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Introducao: Avaliar o equilíbrio na doença de Parkinson é recomendação importante para acompanhamento da sua funcionalidade, e o
uso de recursos tecnológicos de baixo custo facilitam essa abordagem. O CvMob® é um software livre, acessivel, que pode auxiliar o
acompanhamento do equilíbrio em dupla tarefa nessas pessoas.

Objetivos: O objetivo deste estudo foi identificar variáveis da CvMob® que sirvam para distinguir condições distintas de tarefas
cognitivo-motoras na manutenção do equilíbrio estático em um grupo de pessoas com e sem doença de Parkinson.

Método: 41 participantes, sem demência de acordo com o MoCA, tiveram seu equilíbrio avaliado em três condições distintas: A) Tarefa
Simples (TS), quando o participante deveria apenas manter-se em pé, B) Contagem Regressiva (CR), quando o participante deveria
manter-se em pé realizando contagem regressiva a partir de um número previamente sorteado entre 90 e 100 e C) Fluência Verbal (FV),
quando o participante deveria manter-se em pé falando palavras que iniciassem com uma letra previamente sorteada, entre A, F ou S.
Para as três condições, o participante mantinha-se com os pés próximos, sem encostar, olhando para um ponto fixo na parede, durante 30
segundos. Uma câmera GoPro® ficava posicionada a 15 centímetros de distância de um ponto de referência colocada na cabeça, voltada
para a parte superior da cabeça do participante, gravando a 30 frames por segundo e em modo""wide"".

Resultados: A análise foi feita pela ANOVA para medidas repetidas, considerando as condições dos testes (TS, CR e FV). De 18
variáveis, duas apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre as três condições:""duração média dos elementos do
movimento da direção horizontal"" e""duração média dos elementos do movimento da direção vertical"" (TS ≠ CR ≠ FV; p < 0.0001).
Outras 7 variáveis (trajetória, velocidade vetorial média/máxima, oscilação no plano horizontal/vertical e quantidade de elementos no
plano horizontal/vertical) conseguiram distinguir TS de dupla tarefa, independente da condição (TS ≠ CR = FV; p < 0.0001). As demais
não demonstraram efeitos significativos.

Conclusão: O software CvMob® demonstrou ser uma potencial ferramenta para distinguir condições distintas de tarefas (simples e
dupla) na manutenção do equilíbrio estático em pessoas sem e com a doença de Parkinson (independente do estágio). Outras análises são
necessárias para reforçar seu uso como recurso de acompanhamento do equilíbrio na DP."
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