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RESUMO 
 
 

BEDESCHI, C. Efeitos de um treinamento em condição de dupla-tarefa sobre o 

desempenho motor e habilidade de dividir a atenção em pacientes com Doença de 

Parkinson. São Paulo, 2008. 193p. Dissertação (Mestrado). Instituto de Psicologia, 

Universidade de São Paulo. 

 
A Doença de Parkinson (DP) é uma das patologias degenerativas do 

Sistema Nervoso Central (SNC) que mais tem recebido atenção dos pesquisadores 

tanto da área experimental como clinica. Apresenta como principais sintomas motores o 

tremor de repouso, alterações posturais, rigidez muscular e a bradicinesia, que afeta o 

controle automático dos movimentos, somados aos sintomas ditos não motores, não 

menos importantes, cada vez mais considerados no tratamento da DP apesar de não 

estarem incluídos para critério diagnóstico. Como exemplo tem-se a depressão, 

alterações de humor, entre outros, além das alterações nas funções cognitivas, como, 

por exemplo, memória e atenção. Estes últimos contribuem sobremaneira ao fato de os 

sujeitos com DP apresentarem grande dificuldade em realizar duas tarefas ao mesmo 

tempo, fenômeno conhecido como “dual-task”. Essa dificuldade, somada à dificuldade 

de controlar de forma automática os movimentos, justificam as condutas mais utilizadas 

na fisioterapia – o treino com pistas externas e estratégias atencionais para controlar os 

movimentos, principalmente a marcha, conduta que ainda apresenta limitações do 

ponto de vista funcional no tratamento destes pacientes, à medida que aloca a atenção 

para o movimento, limitando a atenção disponível para outras tarefas. Dando 

continuidade a um trabalho de nossa equipe (Okamoto, 2007), que mostrou ser 

possível se treinar a habilidade de dividir/gerenciar a atenção de pacientes com DP 



  

após um treinamento em condição de tarefa dupla, e conseqüentemente melhorar as 

deficiências da marcha, o presente estudo comparou o efeito de dois treinamentos 

motores realizados concomitantemente a tarefas cognitivas auditivas e visuais, que se 

diferenciaram apenas no nível de complexidade dessas tarefas distrativas, o que, 

supostamente, exigiria mais recursos atencionais e aumentaria a concorrência com o 

controle da tarefa motora, sobre (1) o desempenho motor da tarefa motora de 

alternância de passos avaliada isoladamente e em dual-task, (2) o desempenho nas 

próprias tarefas distrativas (visuais e auditivas), (3) o desempenho em testes 

psicofísicos e neuropsicológicos que avaliam o controle atentivo e (4) a marcha. 

Quarenta e três sujeitos, divididos em quatro grupos, realizaram um treino motor com 

uma tarefa de alternância de passos em associação com tarefas concorrentes visual e 

auditiva, de diferentes complexidades, alternadas em cada bloco. O estudo foi dividido 

em 2 treinos de acordo com a complexidade das tarefas distrativas e foi realizado em 2 

dias, com intervalo de 48 hrs, constituído de 8 blocos de 100 movimentos por dia. Os 

resultados mostraram que o treino, independente de sua complexidade, promoveu uma 

melhora (1) na tarefa motora testada isoladamente ou simultaneamente a tarefas 

cognitivas; (2) nas tarefas cognitivas testadas isoladamente ou concomitantemente a 

tarefa motora; (3) nos testes psicofísicos e neuropsicológicos de atenção e (4) na 

velocidade da marcha testada isoladamente ou simultaneamente a tarefas motoras e 

cognitivas, tanto para os pacientes com DP como para os idosos saudáveis. Baseados 

nesses resultados, conclui-se que o treino em condição de dupla-tarefa foi eficiente 

para melhorar as deficiências motoras e cognitivas de pacientes com DP, 

generalizando-se para tarefas que exijam as mesmas habilidades. 



  

Palavras-chave: Doença de Parkinson; Atenção; Reabilitação. 
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ABSTRACT 
 
 

BEDESCHI, C. Effects of training in dual-task situations on the motor performance and 

the abillity to divide attention in subjects with Parkinson’s Disease. São Paulo, 2008. 

180p. Dissertation (Master). Psycology Institute, University of São Paulo. 

 

The Parkinson’s Disease (PD) is one of the degenerative disorders of the Central 

Nervous System (CNS) that has been greatly discussed both in clinical and 

experimental researches. Its major motor symptoms are tremors, rigidity or muscle 

stiffness, bradykinesia and postural instability. Not less important, subjects with PD may 

suffer from emotional changes and depression, as well impairment in the cognitive 

functions, such as memory and attention. As consequence of the last mentioned, 

subjects with PD have shown a significant difficulty in performing two tasks 

simultaneously, effect known as ”dual-task”. Due to the great effort of these subjects in 

managing the attention into more than one task at the same time, the main procedure 

within physical therapy is training with external cues and attentional strategies, besides 

the approach to avoid dual-task situations. Based on our team’s previous study 

(Okamoto,2007), which showed that it is possible to train attentional management, the 

present study matched the effects of two motor trainings performed with perceptual 

tasks of different complexities (visual and auditory distracters). Supposedly, these tasks 

performed together would demand more attentional resources and would impair the task 

performance in the: (1) steps task (alternating feet) evaluated separately and in dual-

task condition; (2) both visual and auditory perceptual tasks; (3) neuropsychological and 

psychophysical tests, witch verifies the attentional control and; (4) gait itself. Forty three 
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subjects were divided in four groups that performed a step task (alternating feet) 

associated with visual and auditory tasks of different complexities, alternating on each 

block of training. The study was divided in two experiments, according with the 

complexity of the distractive tasks, and was carried out in two days, with a 48 hours 

interval, composed of 8 blocks of 100 steps each day. The results displayed that the 

training, disregarding its complexity, increased the outcomes of the:  (1) motor task 

when tested separately or in addition with perceptual tasks; (2) perceptual tasks when 

tested separately or concurrently with the motor task; (3) attentional neuropsychological 

and psychophysical tests and; (4) gait speed when tested alone and concurrently with 

cognitive tasks, both in patients with PD and healthy elders. Therefore, this study’s 

outcome implies that training on dual-task situation has been efficient to enhance the 

motor and cognitive deficits in patients with DP, being generalized to tasks that demand 

the same skills. 

 

Keywords: Parkinson’s Disease, Attention, Rehabilitation.  
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INTRODUÇÃO 

 

A Doença de Parkinson (DP) é uma das patologias degenerativas do 

Sistema Nervoso Central (SNC) que mais tem recebido atenção dos pesquisadores 

tanto da área experimental como clínica. Os principais fatores que contribuem para isso 

são: (1) o crescimento exponencial da população de idosos em todo mundo, maiores 

vítimas da doença, e (2) a DP ser ainda o principal modelo para a compreensão das 

funções dos núcleos da base, o qual ainda não é completamente conhecido. 

Sabe-se que na DP ocorre uma degeneração de neurônios 

dopaminérgicos situados na Substância Negra (particularmente sua pars compacta), 

decorrente de causas ainda não completamente esclarecidas. Os núcleos da base 

fazem conexões com áreas do córtex cerebral e tálamo, e estão envolvidos em funções 

motoras, particularmente no controle de movimentos automáticos, funções cognitivas, 

como capacidade de tomar decisões e inibir estímulos irrelevantes, e funções 

emocionais, como controle da motivação. Assim, pacientes portadores da doença 

apresentam sintomas motores, dentre os quais se destaca a bradicinesia, definida 

como deficiência para iniciar e perfazer movimentos seqüenciais como a marcha; 

sintomas cognitivos, caracterizados por deficiências de um conjunto de funções 

denominadas executivas, e sintomas emocionais, caracterizados pela depressão. 

Dentre as deficiências motoras decorrentes dos sintomas da DP, a 

marcha, sem dúvida, é a mais estudada. A marcha do paciente com DP é muito 

característica, apresentando diminuição na velocidade, ritmo e amplitude dos passos, 

redução da oscilação dos membros superiores, e presença de episódios de freezing, ou 

congelamento dos passos. O grande interesse na investigação das alterações da 
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marcha justifica-se pelo seu grande impacto funcional, o que limita em caráter definitivo 

a independência dos pacientes para as atividades de vida diária. Sendo assim, a 

maioria das pesquisas na área da Fisioterapia para DP tem dedicado sua atenção em 

estratégias para minimizar as deficiências na marcha. Atualmente, segundo a última 

revisão dos tratamentos para DP realizado por um grupo multicêntrico de especialistas 

na área, a única intervenção fisioterapêutica que alcançou nível de evidência científica 

definida como “provavelmente útil” foi a utilização de pistas externas para o tratamento 

das alterações da marcha (HORSTINKA et al, 2006). 

O mecanismo de funcionamento das pistas externas não é bem 

conhecido, mas acredita-se que essas seriam capazes de minimizar as dificuldades na 

realização de movimentos automáticos, uma vez que permitiriam uma mudança na 

estratégia de controle motor, onde os sinais internos gerados pelos núcleos da base, 

que no controle motor normal direcionam as seqüências motoras, seriam substituídos, 

pelo menos parcialmente, por sinais externos rítmicos auditivos, visuais ou táteis. 

Entretanto, estudos mais recentes questionam se estas pistas de fato funcionam como 

disparadores de movimentos, e/ou como facilitadoras do engajamento da atenção no 

movimento a ser executado (AZULAY et al, 2006). Neste último caso, a atenção 

devidamente alocada para a ação motora facilitaria a ativação das rotinas motoras, 

minimizando as deficiências no controle automático dos movimentos. Considerando-se 

que a atenção é um recurso limitado, o custo envolvido neste tipo de estratégia consiste 

na concorrência entre a atenção alocada no movimento e a atenção disponível para as 

demandas ambientais. Sendo assim, ou o paciente aloca a atenção na marcha e 

melhora o seu desempenho locomotor, ou aloca a atenção nos estímulos do ambiente. 
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Se considerarmos que sob o ponto de vista adaptativo uma das principais funções do 

sistema nervoso é interagir e controlar o ambiente, na prática é muito difícil para os 

pacientes manterem a atenção alocada na marcha. 

De fato, vários estudos têm mostrado uma severa deficiência desses 

pacientes em realizarem duas tarefas concomitantemente, condição conhecida como 

“dual task” (FISHER, 1977; HOLTZMAN e GAZZANIGA, 1982). Essa deficiência tem 

sido atribuída principalmente à falha no controle dos movimentos automáticos. Contudo, 

pesquisas paralelas tanto no campo clínico como experimental, têm fornecido 

evidências favoráveis à presença de alterações primárias da atenção na DP. Essas 

evidências dividem-se em alterações da atenção dividida, da inibição de estímulos 

irrelevantes, e da memória operacional, cujo sistema supervisor compartilha algumas 

funções com a atenção (HELENE; XAVIER, 2003). Assim, é plausível supor que, 

somada às deficiências no controle automático dos movimentos, deficiências da 

atenção e/ou memória operacional podem contribuir para as limitações na realização de 

dual task apresentada por pacientes com DP, acentuando os prejuízos motores. 

