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Introducao: A prática mental (PM) e a observação da ação (OA) são caracterizadas como estratégias cognitivas que podem contribuir
no planejamento e na aprendizagem motora em diversas populações. Indivíduos com Doença de Parkinson (DP) são alvos recentes, uma
vez que necessitam de estratégias externas para auxiliar na organização motora.

Objetivos: Comparar os efeitos da prática física antecedida pela PM e OA sobre o desempenho da marcha em indivíduos com DP
Idiopática (DPI).

Método: Trata-se de um ensaio clínico controlado, randomizado e simples-cego com indivíduos com DPI, sem déficit cognitivo, na fase
moderada da doença e com capacidade de gerar imagem mental. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN sob
CAAE 64879816.7.0000.5537. O Qualisys Motion Capture Systems® foi usado para a análise cinemática da marcha dos participantes
nos desfechos angulares e espaço-temporais. Os participantes incluídos foram distribuídos aleatoriamente em 2 grupos: experimental (n=
6), que participou da PM + OA e da prática física da marcha; e grupo controle (n= 8), que participou apenas da prática física da marcha.
Ambos foram submetidos a 12 sessões de treino (3x/semana, durante 4 semanas) e reavaliados 1 dia e 7 dias após a última sessão de
treinamento. Uma ANOVA para medidas repetidas verificou a interação entre os grupos nos momentos observados.

Resultados: Participaram 14 indivíduos com DP, com idade média de 61,5 (±8,06) anos, tempo médio de diagnóstico de 5,86 (±3,75)
anos e Hoehn & Yahr de 2,1 (±0,56). Após um dia do término do treinamento foi observado apenas no grupo experimental aumento no
tempo total de apoio (F: 11,3; p = 0,017) e no tempo de apoio do membro mais acometido (F: 7,72; p = 0,013), resultado mantido após 7
dias (F: 11,3; p = 0,009 e F: 7,72; p = 0,003, respectivamente). Não houve diferenças significativas entre os grupos para variáveis
angulares (F: 2,95; p = 0,105).

Conclusão: A PM e a OA associadas à prática física parecem ser estratégias que favorecem mudanças no padrão espaço-temporal da
marcha de pacientes com DP."
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