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Introducao: A avaliação da marcha requer recursos de alta tecnologia que podem interferir no desempenho dos indivíduos. O CvMob®
é um software livre e gratuito, capaz de avaliar qualitativamente a marcha através de uma câmera GoPro®, mas que ainda não foi testada
em pessoas com doença de Parkinson (PDP).

Objetivos: Comparar a sensibilidade do software CvMob® para avaliar o desempenho da marcha em simples e em dupla tarefa com um
teste quantitativo usual (Teste de Caminhada de 10 metros - 10mWT) em pessoas vivendo com doença de Parkinson.

Método: 52 PDP, sem demência de acordo com o MoCA (ponto de corte 23), foram divididos em grupo de PDP inicial (DPini; n=17;
HY=1), grupo de PDP moderado (DPmod; n=23; HY=2) e grupo de PDP intermediário (DPint; n=12; HY=3). O desempenho da marcha
foi avaliado na condição de tarefa simples (TS, sem tarefa simultânea) e em duas condições distintas de dupla tarefa: A) Contagem
Regressiva (CR) e B) Fluência Verbal (FV). No teste com o CvMob®, os participantes caminhavam em velocidade habitual por uma
distância de 6 metros, registrados à 120 frames por segundo e analisados pelo software. No teste usual, os participantes caminhavam em
velocidade habitual por uma distância de 10 metros, sendo o tempo registrado por um cronômetro digital. A ordem das tarefas era
randomicamente definida para cada participante antes de iniciar a marcha.

Resultados: Os resultados foram analisados pela ANOVA para cinco medidas repetidas, sendo quatro para o CvMob® (velocidade,
comprimento do passo, comprimento da passada e número de passos) e uma para o 10mWT (tempo em segundos), utilizando as
condições (TS, CR e FV) como medidas repetidas para os três grupos (DPini, DPmod e DPint). Houveram interações significativas no
CvMob® entre condições e grupos para todas as variáveis, confirmadas pelo Teste Post-Hoc de Tukey, que mostrou diferenças
significantes intra e intergrupos. Em contraste, os resultados obtidos com o 10mWT não mostrou interação significativa, encontrando
apenas efeito significante de condição (TS=CR

Conclusão: A avaliação da marcha pelo CvMob® mostrou-se mais sensível que o 10mWT para identificar deficiências em dupla tarefa
em pessoas idosas e em estágio moderado da DP. O CvMob® pode ser considerado um teste confiável para esse propósito,
possibilitando inserir novas janelas terapêuticas e abordagens precoces."
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