Diante desse conjunto de evidências surgiu o interesse em se investigar 

não só a possível contribuição das alterações de atenção para as deficiências da 

marcha dos pacientes com DP, mas, como fisioterapeutas, se seria possível treinar a 

habilidade desses pacientes em dividir e/ou gerenciar os recursos atentivos necessários 

(1) para o controle de movimentos seqüenciais, similares aos encontrados na marcha, e 

(2) detectar e analisar estímulos ambientais visuais ou auditivos, simultaneamente; e, 

como neurocientistas, se essa habilidade, caso treinável, poderia ser generalizada 

para outras situações que exigem a divisão e/ou gerenciamento de recursos atentivos. 
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Assim, um trabalho em nosso laboratório foi realizado por Okamoto em 

2007, que comparou os efeitos de um treino de uma tarefa motora de alternância de 

passos realizada concomitantemente a uma tarefa de identificação de estímulos 

auditivos (treino em dupla-tarefa), e um treino apenas da tarefa motora (treino com 

tarefa única), sobre o desempenho motor de pacientes com DP e idosos saudáveis. Foi 

demonstrado que (1) ambos os grupos apresentaram melhora do desempenho motor 

mesmo em condição de dupla-tarefa, o que sugeriu que o treino em dual-task não 

prejudicou o desempenho motor de indivíduos com DP em estágios iniciais a 

moderados; (2) apenas os sujeitos que treinaram em dual-task apresentaram melhora 

do desempenho tanto na tarefa motora como na auditiva e (3) apenas os indivíduos que 

treinaram em condição de dual-task apresentaram melhora no número de acertos em 

testes psicofísicos de atenção dividida após o treino. Tomados em conjunto, estes 

resultados indicam que o treino em dupla-tarefa pode ter melhorado o 

gerenciamento/divisão de recursos atentivos nas tarefas treinadas, e mais importante, 

indicam uma possível generalização deste gerenciamento mais eficiente para outras 

tarefas (OKAMOTO, 2007). 

O presente trabalho surgiu do interesse na continuidade desta linha de 

investigação, no sentido de elucidar melhor o comportamento dos pacientes com DP 

frente a treinos em dupla-tarefa, com demandas atentivas de diferentes complexidades. 

Estudos prévios já demostraram que os pacientes com DP são capazes de melhorar 

seu desempenho em dual-task, entretanto, apenas em situações de tarefa motora de 

baixa complexidade, sugerindo que, com o aumento da complexidade da tarefa motora, 

os recursos mentais limitados pela doença estariam excedidos, impedindo a melhora do 
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desempenho após o treino (WU e HALLETT, 2004). O presente estudo segue esta linha 

de investigação, estudando o efeito do aumento da complexidade das tarefas cognitivas 

sobre os resultados do treino em dual-task. Assim, este presente estudo comparou o 

efeito de dois treinamentos motores realizados concomitantemente a tarefas cognitivas 

auditivas e visuais, que se diferenciaram apenas no nível de complexidade dessas 

tarefas distrativas, o que, supostamente, exigiria mais recursos atencionais e 

aumentaria a concorrência com o controle da tarefa motora, sobre (1) o desempenho 

motor da tarefa motora de alternância de passos avaliada isoladamente e em dual-task, 

(2) o desempenho nas próprias tarefas distrativas (visuais e auditivas), avaliadas 

isoladamente e em dual-task, (3) o desempenho em testes psicofísicos e 

neuropsicológicos que avaliam o controle atentivo e (4) a velocidade da marcha 

avaliada isoladamente e em dual-task. 

Acreditamos assim que, se os resultados indicassem que o aumento da 

complexidade da tarefa auditiva e/ou visual afetasse os resultados do treino 

prejudicando a melhora do desempenho na tarefa motora, a hipótese que pacientes 

com DP apresentam uma limitada habilidade de melhorar a divisão/gerenciamento 

atentivo, em comparação aos idosos saudáveis, seria confirmada. 

Em contraste, se o aumento da complexidade das tarefas distrativas não 

interferisse nos resultados do treino, a hipótese que, diante o aumento da demanda, o 

sistema nervoso recrutaria recursos adicionais que poderiam minimizar as deficiências 

dopaminérgicas inerente à doença estaria favorecida. 

Sob o aspecto clínico, isto indicaria que há necessidade de uma mudança 

na direção dos atuais treinos para a deficiência de marcha apresentada pelos pacientes 
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com DP, sugerindo que as estratégias de treino que estimulem a habilidade de 

gerenciamento atentivo entre tarefas motoras e cognitivas substituam as estratégias 

atuais que estimulam a supervisão atentiva na marcha. 

Adicionalmente, além dos benefícios motores para o controle da marcha, a 

generalização desta habilidade para outra tarefa que exija gerenciamento/divisão de 

atenção, abriria a possibilidade de treinamentos de habilidades cognitivas para 

pacientes com DP.  

Finalmente, a melhora do controle motor e do controle atentivo se 

reforçariam mutuamente, permitindo uma melhor qualidade de vida para os portadores 

da doença. 
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1 REVISÃO DA LITERATURA 

 

1.1 HISTÓRICO – DOENÇA DE PARKINSON 

 

[...] Que estes amigos da humanidade e ciência médica 
possam estar excitados em estender as suas pesquisas à esta doença, 
como muito se deseja [...] Que através de seus trabalhos benevolentes 
possam ser apontados modos apropriados de alívio, ou até mesmo da cura. 
James Parkinson, 1817.  
 

Quando o clínico inglês James Parkinson comenta e sugere a 

necessidade de que profissionais e cientistas estudem a síndrome apresentada por ele 

em 1817 (e que posteriormente levaria o seu nome) por meio de 6 pacientes com 

manifestações clínicas semelhantes (3 deles vistos pelas ruas de Londres), na histórica 

obra  “An Essay on Shaking Palsy”, certamente não teria idéia do impacto de 

semelhante rogativa. A Doença de Parkinson (DP) é, em pleno século XXI, considerada 

uma das mais freqüentes doenças degenerativas que acometem o Sistema Nervoso 

Central (SNC), para a qual ainda não se encontrou cura. Assim, a busca de melhores 

tratamentos e qualidade de vida aos pacientes, desperta a cada ano em uma trajetória 

crescente, inúmeras pesquisas, estudos e novas propostas entre as equipes 

neurocientíficas ao redor do mundo. A franca ascensão do número de idosos na 

população mundial, bem como o avanço tecnológico dos exames de imagem, 

neuroquímicos e neuromoleculares contribuem sobremaneira à este fato.  
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Movimentos involuntários trêmulos, com menor força 
muscular, em partes não em ação e mesmo quando suportado; com uma 
propensão a inclinar o tronco para a frente, e passar de uma caminhada a 
passos de corrida [...]. James Parkinson, 1817. 
 

Na descrição original de James Parkinson já se encontravam os sinais 

motores cardinais da doença. Entretanto, após mais de 60 anos da descrição da obra 

“Um Ensaio da Paralisia Agitante”, o neurologista francês Jean-Martin Charcot em 1879, 

por meio de seus estudos apresentou ainda outras disfunções para a doença, como as 

autonômicas e mentais. Foi Charcot que, nessa época, trabalhou para que a síndrome 

levasse o nome oficial de Doença de Parkinson. Ainda no século XIX (1893), foi-se 

descoberta a associação entre a DP e a Substância Negra. Porém, apenas na metade 

do século XX, por volta de 1960, a dopamina foi descoberta como neurotransmissor 

presente em circuitos relacionados à doença, tornando-se o principal recurso 

terapêutico para a doença (YANKOVIC, 2008; IVERSEN; IVERSEN, 2007; SAMII; 

NUTT; RANSOM, 2004; NICHOLSON; PEREIRA; HALL, 2002). 

 

1.2 EPIDEMIOLOGIA 

 

Raramente ocorre antes dos cinqüenta anos. James 
Parkinson, 1817. 
 

A DP atinge indivíduos a partir da sexta década de vida, sendo uma das 

doenças de caráter degenerativo progressivo do Sistema Nervoso Central (SNC) mais 

freqüentes. Ocorre em todo o mundo e em todas as raças, com um aumento 

exponencial em idosos entre 65 e 90 anos. Um estudo realizado com a população dos 
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EUA mostrou que aproximadamente 0,3% da população em geral e 3% da população 

com mais de 65 anos apresentam a doença. A idade média de início passou do final 

dos 50 anos para início e metade dos 60 anos, sendo que em 10% dos indivíduos a 

doença se inicia entre os 21 e 40 anos (formas precoces) (NICHOLSON; PEREIRA; 

HALL, 2002). A prevalência em países industrializados é de 0 a 3% população em geral 

e 1% da população com mais de 60 anos (SAMII; NUTT; RANSOM, 2004). As raças 

brancas são mais propensas a manifestar a doença, em comparação com os indivíduos 

de raça negra ou asiáticas. Dados de estudos europeus informam que na Europa 1,8 

por 100 habitantes com mais de 65 anos são diagnosticados com DP; 2,4 por 100 

habitantes são afetados entre 65-69 anos e a prevalência sobe para 2,6 por 100 

habitantes em indivíduos de 85 a 89 anos (LIM et al, 2005; CALNE, 2005; SAMII; NUTT; 

RANSOM, 2004; NICHOLSON; PEREIRA; HALL, 2002). No Brasil não existem dados 

oficiais, mas um estudo apresentou a prevalência da DP como de 3,3%, dados de 2006 

(MELO, BARBOSA E CARAMELLI, 2007). 

Embora a DP seja uma doença com incidência em ambos os sexos, os 

indivíduos do sexo masculino são acometidos em maior proporção. Os fatores levados 

em consideração em alguns estudos vão desde o estilo de vida e papéis sociais do 

homem, exposição pelos homens a maiores fatores ambientais, até uma ação 

neuroprotetora do estrogênio nas mulheres e descobertas recentes de uma maior 

susceptibilidade da DP em regiões do cromossomo X, o que favoreceria a maior 

ocorrência em indivíduos do sexo masculino (WOOTEN et al, 2003). Entretanto, estas 

especulações ainda permanecem sem explicação. 
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1.3 ETIOLOGIA 

 

A síndrome parkinsoniana ou parkinsonismo pode advir de inúmeras 

causas – arteriosclerose, doença degenerativa difusa do SNC, traumas de cabeça de 

repetição, tumores, doenças metabólicas (doença de Wilson), metais pesados, 

envenenamento por monóxido de carbono, uso de drogas, entre outras, sendo que a 

chamada Doença de Parkinson propriamente dita está relacionada à forma idiopática 

da doença (FERRAZ e BORGES, 2002; NICHOLSON; PEREIRA; HALL, 2002). 

Apesar se ser uma patologia de etiologia controversa e desconhecida, 

sabe-se que fatores genéticos (mais de 18 loci gênicos descobertos associados ao 

parkinsonismo, de herança autossômica dominante ou recessiva, como por exemplo os 

PARKIN, PINK-1 e DJ-1, e a linha PARK – 1 a 11) , bem como ambientais (estudos que 

enfocam o tabagismo e a exposição ao cigarro como inversamente relacionados ao 

risco para a DP; além do consumo de cafeína relacionado à diminuição do risco de DP) 

estão envolvidos na causa da mesma  (EVANS et al, 2006; CHECKOWAY et al, 2002).  

