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Introducao: A Doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa progressiva lenta e irreversível, sendo a principal característica, a
perda de neurônios dopaminérgicos.A prática regular do exercício físico é uma ferramenta desaceleradora das desordens
neurodegenerativas relacionadas com a DP e apresenta efeitos positivos em parâmetros espaço-temporais. A Reabilitação Vestibular tem
sido evidenciada.

Objetivos: Avaliar os efeitos do exercício físico de dupla-tarefa sobre marcadores inflamatórios, parâmetros do estresse oxidativo e do
sistema vestibular em pacientes com DP.

Método: Participaram do estudo 14 indivíduos do sexo masculino, com média de idade de 65,07 anos, que participaram de um protocolo
de exercícios de dupla –tarefa, durante 60 dias, com frequência de treinamento de 3 vezes por semana e duração de 45 minutos.
Envolveu a realização de testes comportamentais bem como duas coletas de sangue. Esses dados foram coletados 48 horas antes e após
do programa de treinamentos físicos.

Resultados: Através do Parkinson’s Disease Questionary, podemos analisar que os exercícios de dupla função promovem significativas
mudanças na qualidade de vida e nos parâmetros clínicos de pacientes com DP.Os dados de aptidão de física apresentaram importantes
diferenças após o programa de intervenção.Os testes de Romberg e Fukuda apresentaram resultados significativos. Em relação aos
parâmetros de estresse oxidativo plasmáticos houve a redução nos níveis de nos pacientes expostos ao programa de treinamento e os
níveis de glutationa reduzida e glutationa oxidada também apresentaram reduzidos níveis plasmáticos. Os níveis de IL-6 foram
significativamente aumentados pelo programa de treinamento físico de dupla função.

Conclusão: Os efeitos do exercício físico de dupla tarefa em pacientes com DP exercem efeitos positivos sobre os efeitos
comportamentais e clínicos.Sobre parâmetros de estresse oxidativo parecem estar diretamente relacionados com a regulação do sistema
glutationa e a resposta inflamatória pode ser modulada pela secreção de IL-6 induzida na atividade muscular."
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