e o último, como TR imediato. O TT foi realizado através do MBT. O TR
e TT atrasado foi realizado 30 dias após o término do treino.

Resultado: Foi possível observar melhora do desempenho durante prática
em ambos os grupos. Sendo que houve persistência do desempenho de
forma imediata e atrasada para todos os jogos. O aspecto de adaptabilidade
da aprendizagem motora foi atingida de forma imediata e atrasada no GC
[MBT inicial = 24.34±1.52; MBT imediato = 27±.2; MBT atrasado = 29
±1.73] e no GE [MBT = 24.34±3.05; MBT imediato = 24.66±.2.88; MBT
atrasado = 27.67±1.15], quando comparado com a avaliação inicial.

Discussão e conclusão: Apesar de ser uma doença neurodegenerativa e de
na fase de aquisição ter apresentado desempenho inferior ao GC, os
indivíduos do GE foram capazes de melhorar seu desempenho na fase de



aquisição, o que refletiu na aprendizagem de tarefas relacionadas ao
controle postural de forma similar ao GC. Portanto, indivíduos com DP foram
capazes de aprender tarefas com predomínio de controle postural,
mantendo seu desempenho por 30 dias, sem deterioração.
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