Fatores infecciosos, como toxinas ambientais, também poderiam exercer um papel na 

patogênese da doença (NICHOLSON; PEREIRA; HALL, 2002). 
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1.4 DIAGNÓSTICO 

 

A doença é de longa duração: para conectar os sintomas que 
ocorrem nos estágios avançados com aqueles do início, requer 
continuação da observação do mesmo caso, ou pelo menos a história dos 
sintomas, mesmo por muitos anos... A agitação dos membros superiores 
raramente ocorre nos primeiros dois anos; período este que, se 
pudéssemos dividir a doença em estágios, seria o primeiro estágio... Os 
primeiros sintomas percebidos são uma sensação de fraqueza com uma 
propensão a tremores em alguma parte em particular; às vezes na cabeça, 
mas mais comumente em uma das mãos ou braços. Estes sintomas 
aumentam gradualmente na parte primeiro afetada; ... após um período 
incerto que raramente se dá em 12 meses ou menos, a influência mórbida é 
sentida na outra parte [...] James Parkinson, 1817. 
 

O diagnóstico da DP só pode ser realizado de fato por meio de autópsia, e 

estudos deste gênero indicaram que o diagnóstico da DP estava incorreto em mais de 

20% dos casos estudados (FERRAZ e BORGES, 2002; NICHOLSON; PEREIRA; 

HALL, 2002). A presença dos corpos de Lewy (constituídos por acúmulo de muitas 

proteínas que deveriam ter sido degradadas) é encontrada em 16% dos idosos 

assintomáticos por meio de autópsia. Com relação ao diagnóstico clínico, este é 

baseado (1) na observação da presença dos principais sintomas clássicos da patologia, 

que só se tornam evidentes quando 80% da dopamina estriatal e 50% dos neurônios 

nigrais são perdidos (SAMII; NUTT; RANSOM, 2004), e (2) na resposta à L-Dopa, 

sendo que dados de anamnese como idade e casos na família são também 

considerados. Não há um marcador biológico para a doença e os exames de 

neuroimagem são inespecíficos, sendo assim utilizados para efeito de exclusão de 

outras patologias ou diagnóstico diferencial (como por exemplo atrofia de múltiplos 

sistemas, acidente vascular encefálico, neoplasias, traumas crânio-encefálicos de 
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repetição, bem como alterações metabólicas como a doença de Wilson, 

envenenamento por metais pesados ou monóxido de carbono)  (FERRAZ e BORGES, 

2002; NICHOLSON; PEREIRA; HALL, 2002). 

De acordo com Jankovic, em um artigo de revisão publicado neste 

presente ano sobre a DP, existem dois critérios diagnósticos válidos para a DP, apesar 

da validade dos mesmos ainda não tenha sido claramente estabelecida. Ambos 

baseiam-se na presença e na característica dos tremores, bradicinesia e na resposta à 

levodopa (JANKOVIC, 2008). De acordo com outros autores, a presença de um ou dois 

dos sintomas relatados a seguir denotam os diagnósticos clinicamente possível e 

clinicamente provável, respectivamente: tremor de repouso assimétrico; rigidez 

assimétrica e bradicinesia assimétrica. Quando os indivíduos com suspeita provável 

apresentam resposta definitiva a drogas anti-parkinsonianas, o diagnóstico é 

considerado como clinicamente definido (SAMII; NUTT; RANSOM, 2004). 

 

 

1.5 FISIOPATOLOGIA DA DP 

 

A DP é classicamente caracterizada por uma degeneração progressiva 

seletiva, mas heterogênea, de populações neuronais situadas na pars compacta da 

Substância Negra, constituinte dos chamados Núcleos da Base, localizados em regiões 

subcorticais. Os NB são um conjunto de neurônios de mesmo perfil funcional que atuam 

nos circuitos motores responsáveis pelo planejamento motor, funções cognitivas e 

atividade oculomotora (BROWN; MARSDEN, 1998). Os mecanismos dessa 
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degeneração ainda permanecem desconhecidos, mas sabe-se que disfunções 

mitocondriais, stress oxidativo, ações de excitotoxinas com excesso de formação de 

óxido nítrico, bem como deficiência de suporte neurotrófico e mecanismos imunes estão 

envolvidos. Acredita-se que a via final comum de todos esses processos seja a 

apoptose dos neurônios dopaminérgicos nigrais, embora seja fato ainda controverso 

(NICHOLSON; PEREIRA; HALL, 2002). 

 

1.5.1 Os Núcleos da Base e a circuitaria motora deficitária na DP 

 

Os NB são constituídos pelo estriado (núcleo caudado e putâmen), globo 

pálido, núcleo subtalâmico e componente pigmentado da substância negra – pars 

compacta (NICHOLSON; PEREIRA; HALL, 2002). 

O funcionamento dos NB no que diz respeito às funções motoras baseia-

se em duas vias corticais: as chamadas direta e indireta. A chamada via direta passa 

pela porção interna do globo pálido (com sinapse facilitarória via receptores 

dopaminérgicos tipo 1 nas espinhas dendríticas (D1);  e a via indireta contem três 

estações: globo pálido externo, núcleo subtalâmico e globo pálido interno (inibitórios via 

receptores D2). O funcionamento normal da Substância Negra favorece a atividade na 

via direta, que deve ser facilitada para o córtex motor suplementar, que se torna ativo 

tanto antes como durante os movimentos. A diminuição na produção de dopamina 

característica da DP resulta em uma hipoativação da via direta (D1), gerando um 

desequilíbrio das duas vias e promovendo, portanto, um predomínio da via indireta, o 

que gera um aumento da ativação de um núcleo inibitório dos NB e conseqüentemente 
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a um desligamento do tálamo e núcleos do TE que recebem eferências dos NB. Esta 

excessiva inibição do tálamo resulta em supressão do sistema cortical motor gerando 

como manifestações clínicas a acinesia, rigidez e tremor, enquanto que a diminuição 

em áreas locomotoras do TE podem contribuir para anormalidades de postura e marcha 

(NICHOLSON; PEREIRA; HALL, 2002). 

Sob o ponto de vista funcional, os NB estão relacionados à programação, 

controle e execução dos movimentos, com projeções para áreas motoras corticais que 

incluem o córtex motor primário, área pré-motora, áreas motora suplementar e pré-

motora suplementar e área motora cingulada por meio do tálamo, com conexões 

relacionadas com a aquisição e coordenação de seqüências de movimentos (NAKANO 

apud WU, KANSAKU e HALLET, 2004). O núcleo caudado recebe projeções do córtex 

pré-frontal dorsolateral, área pré-motora suplementar e outras áreas frontais, estando 

relacionado, portanto, à aprendizagem de novas seqüências motoras (WU, KANSAKU e 

HALLET, 2004). 
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1.6 SINTOMAS MOTORES 

 

A DP é caracterizada classicamente por um conjunto de quatro sintomas 

motores, que podem ser classificados pela sigla “TRAP” (tremor, rigidez, acinesia e 

instabilidade postural, em inglês) (JANKOVIC, 2008): 

 

(1) Tremor de repouso: Em cerca de 70% dos pacientes é o primeiro sinal 

a ser manifestado. Aparece em situações de repouso e diminui de intensidade durante 

movimentos voluntários. Apresenta oscilações entre 4-6 Hz, com características de 

“contar dinheiro” ou “rolar pílulas” e acomete principalmente os segmentos distais dos 

membros, mas também pode atingir os lábios, os membros inferiores, e raramente 

acomete pescoço, cabeça ou a voz, diferentemente do tremor essencial (JANKOVIC, 

2008). É menos marcado ao movimento (diferentemente do tremor cerebelar), mas 

pode aparecer como tremor postural, assim como o tremor essencial (FERRAZ e 

BORGES, 2002; NICHOLSON; PEREIRA; HALL, 2002). 

 

(2) Rigidez muscular: caracterizada pela alteração na co-contração da 

musculatura agonista e antagonista gerada por um aumento da contratilidade muscular 

basal, ocasionando, por conseqüência, uma limitação da amplitude de movimento 

(ADM) articular (também chamada de hipertonia do tipo plástica), que pode levar à dor 

principalmente em grandes articulações, como por exemplo em ombro. A presença de 

rigidez favorece outros sintomas secundários como deformidades posturais, 

manifestadas por hipercifose, postura em flexão de pescoço, rigidez de pescoço e 
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tronco, entre outras (JANKOVIC, 2008; KLOCKGETHER, 2004; SAMII; NUTT; 

RANSOM, 2004; NICHOLSON; PEREIRA; HALL, 2002). 

 

(3) Instabilidade postural, ou perda de “reflexos posturais”. Definida como 

uma deficiência do equilíbrio devido à redução dos ajustes posturais, tanto os 

compensatórios, como em especial os que antecipam os movimentos voluntários 

(chamados antecipatórios) (JANKOVIC, 2008; KLOCKGETHER, 2004; SAMII; NUTT; 

RANSOM, 2004; NICHOLSON; PEREIRA; HALL, 2002). A instabilidade postural, 

associada à alteração de cinestesia caracterizadas por dificuldade de integração das 

entradas visuais, proprioceptivas e vestibulares apresentadas pelos pacientes com DP 

favorecem o medo e a freqüência de quedas, além desta ser correlacionada com a 

severidade da doença (JANKOVIC, 2008).   

 

 (4) Bradicinesia, manifestada como uma dificuldade generalizada no 

planejamento, iniciação e execução dos movimentos voluntários, mais acentuada em 

movimentos seqüenciais repetitivos. Esta é considerada a principal manifestação clínica 

da DP, motivo de muitas pesquisas por causar grande prejuízo na realização das 

atividades motoras, o que diminui intensivamente a qualidade de vida dos pacientes 

(JANKOVIC, 2008; SAMII; NUTT; RANSOM, 2004). Devido a esta lentidão de 

movimentos, a coordenação motora fina também se apresenta comprometida, com 

presença de micrografia; bem como as expressões faciais também se tornam 

diminuídas, a chamada “hipomimia” ou fáscies em máscara; além de disartria 

(JANKOVIC, 2008; KLOCKGETHER, 2004; SAMII; NUTT; RANSOM, 2004; 
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NICHOLSON; PEREIRA; HALL, 2002). A bradicinesia é ligada também ao estado 

emocional do paciente: ansiedade, alerta ou medo podem desencadear 

paradoxalmente a execução rápida de movimentos; este fenômeno – chamado cinesia 

paradoxal – sugere que os pacientes com DP apresentam programas intactos de 

movimentos, embora tenham dificuldades em acessá-los sem uma pista externa 

(JANKOVIC, 2008).  

