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Introducao: A doença de Parkinson (DP) inclui sintomas não motores como as alterações cognitivas (AC) que são pouco abordadas na
fisioterapia. Embora sugere-se que indivíduos com DP e AC leve possam apresentar alterações na marcha, ainda não está claro se a AC
pode influenciar o comprimento do passo nesses indivíduos.

Objetivos: Analisar a influência da alteração cognitiva leve no comprimento do passo (cp) em indivíduos com DP com e sem AC leve,
durante a realização da marcha em simples e dupla-tarefa.

Método: Estudo preliminar, observacional e transversal, aprovado no Comitê de Ética em Seres Humanos UDESC, sob número
2.274.675. A amostra foi composta por 6 participantes do BPaRkI, triados pela Montreal Cognitive Assesment (MoCA), divididos em
grupo experimental (GE) (DP com AC leve, MoCA<26/30, n=3) e grupo controle (GC) (DP sem AC leve, MoCA>26/30, n=3).Critérios
de inclusão: diagnóstico de DP, Hoehn e Yahr I a IV, marcha independente e medicação estável; exclusão: doenças neurológicas
associadas e diagnóstico de demência (MoCA<21). A marcha foi analisada em duas situações (5 repetições cada), em uma pista de 8
metros: caminhar em velocidade confortável (tarefa simples) e caminhar respondendo perguntas de sua rotina (dupla-tarefa). As variáveis
da marcha foram analisadas pelo software Vicon Motion, os dados por meio de estatística descritiva (média e desvio padrão). A
normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk e a comparação intra/entre grupos pelo teste t dependente e independente, considerando p<0,05.

Resultados: Entre os indivíduos do GE, houve uma diminuição no comprimento do passo na marcha em dupla-tarefa quando comparada
a marcha em tarefa simples, sendo essa diminuição do cp significativa (p=0,03). Em relação aos grupos, o cp foi menor em indivíduos
com AC leve (GE) em comparação aos indivíduos do GC em ambas as tarefas, no entanto, estas diferenças não foram significativas
(p=0,55).

Conclusão: a AC leve influenciou o cp em DT sugerindo que o aumento de demanda atencional influencia o desempenho da marcha. A
implicação clínica da diminuição do cp é o consequente aumento do número de quedas. Porém, por tratar-se de um estudo preliminar, os
resultados devem ser interpretados com cautela."
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