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Introducao: A Doença de Parkinson (DP) é neurodegenerativa, caracterizada pela morte dos neurônios dopaminérgicos da substância
negra parte compacta do mesencéfalo. Indivíduos com DP apresentam dificuldades na realização de tarefas cognitivas e motoras
concomitantes, algo que pode ser trabalhado em um programa de exercícios, especialmente no ambiente aquático.

Objetivos: Verificar os efeitos de um programa de exercícios físicos aquáticos de dupla tarefa (DT) na realização de atividades de DT
em indivíduos com Doença de Parkinson.

Método: Ensaio clínico com Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (REBEC), sob registro RBR-8cxzf2, aprovado pelo Comitê de
Ética do Hospital do Trabalhador, sob o número CAAE 05271512.7.00005225. Para avaliação foi utilizado o Timed Up and Go test
(TUG) com DT (carregando copo plástico com água) e DT cognitiva (falando nome de frutas). Dois grupos foram divididos em Grupo
Experimental (GE) e Grupo Controle (GC), avaliados pré (AV1), pós (AV2) e após 3 meses de intervenção (AV3). O programa de
intervenção foi realizado 2 vezes por semana, durante 10 semanas, 40 minutos cada intervenção em piscina aquecida a 33ºC. Exercícios
foram baseados em atividades de DT no ambiente aquático, visando os benefícios da tarefa cognitiva associada aos benefícios dos
princípios físicos, térmicos e os efeitos fisiológicos da imersão. Para análise estatística foi utilizada a Análise de Variância (ANOVA)
para medidas repetidas com post hoc de Bonferroni para as comparações múltiplas.

Resultados: A amostra foi constituída de 24 indivíduos, sendo 13 do GE (63±13 anos) e 11 do GC (64±13 anos). Em relação ao TUG
com DT motora, foi verificado que houve diminuição do tempo de realização do GE e elevação do GC. Houve, na AV2 e na AV3,
diferença significativa entre os grupos (p= 0,003; p= 0,029, respectivamente). Em relação ao TUG com DT cognitiva, também houve
diminuição do tempo de realização do GE e elevação do GC. Houve, na AV2 e na AV3, diferença significativa entre os grupos (p=
0,003; p= 0,001, respectivamente).

Conclusão: O programa de intervenção proposto foi capaz de diminuir os tempos de realização do TUG com DT, motora e cognitiva, o
que reflete numa maior velocidade na mobilidade funcional em atividades de DT em indivíduos com DP."
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