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Introducao: A doença de Parkinson (DP) tem expressão variável e heterogeneidade clínica, com diferenças nos perfis das doenças e nas
taxas de progressão. Essa heterogeneidade é consistente com a existência de subtipos motores, divididos em instabilidade postural
dominante (PIGD) ou tremor dominante (TD).

Objetivos: Investigar se o subtipo motor impacta a aprendizagem de tarefas que envolvam demanda de controle postural em ambiente de
realidade virtual em indivíduos com DP em curto e longo prazo

Método: Trata-se de um estudo experimental (CAAE:44795315.8.1001.5391). A amostra foi composta por 12 sujeitos, sendo 6 PIGD
[67.5±1.56 anos; UPDRS = 20.50±4.02; Montreal Cognitive Assessment (MoCA) = 22.16±1.62; e Mini Balance Evaluation Systems
Test (MiniBEStest) = 18.33±3.4] e 6 TD [62.66±3.28 anos; UPDRS = 18.66±3.64; MoCA = 22.16±1.49; e MiniBEStest = 23.34±2.1].
Foram realizadas 13 sessões com duração de uma hora, 2x/semana por sete semanas, no período on da medicação para a reposição
dopaminérgica. A prática consistiu em jogar quatro jogos do sistema Kinect (Bolhas Espaciais, Vazamentos, Corredeiras e Cume dos
Reflexos), 5 tentativas por jogo. Foram realizados dois testes de retenção, sendo o primeiro após uma semana e o segundo após um mês.
Foi realizada análise descritiva e inferencial (p≤0.05).

Resultados: Os indivíduos com DP dos dois subtipos motores foram capazes de aprender as tarefas com demanda de controle postural,
havendo retenção a curto e longo prazo, porém o grupo PIGD apresentou desempenho inferior ao TD nos jogos Bolhas Espaciais e Cume
dos Reflexos.

Conclusão: Para essa amostra de indivíduos, os subtipos motores parece não afetar a aprendizagem motora de tarefas com demanda de
controle postural, porém o desempenho é afetado em tarefas com maior deslocamento do centro de massa para o subtipo motor PIGD.
Estudos futuros maior com tamanho amostral são necessários são necessários."
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