De acordo com alguns autores, a bradicinesia poderia ser considerada 

como uma dificuldade na execução automática de planos motores previamente 

aprendidos. Isto ocorreria conseqüentemente a uma lesão nos NB que acarretaria uma 

deficiência na geração de sinais internos fundamentais para a programação e 

automatização dos movimentos, o que causaria uma dependência de sinais externos 

para a realização de ações motoras (KLOCKGETHER, 2004). 

Com o advento de técnicas mais modernas de neuroimagem, como, por 

exemplo, a Ressonância Magnética Funcional (RMF), as hipóteses de deficiência de 

automatização características da DP passaram a ser melhor elucidadas. Assim, Wu e 

Hallet, em 2005 publicaram um artigo, segundo os próprios, o primeiro na literatura que 

demonstra que os pacientes com DP podem automatizar movimentos após treinamento 

apropriado, embora com maior dificuldade em comparação com idosos pareados pela 

idade. Doze pacientes com DP com idades entre 52 e 67 anos  e escala Hoehn e Yahr 

de 1 a 3; e 14 sujeitos normais pareados pela idade, foram orientados a praticar quatro 

tarefas, sendo duas tarefas de oponência de dedos de diferentes complexidades – 

chamadas de “seqüência-4” e “seqüência-12”, que se diferenciaram no número de 

movimentos (1-3-4-2 e 1-4-3-2-2-4-1-3-4-1-2-3, respectivamente), onde os números 1, 
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2, 3 e 4 referiam-se ao segundo, terceiro, quarto e quinto dedos, respectivamente. Os 

movimentos eram auto-iniciados e eram executados em 0,5 Hz, sem pistas externas 

que facilitariam a sua execução. Para a avaliação de automaticidade, estas tarefas 

deveriam ser realizadas conjuntamente a uma dupla-tarefa de caráter cognitivo, que 

consistia em contar quantas vezes uma letra alvo aparecia em uma tela de computador 

– entre as letras A, G, L e O, apresentadas aleatoriamente. Depois do primeiro scan da 

RMF os sujeitos praticaram estas tarefas até conseguirem realizar 10 seqüências 

seguidas sem erros, bem como desempenhar a dupla-tarefa cognitiva sem dificuldades. 

Durante a prática, os erros foram gravados e houve apresentação de feedback para 

informar os sujeitos se seus movimentos de dedos estavam corretos ou incorretos. 

Sobre o desempenho motor, os seguintes resultados foram apresentados, todos com 

significância: houve mais erros no desempenho da seqüência-12 que na seqüência-4; e 

em desempenhar em dual-task do que desempenhar em single-task; sendo os erros em 

dupla-tarefa em maior número durante a seqüência-12; além do fato dos pacientes com 

DP apresentarem maior número de erros que os idosos saudáveis, apesar da ausência 

de diferença significativa entre as seqüências. Após o treino, 12 sujeitos normais 

conseguiram todas as tarefas em dual-task corretamente. Os pacientes com DP foram 

mais lentos, e apenas 12 pacientes conseguiram desempenhar a seqüência-4 em dual-

task com boa acurácia; além de apenas 3 conseguirem realizar a seqüência-12 

corretamente. Para os sujeitos que desempenharam as tarefas de forma automática, 

todos reportaram que executavam as tarefas sem prestar atenção na seqüência de 

movimento dos dedos sem dificuldades. Com relação às imagens da RMF analisadas 

intra grupos, os pacientes com DP apresentaram após o treino menor ativação nos 
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lobos parietal superior bilateral e o córtex insular esquerdo, em comparação com antes 

do treinamento; já em sujeitos normais, houve menor ativação da área pré-motora 

bilateral; lobos parietais inferior e superior bilaterais e área pré-motora suplementar, em 

comparação com antes do treinamento (WU e HALLETT, 2005). Com relação as 

análises entre grupos (só com a seqüência-4 devido ao número de sujeitos), antes do 

treinamento os pacientes com DP apresentaram maior ativação do cerebelo, área pré-

motora bilateral, córtex parietal bilateral; precuneus bilateral e córtex pré-frontal dorso 

lateral; ao passo que os sujeitos normais apresentaram maior ativação da área pré-

motora suplementar que os pacientes. Após o treinamento, os pacientes ainda 

apresentavam maior ativação das mesmas áreas citadas; já os sujeitos normais não 

mais apresentavam maiores ativações de áreas corticais em comparação com os 

pacientes. De acordo com os autores, apesar do prejuízo característico da DP na 

seleção e na seqüenciação de movimentos até o estágio de automatização, esta 

capacidade não está totalmente perdida; assim, os pacientes ainda podem aprender e 

desempenhar tarefas motoras complexas mesmo em condições de dual-task após 

treino apropriado, apesar do maior trabalho cerebral em perfazer movimentos 

automáticos em comparação com idosos saudáveis (WU e HALLETT, 2005). Os 

mesmos autores demonstraram em estudos prévios, utilizando a mesma metodologia, 

uma diminuição de ativação após o treino tanto em idosos saudáveis (área pré-motora 

bilateral, lobos parietais inferior e superior bilateral, e área pré-motora suplementar em 

comparação com antes do treino), como em adultos jovens (menor ativação em 

cerebelo bilateral, área pré-motora bilateral, lobos parietal inferior e superior bilateral, 

córtex pré-frontal dorso-lateral esquerdo, área pré-motora suplementar, córtex motor 
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cingulado anterior e núcleo caudado esquerdo). Os autores comentam esta diferença 

entre idosos saudáveis e jovens como sendo devido a uma possível reorganização de 

redes neurais em resposta à neurodegeneração própria da idade, caracterizada por 

perda celular, degeneração sináptica, redução de fluxo sanguíneo e alterações 

neuroquímicas (WU, KANSAKU e HALLET, 2004, 2005). 

 

1.7 SINTOMAS NÃO MOTORES 

 

Além dos sintomas motores, os indivíduos portadores da DP podem 

apresentar outras manifestações de caráter sistêmico, chamadas de sintomas não-

motores. Os sintomas não-motores estão cada vez mais considerados pela equipe 

científica pela influência negativa na qualidade de vida dos pacientes, apesar ainda da 

não inclusão destes nos critérios necessários ao diagnóstico clínico da DP (JANKOVIC, 

2008). Os pacientes apresentam alterações sistêmicas, desde respiratórias, como 

obstruções no padrão ventilatório, observadas em mais de um terço dos pacientes com 

DP, podendo ser de caráter restritivo ou obstrutivo (JANKOVIC, 2008); acúmulo de 

secreções, atelectasia, aspiração e infecções respiratórias; como dificuldades nas 

funções intestinais, constipação, controle de esfíncter, salivação (sialorréia), presença 

de seborréia, bem como alterações no controle cardiovascular (hipotensão ortostática; 

arritmias cardíacas) e de regulação de temperatura, descritos como manifestações de 

pacientes com DP (FERRAZ e BORGES, 2002; SAMII; NUTT; RANSOM, 2004; 

NICHOLSON; PEREIRA; HALL, 2002); além de disfunções de sudorese, esfincteriana e 

erétil (JANKOVIC, 2008). Apesar dos distúrbios do sono, como insônia e ataques 
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durante o mesmo serem atribuídos à terapia farmacológica na DP, atualmente acredita-

se que estes sinais são parte integrante da doença. Desordens do sono REM 

caracterizadas por conteúdo violento de sonhos, síndrome das pernas inquietas, 

conversa, gritos, chutes e pontapés que atingem o cônjuge também são reportadas 

(JANKOVIC, 2008; SAMII; NUTT; RANSOM, 2004). 

 

1.7.1 Sintomas Mentais 

 

[...] Os sentidos e o intelecto não são afetados. James 

Parkinson, 1817. 

 

Ao contrário do que dizia James Parkinson em 1817, as habilidades 

mentais dos pacientes com DP são afetadas, o que pode se justificar pela função dos 

NB, descoberta anos mais tarde a essa afirmação. Como já dito, os NB monitorizam as 

atividades corticais através da eleição de programas cognitivos e motores que mais se 

adequam às exigências do meio (ALONSO-PRIETO et al, 2003); sendo, portanto, uma 

via de integração entre os sistemas sensoriais e o córtex, através de conexões 

talâmicas (BROWN; MARSDEN, 1998). Ou seja, alterações nesta circuitaria justificam 

os prejuízos nas funções mentais. As alterações mentais mais freqüentes são os 

déficits de memória, em especial a de procedimentos; depressão (2,7% a 70% dos 

pacientes); demências (41,3% dos pacientes, manifestada principalmente em fases 

mais avançadas, podendo aumentar de 12,4% dos pacientes com 50-59 anos para 

68,7% em indivíduos com mais de 80 anos) e alterações de atenção, principalmente na 
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atenção dividida, assunto abordado mais adiante (KLOCKGETHER, 2004). Apatia, 

ansiedade, alucinações, comportamento obsessivo-compulsivo ou impulsivo; 

deficiências na libido, com hipo ou hipersexualidade são também reportados 

(JANKOVIC, 2008; FARMER, 2004).  

 

1.7.1.1 Doença de Parkinson e a deficiência dos recursos atentivos 

 

Dentre as principais alterações mentais apresentadas pelos pacientes com 

DP está a da atenção. Segundo Mesulam, “atenção é um termo genérico que pode ser 

designado por uma família inteira de processos que medeiam a escolha entre vários 

eventos mentais ou externos que deverão ter acessos preferenciais aos portais 

estreitos da consciência e ação”. A presença de uma modulação atencional é inferida 

quando eventos idênticos geram diferentes repostas de acordos com significados 

momentâneos e reversíveis. De um ponto de vista psicológico, a atenção implica numa 

localização preferencial de reservas de processamento e canais de reposta para 

eventos relevantes com relação ao comportamento. Já em uma visão neural, a atenção 

refere a alterações na seletividade, intensidade e duração das repostas neurais a estes 

eventos. Vias sinápticas cada vez mais complexas envolvidas neste processo criam 

uma situação onde o mesmo estímulo pode gerar atenção intensa ou uma completa 

indiferença de acordo com o contexto e experiências passadas. A modulação 

atencional seleciona a porção do estímulo que capturará o centro da consciência 

enquanto mantém outro estímulo, que se torna, portanto, uma fonte de distrabilidade, 

ao menos temporária. A atenção pode ser distribuída de forma global ou focal, agindo 



 

 

37 

 

 

de acordo com estímulos em paralelo ou em série, podendo ser atraída exogenamente 

por eventos externos ou direcionada endogenamente por fenômenos mentais 

relacionados à motivação e vontade. Portanto, orientação, exploração, concentração, e 

vigilância são aspectos positivos da atenção, enquanto que distrabilidade, 

impersistência, confusão e negligência refletem déficits atencionais. A atenção pode 

influenciar operações perceptuais e uma integridade atencional é um importante 

requisito para muitos processos cognitivos, especialmente a memória. De acordo com 

muitos autores, entre eles Ferrier, William James e Sherrington, “a atenção não só é o 

clímax da integração mental, como também é o requisito mais importante para a 

manifestação de poderes reflectivos e intelectuais” (MESULAM, 1989). 

