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Introducao: Independência funcional é a capacidade de realizar atividades de vida diária independentemente. Equilíbrio e mobilidade
são fundamentais para sua performance. Os sintomas motores e não-motores decorrentes da DP podem contribuir para declínio do
equilíbrio e mobilidade, com subsequente redução da independência funcional, ocasionando quedas e prejudicando a qualidade de vida.

Objetivos: Analisar a efetividade da prática em grupo de um programa semi-supervisionado de dupla tarefa nas variáveis progressão da
doença, equilíbrio, mobilidade funcional e independência funcional em pessoas com DP.

Método: Participaram deste estudo clínico experimental, aprovado pelo CEPSH-UFSC (CAAE:45481015.4.0000.0121), dez indivíduos
(4 homens) com média de idade de 64,6±8,12 anos, tempo médio de evolução da doença de 91,4±40,64 meses e classificados entre os
estágios 1 e 3 da escala de Hoehn e Yahr. Os pacientes foram avaliados sempre no estágio on da medicação antes (avaliação pré-
intervenção) e após 4 meses (avaliação pós-intervenção) do início do programa de exercícios semi-supervisionados de dupla tarefa,
frequência semanal única, totalizando 16 sessões, para o estudo das variáveis progressão da doença (Unified Parkinson´s Disease Rating
Scale-UPDRS), equilíbrio (escala de equilíbrio de Berg), mobilidade (Timed Up and Go test-TUG) e independência funcional (escala de
atividade de Parkinson-PAS). Análises de comparação dos momentos pré e pós-intervenção por meio do teste de Wilcoxon (nível de
significância de 5%).

Resultados: Não houve modificação na progressão da doença (UPDRS: 33,6 vs. 31,11 pontos), função cognitiva (MEEM: 26,27 vs. 27,2
pontos), equilíbrio (Berg: 51 vs. 53,7 pontos). A mobilidade funcional realizando a marcha como tarefa única (TUG: 13,32 vs. 10,18
segundos) e com adição de tarefa cognitiva (TUG: 16,25 vs. 11,5 segundos) e independência funcional (PAS: 35,5 vs. 39 pontos)
apresentaram melhores escores pós-intervenção (p≤0,05).

Conclusão: O programa fisioterapêutico semi-supervisionado de exercícios de dupla tarefa aplicado foi efetivo nos desfechos
mobilidade e independência funcional."
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