Ainda de acordo com Mesulam, os processos relativos à atenção incluem 

o despertar (o nível mais geral de responsividade); orientação (o realinhamento dos 

órgãos sensoriais); atenção seletiva (a preferência por algum estímulo dentre outros); 

atenção sustentada (vigilância) e atenção dividida (prestar atenção simultaneamente 

em vários eventos) (MESULAM, 1989). Esta última é muito considerada do ponto de 

vista comportamental, já que em situações normais do dia-a-dia existem várias tarefas 

que devem ser desempenhadas ao mesmo tempo, e portanto, os recursos atencionais 

deveriam ser gerenciados de modo a compensar a competição das várias demandas do 

ambiente. O modo como estas demandas são gerenciadas pode ser explicado por 

alguns modelos atencionais: (1) Capacity-Sharing Model: onde existe um mecanismo 

central que aloca recursos atentivos para a execução de determinada tarefa; pode-se 

entender como um “compartilhamento de reservas” – parte do princípio de que os 

recursos atentivos são limitados; portanto, quando se deve realizar duas tarefas ao 
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mesmo tempo, a atenção deve ser dividida entre as duas tarefas, o que depende da 

complexidade, familiaridade e importância da tarefa. Assim, a interferência da dupla-

tarefa somente ocorreria se a capacidade de reservas disponível for excedida, o que 

resultaria em um declínio no desempenho de uma ou ambas as tarefas; (2) Bottleneck 

Model: Ou “modelo de gargalo” – Afirma que a interferência em dupla-tarefa é afetada 

pelo tipo de tarefa desempenhado simultaneamente, ao invés da quantidade de 

atenção necessária para sustentar a performance. Neste modelo, tarefas similares 

causariam interferência por competirem pelo uso de mesmas vias neurais; já que a 

execução de habilidades motoras envolveria um mecanismo com pouca capacidade de 

processar tarefas concorrentes, por meio de um processamento em série; (3) Cross-

Talk Model: Idem ao anterior, porém com argumento em oposição ao modelo de 

gargalo, baseando-se que tarefas similares diminuiriam a interferência por se utilizarem 

de mesmas vias neurais, o que aumentaria a eficiência de processamento através de 

uma menor necessidade da capacidade de reservas atencionais (WU e HALLETT, 

2008; BOND e MORRIS, 2000; O´SHEA et al, 2002). 

De acordo com Helene e Xavier em 2003, atenção é “um conjunto de 

processos que leva à seleção ou priorização no processamento de certas categorias de 

informação”, e os conceitos referentes aos mecanismos atencionais não devem estar 

distantes dos conceitos de memória. Os dois grandes modelos para controle atencional, 

os “de cima para baixo – top-down” que oferece uma ação de caráter antecipatório 

através de previsões sobre o ambiente, por meio de um controle voluntário atencional e 

os “de baixo para cima – bottom-up”, adaptados de acordo com mecanismos de 

aprendizagem que levam a modificações no funcionamento (controle atencional 
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estímulo-dependente) dependem dos mecanismos de memória sobre as experiências 

passadas e planos de ação. Isto é, cada conjunto de circuitaria é dependente do outro, 

com muitas vias em comum ou situadas em regiões cerebrais semelhantes e/ou 

adjacentes (regiões frontais, pré-frontais) – o que gera certa dificuldade em se nomear 

as habilidades de gerenciamento de engajamento atencional – como atenção, memória 

operacional, entre outras (HELENE; XAVIER, 2003; SERENCES, YANTIS, 2006). 

Memória operacional pode ser definida como “um conceito hipotético que 

refere-se ao arquivamento temporário de informações para o desempenho de uma 

diversidade de tarefas cognitivas”, sendo um sistema de capacidade limitada e com 

múltiplos componentes (HELENE; XAVIER, 2003). De acordo com Baddeley, a 

memória operacional é gerenciada por um sistema regulador chamado “central 

executiva”, constituída por um sistema de controle de atenção, auxiliado por dois 

sistemas de suporte responsáveis pelo arquivamento temporário e manipulação de 

informações – um de natureza visuo-espacial (memória declarativa visual) e outro de 

natureza fonológica (ligado à linguagem – retenção temporária da informação verbal e 

acústica), além de um quarto componente inserido posteriormente pelo mesmo autor, 

denominado retentor episódico, que teria como função resgatar informações evocadas 

na memória de longa duração para controle consciente. Assim, esta central executiva 

seria responsável por conectar os sistemas de suporte à memória de longa duração, 

além da seleção de estratégias e planos. Para explicar este modelo de central 

executiva, Baddeley se baseou no modelo neuropsicológico de Norman e Shallice 

(1980), onde o controle da atenção se faz por meio de um Sistema Atencional 

Supervisor (SAS), onde ações aprendidas e automatizadas pelo treinamento extensivo 
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são guiadas por “esquemas” adquiridos por treinamento prévio disparados por 

conjuntos de estímulos ou contextos (HELENE, XAVIER, 2003; BADDELEY, 2000).  

Os processos de captação da atenção podem (1) não necessitar de 

controle ativo – a chamada atenção automática – desencadeada por estímulos 

inesperados, constituída pela via retino-tectal (retina para colículo superior), mediada 

em especial pelo controle “de baixo para cima”, podendo ser chamado também de 

estado pré-atentivo; (2) como também podem necessitar de controle voluntário, e 

portanto passível de modulação cortical – o que demanda recursos de processamento, 

o que justifica na interferência em situações de duas tarefas concomitantes. Assim, a 

chamada atenção voluntária, é controlada pelas vias ventral – occipito-temporal (até o 

córtex temporal inferior) e dorsal – occipito-parietal (até córtex parietal posterior, região 

chamada também de Sistema Atencional Posterior (descrito posteriormente), com 

importante participação do tálamo (em especial o núcleo pulvinar) em vias visuais). 

Essas vias são distintas, dissociadas e operam entre si (HELENE; XAVIER, 2003; 

SHIPP, 2004). 

O controle da atenção é realizado predominantemente pela influência do 

Sistema Ativador Reticular Ascendente (SARA), e pela influência do córtex cerebral, 

mais precisamente os lobos frontais, além dos córtices parietal e límbico (MESULAM, 

1989), sendo comandada por ambos os hemisférios cerebrais, sendo sua porção global 

responsável pelo hemisfério direito e porção local pelo hemisfério esquerdo (STYLES, 

1987). Alguns autores ainda dividem o sistema atencional em: 

- Sistema Atencional Anterior: Inclui várias modalidades da atenção, como, 

por exemplo, atenção seletiva; dupla; sustentada e de preparação. É responsável pela 
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exploração do meio, selecionando informações relevantes para o recrutamento de 

áreas cerebrais que se encarregam de cumprir as condutas programadas. É o sistema 

mais acometido pela DP, conforme demonstrado em alguns trabalhos citados 

posteriormente. 

- Sistema Atencional Posterior: Inclui a transferência atencional, atenção 

seletiva e serial. É responsável pela localização de todos os estímulos atencionais 

sobre os estímulos selecionados (ALONSO-PRIETO et al, 2003). 

 

Muitos trabalhos demonstraram evidências de que os pacientes com DP 

apresentam alterações atencionais, diretamente proporcional à complexidade e ao 

número de tarefas motoras e/ou cognitivas exigidas. Apresentam um nível de atenção 

maior que o normal para a realização de atividades motoras, sejam estas atividades 

automáticas previamente aprendidas ou programas motores novos; e a divisão da 

atenção em mais de uma tarefa, por aumentar a pressão nas reservas atencionais, 

prejudica o desempenho motor dos pacientes principalmente no equilíbrio e marcha 

(SHARPE, 1992), podendo gerar risco de quedas (LUNDIN-OLSSON, NYBERG, 

GUSTAFSON, 1997). Além do enfoque clínico, alguns trabalhos na literatura abordam 

os déficits de gerenciamento atencional na DP sob um enfoque experimental (WRIGHT 

et al, 1990; SHARPE, 1992, ROWE et al, 2002, STAM et al, 1993; POLLUX; 

ROBERTSON, 2001; JONES, 1994). A maioria deles utiliza como base o chamado 

“Paradigma de Posner”, no qual os sujeitos são orientados a responder o mais rápido 

possível a um estímulo, que pode ser apresentado como esperado (condição válida), 

igualmente provável (condição neutra) ou inesperado (condição inválida) no campo 
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visual. A comparação entre os “custos” (respostas lentas, encontradas nas condições 

inválidas) e os benefícios (respostas rápidas, encontradas nas condições válidas) 

fornecem uma indicação da eficiência da orientação da atenção. A maioria dos 

trabalhos que utiliza este paradigma mostra que não houve diferenças significativas 

entre o tempo de reação das tentativas inválidas para as neutras, isto é, os pacientes 

com DP não apresentariam custos, uma vez que desligariam a atenção da pista alvo 

mais facilmente que os sujeitos controle. Baseados nestes fatos, Bennett e 

colaboradores em 1995 realizaram um estudo com os objetivos de investigar a 

modulação do foco atencional e a orientação da atenção em sujeitos com DP; e 

sobrecarregar as reservas do sistema atencional através da exigência da performance 

com mais de uma tarefa atencional. O paradigma de Posner foi empregado em quatro 

experimentos, de diferentes complexidades, com 32 sujeitos com DP idiopática e 32 

indivíduos pareados por idade e sexo. Os principais achados foram que o tempo de 

reação para as tentativas válidas foi menor que para as neutras, que por sua vez foi 

menor para as inválidas, sendo o grupo com DP mais lento que o grupo controle; o 

tempo de reação para enfoques menores foi menor que alvos de tamanho médio, que 

por sua vez foi menor que para enfoques grandes. Assim, segundo os autores, os 

sujeitos com DP podem dividir a atenção em diferentes campos visuais direito e 

esquerdo, e controlar o foco da atenção em ambos os campos; sendo as diferenças 

entre os grupos encontradas em tarefas de atenção espacial, as quais necessitariam de 

uma mudança do enfoque da mesma.  Os autores sugerem que para uma tarefa 

cognitiva (temporal, espacial ou funcional) o tempo do processamento é maior na DP; e 

à medida que o número de tarefas aumenta, o que exige uma área maior do foco 
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atencional, pode ocorrer um aumento progressivo deste tempo de processamento na 

DP, aumentando as diferenças entre estes pacientes e indivíduos normais. Quando o 

limite de execução das operações cognitivas é atingido (e na DP este limite é menor); a 

performance cognitiva é lentificada. Isto corrobora o fato de os pacientes serem mais 

sensíveis às quantidades de tarefas atencionais realizadas (BENNETT et al, 1995).  

Alonso-Prieto e colaboradores em 2003 realizaram um estudo com 10 

pacientes com DP e 10 pacientes controle pareados por sexo e idade, com o objetivo 

de detectar déficits específicos da atenção (sua transferência e manutenção) em 

estágios iniciais da DP. Foram três as provas aplicadas: (1) prova de atenção 

sustentada; (2) prova de atenção sustentada complexa e (3) prova de alteração do foco 

atencional. Como resultados, não houve diferenças significativas no desempenho da 

prova de atenção sustentada e na atenção sustentada complexa e os pacientes com 

DP cometeram um número maior de erros comparando-se com o grupo controle. Já na 

prova de alteração atencional, os pacientes apresentaram um pior desempenho, com 

um número maior de omissões e responderam em intervalos de tempo maiores após a 

apresentação do estímulo, comparando-se com o grupo controle. De acordo com os 

autores, estas alterações se concentram fundamentalmente na detecção e avaliação da 

nova informação, especialmente no plano visuo-espacial, na possibilidade de mudar de 

maneira flexível a atenção entre regiões espaciais diferentes, além de eleger, inibir e 

ativar programas motores, num intervalo muito reduzido de tempo. Ainda de acordo 

com os autores, os NB alterados pela DP parecem incapazes de monitorar o 

funcionamento do sistema atencional anterior, o que gera uma dificuldade em 
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selecionar aqueles estímulos que reúnem as características importantes para o 

indivíduo responder às demandas do meio (ALONSO-PRIETO et al, 2003).  

Rochester e colaboradores também discutem a idéia de que a atenção 

apresenta uma limitação cognitiva, sendo que o efeito da tarefa se torna saturado em 

um certo nível de dificuldade. De acordo com outros pesquisadores, deve haver um 

limite para a quantidade de tecido cerebral que pode ser ativado em um determinado 

tempo, que pode ser imposto através de mecanismos biológicos, como processos 

metabólicos, de neurotransmissão ou funções neuromoduladoras (ROCHESTER et al, 

2004). 

 

1.8 TRATAMENTO DA DOENÇA DE PARKINSON 

 

Como ainda não é conhecida a cura para a doença, o tratamento é 

sintomático. Assim, conforme novos sintomas são reconhecidos como integrantes do 

quadro clínico da doença, além dos sintomas motores classicamente descritos, novos 

tratamentos têm sido propostos, sendo atualmente estudadas possibilidades 

terapêuticas sob o enfoque neuroprotetor. 

 

1.8.1 Tratamento farmacológico 

 

Como a doença não apresenta cura, o tratamento medicamentoso baseia-

se no controle sintomático, que se mostra eficaz e com sucesso, por meio de 
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administração de compostos que aumentam a atividade das circuitarias motoras 

dopaminérgicas, seja através da produção de dopamina ou aumento de sua 

concentração na fenda sináptica, com os objetivos de, além de promover alívio 

sintomático dos sintomas motores e não motores, inibir flutuações motoras e discinesias 

(FERRAZ e BORGES, 2002). 

A droga mais utilizada no tratamento da DP é a levodopa, composto 

convertido em dopamina em nível cerebral, com meia-vida plasmática de 50 a 120 

minutos. Devido à baixa meia-vida da levodopa, um quarto a metade dos pacientes com 

DP e 50% dos pacientes com forma precoce da DP, após 5 anos de tratamento, 

apresentam as chamadas flutuações motoras, que são dependentes da concentração 

de levodopa no plasma. A presença de discinesias, coréias, distonias, facilmente 

detectada pelos próprios portadores da doença nos momentos nos quais a levodopa 

está perdendo efeito, caracteriza a clássica descrição dos fenômenos “ON-OFF”. 

Agonistas de dopamina são administrados também, principalmente nas fases iniciais da 

doença, pois promovem melhora das funções motoras e se administrados 

anteriormente à levodopa retardam a ocorrência de discinesias. São também utilizados 

os inibidores de monoamina oxidase tipo B (Selegilina), com o intuito de prolongar a 

ação da dopamina no estriado; inibidores de catecol-O-metil- transferase (COMT), que 

inibem a dopamina na periferia – o que aumenta fase ON; amantadina é administrada 

por diminuir discinesias; estudos com GDNF mostraram melhora nos sintomas motores 

quando injetados diretamente no putâmen; os anticolinérgicos são administrados para 

tremores, e demência e psicose podem ser tratados com inibidores centrais de 
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colinesterase (FERRAZ e BORGES, 2002; SAMII; NUTT; RANSOM, 2004; 

NICHOLSON; PEREIRA; HALL, 2002).  

 

 

1.8.2 Tratamento Cirúrgico e Estimulação Cerebral Profunda 

 

O tratamento cirúrgico é realizado há cerca de seis décadas, antes da 

instituição do tratamento com levodopa. A retirada do tálamo (talamotomia) promove 

redução do tremor contralateral; já a lesão do globo pálido (palidotomia) promove 

melhora dos sintomas motores da DP – redução das discinesias e sintomas na fase 

OFF contralaterais. Altas freqüências de estimulação cerebral profunda podem gerar 

efeitos similares ou até melhores que a cirurgia ablativa, provavelmente por redução da 

atividade neural no tecido ao redor do contato do eletrodo, o que causa menor trauma 

cerebral que as mesmas. A estimulação transcraniana unilateral do tálamo, similar à 

talamotomia, alivia o tremor contralateral em 75-85% dos pacientes, mas não outros 

sintomas da DP; já a estimulação bilateral do globo pálido melhora o tremor e rigidez 

em estágio OFF e discinesias em estágio ON. A estimulação bilateral do núcleo 

subtalâmico é considerada a mais promissora abordagem no tratamento da DP, pois 

promove melhora do tremor, rigidez e bradicinesia principalmente no estágio OFF, o 

que permite uma redução das drogas antiparkinsonianas  (FERRAZ e BORGES, 2002; 

SAMII; NUTT; RANSOM, 2004; NICHOLSON; PEREIRA; HALL, 2002). 
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1.8.3 Transplante celular e Células Tronco 

 

Estudos recentes citam o transplante de tecido mesencefálico fetal no 

estriado de pacientes com DP e de células tronco embrionárias como auxiliar na 

melhora dos sintomas – os tecidos sobrevivem por muitos anos e formam conexões 

sinápticas; porém os estudos ainda permanecem sob o enfoque experimental, com 

maior ênfase em espécies animais (SAMII; NUTT; RANSOM, 2004; NICHOLSON; 

PEREIRA; HALL, 2002).  
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1.9 TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO NA DP 

 

O aumento das considerações sobre os sintomas pré-clínicos, bem como 

sobre as influências dos sintomas não motores – igualmente determinantes de 

qualidade de vida dos pacientes, abre uma gama de possibilidades do ponto de vista de 

reabilitação. Entretanto, as condutas atuais fisioterapêuticas levam em consideração a 

deficiência motora e de atenção destes indivíduos através de tratamentos que abordam 

treinos motores com uso de pistas para facilitar mecanismos deficitários dos NB em 

selecionar programas motores fazendo com que os pacientes fiquem mais rápidos e 

eficientes na marcha e nas AVDs. Do ponto de vista experimental os resultados são 

muito proveitosos, porém, sob o enfoque ambiental e do dia-a-dia, estes tratamentos 

deixam algumas falhas. O enfoque atencional durante o treino com pistas pode 

atrapalhar os mecanismos de gerenciamento destes recursos frente a maiores 

demandas ambientais – o que implicaria deficiência dos desempenhos motores frente a 

situações de dupla tarefa – o que justifica muitos trabalhos que enfatizam a 

necessidade de se evitar situações que envolvam a dupla-tarefa no manejo com 

pacientes com DP.  

Atualmente, o que é observado em pacientes com DP de acordo com as 

abordagens fisioterapêuticas vigentes, é a melhora dos sintomas motores, muitas vezes 

em condições de prejuízo dos sintomas cognitivos e atentivos, já que o principal 

tratamento com exercícios seriam os orientados com pistas (a serem descritos adiante), 

que poderiam gerar sinais externos no sentido de substituir os sinais internos que 

seriam provenientes dos NB, que estão lesados - o que em contrapartida exige um 
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aumento da demanda atencional para realização das tarefas motoras e, 

conseqüentemente, aumentaria a concorrência dos recursos atentivos para tarefas com 

demandas de outra natureza (O´SHEA; MORRIS; IANSEK, 2002). Ainda existem 

poucas evidências sobre a real eficiência da fisioterapia na DP e assim, com o avanço 

da ciência e a consideração dos sintomas cognitivos, além dos sintomas motores, como 

causas de importantes prejuízos na qualidade de vidas dos pacientes, as estratégias de 

tratamento utilizadas atualmente necessitam de revisão e ainda apresentam 

inadequações no sentido de favorecerem a execução de atividades motoras em 

prejuízo cognitivo/atencional frente às tarefas do dia-a-dia (AZULAY; MESURE; BLIN, 

2006). 

A abordagem fisioterapêutica no tratamento do paciente com DP baseia-

se nas incapacidades em programar seqüências de movimentos complexos e também 

na deficiência na automatização desses movimentos. De acordo com Morris em 2006, a 

fisioterapia apresenta como principais objetivos prevenir quedas, melhorar o equilíbrio, 

melhorar e manter a capacidade física, a transferência de posturas, entre outros, 

através de exercícios para força e resistência musculares, amplitude articular, entre 

outros. As condutas fisioterapêuticas ditas específicas, entretanto, são constituídas do 

que chamamos de “estratégias cognitivas”, sendo que uma das principais abordagens 

realizadas hoje em dia é o uso das pistas externas para optimizar o padrão de marcha. 

Ainda não está claro como as estratégias de pistas melhoram o movimento – o que se 

acredita, como já dito antes, é que estas podem fornecer sinais externos que poderiam 

compensar a deficiência de sinais internos decorrente da lesão nos NB, fundamentais 

para a execução automática do movimento. Muitos estudos evidenciam por modelos 
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animais que a farmacoterapia, aprendizado e exercícios podem exercer uma influência 

neuroprotetora em desordens neurológicas; outras pesquisas apresentam a 

possibilidade de que um treino baseado em aprendizado objetivo-específico pode 

contribuir para aumentar a função em indivíduos com condições neurodegenerativas 

(MORRIS, 2006). 

Morris em 2006 propôs que a abordagem fisioterapêutica seja modificada 

conforme a fase de evolução da doença. Assim, nas fases iniciais da doença indica-se 

(1) a praticar a caminhar com a atenção direcionada à segunda tarefa, com níveis 

aumentados de complexidade - multitask, com instruções verbais como “ande com 

passos largos”; “cuidado com o passo”; “pense grande”. Estas instruções geram 

imagens mentais internas, o que auxilia o padrão de marcha. Orientações aos 

cuidadores e familiares devem ser enfatizadas também sobre a importância de 

atividade física regular e como a incorporar em uma rotina diária. (2) Após o início do 

tratamento com levodopa, o fisioterapeuta deve iniciar um estudo de tabulação de 

respostas do paciente às doses e horários, de modo a instituir um adequado plano de 

tratamento de acordo com as alterações dos sintomas motores do paciente e com o 

comportamento do mesmo frente à medicação. As estratégias atencionais, como focar 

atenção aos aspectos chaves do padrão de marcha requerem cuidado, evitando que a 

performance de uma tarefa secundária motora ou cognitiva possa comprometer a 

segurança durante a marcha. Isto pode ser feito através da quebra dos movimentos de 

seqüências locomotoras complexas e longas em componentes, e estimulando a 

concentração do desempenho em cada parte, o que pode levar os pacientes a 

caminhar mais facilmente. (3) Em fases mais avançadas pode-se realizar técnicas de 
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relaxamento para discinesias; bem como orientações para utilização de andadores ou 

bengalas de um ou quatro apoios para os pacientes com maiores alterações cognitivas. 

(4) Já em fases finais, a terapia deve enfocar orientações aos cuidadores no sentido de 

optimizar a qualidade de vida e a participação social dos pacientes. Devem ser dadas 

orientações para transferências e AVDs; e para utilização de cadeira de rodas quando 

necessário (MORRIS, 2006). 

De acordo com Keus e colaboradores, em um trabalho de revisão 

publicado em 2007 com um critério metodológico internacional que levou à 

consideração do trabalho como único e recente guia de fisioterapia para pacientes com 

DP, já apoiado por associações européias, a fisioterapia atua em seis diferentes áreas, 

a seguir: transferências, posturas, alcance, equilíbrio, marcha e capacidade física, que 

abordam três fases da doença: inicial, moderada e avançada (KEUS et al, 2007). 

Ainda de acordo com os autores, o tratamento fisioterapêutico deve ser 

baseado nas seguintes recomendações: (1) estratégias com pistas (descritas a seguir); 

(2) estratégias cognitivas para o movimento – onde movimentos complexos são 

divididos em subcomponentes simples que devem sem memorizados pelos pacientes e 

executados em determinada ordem, sob controle consciente – com o intuito de 

transpassar os déficits em automatizar programas de movimentos seqüenciais 

apresentados pelos NB alterados pela DP, sendo que antes da execução o movimento 

deve ser orientado a ser praticado mentalmente. Estes novos movimentos aprendidos 

não se tornam automatizados, entretanto a performance permanece sob controle 

consciente e pode ser guiada por aplicação de pistas para a iniciação; (3) equilíbrio – 

constituído de exercícios de treino de equilíbrio com realimentação visual e vestibular, 
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associados a treino de força de membros inferiores; (4) capacidade física – exercícios 

que visam melhora da amplitude de movimento associados à exercícios relacionados a 

atividades de vida diária. Os autores também apresentam recomendações adicionais, 

como por exemplo motivar os parceiros ou cuidadores durante o tratamento do 

paciente; reconhecer períodos ON ou OFF; selecionar preferencialmente exercícios 

funcionais; evitar duplas tarefas e avaliar os resultados do tratamento a cada 4 

semanas, entre outros. Sugerem ainda que devam ser realizados estudos sobre os 

problemas relacionados à segurança do paciente em situações de dual-task e, ainda, 

questionam se existe a possibilidade de duplas-tarefas serem treinadas, e como isto 

poderia ser realizado (KEUS et al, 2007). 

 

1.9.1 Os efeitos das Pistas Externas 

 

Os indivíduos com DP respondem de forma bastante satisfatória à 

apresentação de pistas que visem a auxiliar a realização da marcha, dados reportados 

desde 1942.  As pistas podem ser consideradas como estímulos contextuais ou 

espaciais que são associados ao comportamento a ser executado, através de 

experiências passadas, e fornecem informações de como uma ação deve ser realizada 

– sendo, portanto, mais específica que um simples estímulo (LIM et al, 2005). 

As pistas visuais são muito utilizadas para auxiliar um melhor desempenho 

da marcha, e são aplicadas desde maneiras simples como listas acopladas ao chão, 

adesivos, luz estroboscópica, até listas que se movem dinamicamente no campo visual 

através de alteração do ambiente com realidade virtual. Artigos mostram que, mesmo 
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com nível baixo de levodopa, alguns pacientes com DP podem se utilizar de pistas 

visuais para gerar um maior comprimento do passo e velocidade  de marcha. As 

hipóteses de alguns estudos são que as listas no chão melhoram a atenção nos 

processos da troca de passos, guiando os passos durante locomoção; e listas que se 

movem para baixo dinamicamente no campo visual ativa estímulos visuais dinâmicos 

específicos que podem melhorar a performance motora; alguns estudos citam ainda 

que a luz estroboscópica pode deteriorar a velocidade de marcha e comprimento do 

passo por inibir o componente dinâmico que as pistas visuais favorecem durante a 

marcha (MORRIS et al, 2006; AZULAY et al, 1999). 

As pistas auditivas são aplicadas através de metrônomos, com freqüência 

em concordância ou não com o ritmo de marcha; músicas; bipes entre outras. Howe e 

colaboradores, sob a hipótese de que a estimulação auditiva rítmica pode aumentar os 

parâmetros temporais da marcha em pacientes com DP, realizaram um estudo em 2003 

com 11 sujeitos com DP em estágios iniciais. As conclusões foram de que os pacientes 

são capazes de acertar a cadência com as pistas auditivas em taxas de 85% a 115% 

da cadência preferida, e as pistas rítmicas são melhores que as não rítmicas para os 

pacientes com DP (HOWE et al, 2003). Suteerawattananon e colaboradores afirmam 

que a velocidade de marcha, cadência e comprimento do passo de sujeitos com DP 

melhoraram após um treino com pistas auditivas e visuais (SUTEERAWATTANANON 

et al, 2004). 

Outras pistas também são utilizadas, como as ditas cognitivas, que 

consistem em instruções verbais e orientação para a imaginação e/ou planejamento do 

movimento a ser executado as quais, segundo autores, minimizariam as deficiências 
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nos NB em programar movimentos seqüenciais, já que antes da execução o movimento 

é preparado mentalmente (MORRIS, 2001); além de pistas somato-proprioceptivas, ou 

de vibração, que podem ser estímulos táteis como por exemplo um “tapping” em cintura 

escapular (WEGEN et al, 2006). Lim e colaboradores realizaram em 2005 um estudo de 

revisão de literatura sobre a utilização de pistas temporais (rítmicas) e espaciais 

associadas à facilitação da atividade motora. Os 24 trabalhos encontrados eleitos para 

análise, de 1988 até janeiro de 2005, apresentaram segundo os autores dados 

inconsistentes e insuficientes. A maior evidência de melhora na velocidade de marcha 

foi com o uso de pistas auditivas rítmicas; porém ainda existe uma incerteza de como e 

o quanto apresentar as pistas aos pacientes com DP, pois é muito claro que os mesmos 

têm dificuldades em aplicar as habilidades aprendidas na clínica para as suas situações 

domésticas (LIM et al, 2005). 

Piemonte e Xavier realizaram um trabalho com 17 pacientes com DP 

(estágios entre 2 e 4 da classificação Hoehn e Yahr, fase ON) e um grupo controle 

pareado pela idade, com o objetivo de mostrar a melhora no desempenho motor destes 

pacientes através da utilização de pistas mnêmicas. Os pacientes foram comparados na 

realização de quatro atividades motoras: levantar da cama; vestir a camisa; abotoar a 

camisa e andar 10 metros, virar e voltar ao ponto inicial. O treinamento para a execução 

dessas tarefas foi realizado através da memorização declarativa da seqüência dos 

subcomponentes do movimento, evocadas pelo paciente durante a execução da 

atividade; e da repetição das atividades sem o apoio de quaisquer pistas externas. O 

treinamento teve duração de 8 sessões individuais de 40 minutos, sendo que eram 

realizadas 5 repetições de cada uma das atividades associadas às respectivas formas 
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de treinamento. O tempo de execução foi mensurado na primeira e comparados com a 

última sessão. Foi demonstrada uma melhora do desempenho na execução inicial e 

final nas atividades treinadas com pistas memorizadas; e os tempos de execução foram 

similares aos tempos normais (grupo controle). No treinamento sem pistas não houve 

variação significativa no tempo de execução. Os autores concluíram que esta estratégia 

minimiza a deficiência na realização dos movimentos porque funciona como um 

“programa motor declarativo”, através das seqüências de instruções memorizadas dos 

subcomponentes dos movimentos, minimizando a deficiência no controle automático 

dos movimentos. Por isso, exige dos pacientes um grande controle atencional durante a 

execução das tarefas, inclusive impedindo que mesmo após treinamento extensivo os 

pacientes desloquem sua atenção para tarefas concorrentes (PIEMONTE, 2003). 

Outros autores também discutem a influência do uso de pistas sobre o 

controle atentivo. Azulay e colaboradores discutem que as pistas visuais externas 

seriam eficientes em melhorar a locomoção nos pacientes com DP porque podem 

existir duas compensações dependendo do paradigma experimental: (1) normalização 

do déficit das pistas internas quando os pacientes são instruídos a pisar em marcas 

especificas, porque a atenção é levada ao processo da troca de passo, reduzindo o 

grau de automaticidade da locomoção; (2) ou compensação de um déficit de uma 

integração proprioceptiva quando pistas visuais produzem um estímulo visual específico 

dinâmico que pode contribuir para manter o padrão locomotor. Enfatiza, ainda, que o 

processo de atenção pode exercer um efeito negativo na marcha, uma vez que, apesar 

do enfoque atencional na locomoção poder melhorar o padrão de marcha, a dual-task 

pode promover um prejuízo do mesmo, já que situações do dia-a-dia, como caminhar e 



 

 

56 

 

 

falar ao mesmo tempo, possam ser perigosas para os pacientes, por meio do 

favorecimento de episódios de quedas e/ou freezings (AZULAY; MESURE; BLIN, 2006). 

 

1.10 A MARCHA NA DOENÇA DE PARKINSON 

 

A propensão à frente se torna invencível, e o paciente é 
forçado a pisar com a ponta dos pés, enquanto a parte superior do corpo é 
levada à frente tão rápido que é difícil evitar quedas. [...] Se torna 
irresistível dar passos rápidos e curtos, adotando um passo de corrida. 
James Parkinson, 1817. 
 

A marcha dos indivíduos com DP é bastante característica. A bradicinesia 

e alterações posturais influenciam a ocorrência de desordens durante a locomoção e o 

conseqüente aumento da tendência à quedas, o que muito prejudica a qualidade de 

vida dos pacientes. Estas alterações dependem do ambiente no qual o movimento 

ocorre, e principalmente do estado de progressão da doença e da resposta à levodopa, 

sob um caráter inversamente proporcional: os indivíduos com menos tempo de DP e em 

fase ON são mais susceptíveis à quedas – isto ocorre porque os mesmos estão ainda 

com uma mobilidade corporal maior. Estudos afirmam que, a cada ano, 29% dos idosos 

saudáveis sofrem quedas; contra 60% dos indivíduos com DP; além de 25% de 

pacientes com DP sofrerem fraturas nos primeiros 10 anos após o diagnóstico; sendo a 

maioria das quedas dentro de casa (MORRIS, 2006). Durante a marcha a maioria dos 

pacientes apresenta dissociação de membros superiores diminuída ou ausente, rotação 

de tronco reduzida, postura anteriorizada, reduzida amplitude de movimento em 

joelhos, quadril, tornozelo, e passos reduzidos; flexão excessiva do quadril; arco de 
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extensão de quadril limitados e arco de flexão plantar diminuídos; aumento do momento 

de extensão de quadril na fase inicial da marcha e diminuição da geração de força no 

tornozelo do push-off. O plano transversal de movimento da pelve e tórax é em 

concordância de fase nos pacientes com DP, diferentemente do movimento fora de fase 

em sujeitos controles. Sujeitos com DP apresentam dificuldades no início e término do 

passo; o padrão de marcha se torna estereotipado e há reduzida flexibilidade em se 

adaptar a novos ambientes e condições de tarefas. Há maior facilidade em deambular 

relativamente rapidamente em espaços abertos e ambientes familiares; já um padrão 

lento se desenvolve em ambientes novos ou congestionados. Isto ocorre devido ao 

papel do caudado em processar estímulos sensoriais múltiplos e ao fato do 

aprendizado de habilidades motoras estar parcialmente interrompido (MORRIS, 2001; 

LIM et al, 2005; JYANG et al, 2006). 

Estas alterações biomecânicas e funcionais citadas justificam uma menor 

velocidade de marcha: indivíduos com DP caminham mais lentamente, numa taxa de 

40-60 m/min, ao invés de 75-90 m/min em idosos pareados; a cadência é em média de 

100-110 passos/min; o que denota um comprimento do passo menor do que o normal – 

em idosos saudáveis mede 1,2 a 1,5 m; nos pacientes com DP mede 0,4-0,9 m após 

retirada do medicamento e 0,8-1,0 m ao final da dose de levodopa (MORRIS, 2001). 

O tratamento com levodopa não altera de maneira homogênea os 

sintomas motores e conseqüentemente as desordens da marcha. Alguns parâmetros 

são facilmente modificáveis, outros não. Estudos afirmam que o pico de velocidade e de 

comprimento do passo em pacientes com bradicinesia são dopa-sensíveis enquanto 

que os parâmetros temporais como a cadência e a dissociação de membros superiores 
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são dopa-resistentes – as desordens do timing não são responsivas à medicação. Isto 

ocorre talvez pela ritmicidade da marcha ser realizada por outras estruturas que não os 

NB, como por exemplo o tronco encefálico, o cerebelo e regiões medulares (MORRIS et 

al, 2001). 

O fenômeno freezing aparece durante a marcha e pode ser descrito como 

“congelamento motor”, sendo uma forma de acinesia. Não aparece em todos os 

pacientes, ocorre predominantemente em indivíduos do sexo masculino e em fase OFF; 

e atinge com menor freqüência os pacientes que apresentam como principal sintoma o 

tremor de repouso. Em artigo recente de revisão (JANKOVIC, 2008) foram citados cinco 

tipos de freezing que se diferenciam de acordo com o momento de ocorrência: (1) ao 

início do movimento; (2) ao retornar durante a marcha; (3) em locais estreitos; (4) em 

destinos específicos e (5) em espaços abertos. 

 

1.10.1 MARCHA EM DUAL-TASK 

 

Caminhar se torna uma tarefa que não pode ser executada 
sem considerável atenção [...] James Parkinson, 1817. 
 

O termo “dual-task” é utilizado em trabalhos desde a década de 50, sendo 

o primeiro estudo que aborda a dificuldade apresentada pelos pacientes com DP 

datado de 1954 (WU e HALLET, 2008), ou seja, desde antes da descoberta do 

tratamento com levodopa, a alteração do desempenho de sujeitos quando estes 

deveriam realizar duas tarefas ao mesmo tempo já eram observadas (FISHER, 1977). 

Na língua portuguesa, apesar das traduções “duas tarefas” ou “tarefa-dupla”, o termo 
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dual-task ainda é muito utilizado, assim como suas variações, como a condição de 

“mais de uma tarefa ao mesmo tempo”, em inglês chamada de “multitask”; ou a 

condição de se realizar apenas uma tarefa isoladamente – “single-task”. O fato dos 

sujeitos destas pesquisas apresentarem prejuízo no desempenho de duas tarefas 

quando desempenhadas ao mesmo tempo, em contraste com um desempenho sem 

perdas de qualquer uma das tarefas quando executadas isoladamente, levou os 

pesquisadores a discutir uma possível incompatibilidade nos mecanismos temporais de 

compartilhamento dos processamentos cognitivos; bem como em uma transferência de 

mecanismos perceptuais; além da hipótese de limites nas reservas cognitivas e 

atencionais (FISHER, 1977; HOLTZMAN e GAZZANIGA, 1982). Atualmente, avaliações 

do desempenho de sujeitos em condições de dual-task também são utilizadas para (1) 

pesquisar alterações de processamento cognitivo; (2) pesquisar alterações dos 

mecanismos atentivos; (3) estudar a automatização de habilidades motoras (quando se 

executam tarefas em condições de dupla-tarefa); (4) pesquisar sob o ponto de vista 

experimental e comportamental doenças que envolvam prejuízos cognitivos e de 

atenção, como a DP (BEAUCHET e BERRUT, 2007; BLOEM et al, 2001; CANNING, 

2005; ROCHESTER et al, 2005; OKAMOTO, 2007).    

Os trabalhos que envolvem duplas-tarefas abordam tanto tarefas de 

diferentes perfis (motora/cognitiva) como de mesmos perfis (motora/motora) 

(ROCHESTER, 2004). Dentre as tarefas motoras estudadas, a marcha é, sem dúvida, a 

que mais tem despertado o interesse dos pesquisadores tanto da área clínica como 

experimental. A marcha é um comportamento rítmico dito automático, isto é, gerenciada 

principalmente por sistemas subcorticais e, portanto, executada sem o enfoque atentivo 
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(com exceção das fases de “aceleração” e “desaceleração”) (KANDEL, SCHWARTZ, 

JESSELL, 1997). Entretanto, pesquisas mostraram que até mesmo a marcha é 

prejudicada quando realizada conjuntamente com outra tarefa, o que sugeriu a 

existência de uma interferência causada pela competição por recursos atencionais que 

envolveriam níveis corticais de controle da marcha (BEAUCHET e BERRUT, 2007).    

Assim, se levarmos em consideração a deficiência dos NB em selecionar 

e executar programas motores, o que leva a um prejuízo em fases mais tardias da 

aprendizagem motora, o que dificulta a automatização de movimentos; associada a 

uma alteração dos mecanismos de gerenciamento dos recursos atentivos inerente à 

própria doença, é plausível de se supor que em situações que se exija um maior 

gerenciamento dos recursos atentivos, o que caracteriza a execução de mais de uma 

tarefa ao mesmo tempo, ocorra diminuição do desempenho em uma das tarefas. 

Nessas situações de duas tarefas, reservas corticais mantêm a performance da tarefa 

secundária, deixando a responsabilidade para regulação do desempenho da tarefa 

mais automática para o circuito defeituoso dos NB (O´SHEA; MORRIS; IANSEK, 2002).  

A influência que a execução em situação de dual-task gera no 

desempenho de uma ou ambas as tarefas é chamada na literatura de interferência em 

dual-task; que pode ser manifestada por meio do aumento do número de erros ou do 

tempo de reação durante execução das tarefas; o que representa uma competição por 

recursos atencionais ou competição por mecanismos de processamento de informações 

(WU e HALLETT, 2008).  
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Diante disto, muitos trabalhos enfatizam sob um ponto de vista clínico esta 

dificuldade dos indivíduos com DP em deambular frente a outras tarefas. Yogev e 

colaboradores em 2005 realizaram um estudo com os objetivos de determinar como as 

situações de dual-task afetam a marcha na DP; comparar os efeitos de diferentes tipos 

de dual-task na marcha e avaliar a relação entre domínios cognitivos específicos e 

alterações de marcha na DP. Trinta pacientes com DP e 28 idosos saudáveis 

participaram do estudo, onde deveriam caminhar tranqüilamente por 25 m em um 

corredor, e foram avaliados em quatro condições: (1) base – apenas a marcha; (2) 

tarefa simples – ouvir uma história narrada em um fone de ouvido, sabendo que serão 

perguntados a eles 10 questões após a marcha, onde serão mensuradas pelo número 

de erros ao responderem as questões; (3) tarefa complexa – caminhar enquanto 

ouviam uma outra história diferente da tarefa simples em um fone de ouvido, além de 

precisarem contar quantas vezes ouviram uma palavra pré-determinada; (4) tarefa 

aritmética – caminhar enquanto subtraem em voz alta 7 de 500, sucessivamente. Como 

resultados os autores demonstraram que (1) as condições em dual-task diminuem a 

velocidade de marcha tanto em pacientes com DP como em idosos saudáveis; (2) em 

idosos saudáveis, o desempenho de tarefas cognitivas complexas não influenciou o 

comprimento do passo ou tempo de balanço, mesmo afetando a velocidade de marcha; 

(3) diferentemente com os pacientes com DP, onde houve maior instabilidade e 

variabilidade no comprimento do passo e fase de balanço; (4) alterações na marcha na 

DP ocorreram tanto com tarefas complexas que alteraram o enfoque atencional como 

em tarefas simples; (5) os autores sugerem que as deficiências de funções executivas 

na DP contribuem para as alterações negativas da dual-task na marcha e que, 
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aparentemente, a diminuição da velocidade da marcha nos pacientes com DP é uma 

resposta protetiva e que depende de reservas cognitivas e demandas atencionais. Os 

autores argumentam que isto ocorre provavelmente devido à alterações na habilidade 

de gerar “pistas internas” na área motora suplementar, um passo necessário para a 

criação de uma seqüência de movimento normal. Como as reservas atencionais nos 

pacientes com DP estão prejudicadas, a marcha se realiza de forma deficitária (YOGEV 

et al, 2005). 

Um estudo com o objetivo de examinar os efeitos do desempenho de 

várias tarefas durante a marcha foi realizado por O´Shea e colaboradores em 2002. 

Participaram do estudo 15 sujeitos com DP idiopática (na fase ON) e 15 sujeitos 

controle, pareados pela idade, sexo e altura. Quatro eletrodos sensitivos à pressão 

foram colocados no hálux, I, III dedos e calcanhar; sendo ativados quando os pacientes 

caminhavam. A tarefa motora constituía-se de uma transferência, a mais rápida 

possível, de moedas de um bolso do lado dominante preso em um cinto de couro para 

outro bolso contralateral; na tarefa cognitiva, os sujeitos eram orientados a subtrair 3 

números de um número inicial, que era determinado através da seleção de uma carta 

que continha um número escrito randomizado de 125 a 250. Os sujeitos deveriam 

realizar estas atividades enquanto caminhavam em sua velocidade preferencial. O 

grupo com DP apresentou um decréscimo no comprimento do passo, na velocidade do 

passo e um aumento no duplo apoio do ciclo da marcha nas tarefas secundárias, 

entretanto não houve diferença entre o tipo de atividade, comparando-se com grupo 

controle que apresentou um declínio em menor grau. Sujeitos com DP mostraram uma 

redução na taxa de transferência de moedas e nas tarefas com dígitos entre as 
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condições “em pé” e “caminhando”. Os autores apresentam como justificativa o fato de 

que quando o passo é controlado pelos NB alterados, ocorre uma redução do tamanho 

do passo e da velocidade de marcha como compensações utilizadas para reduzir o 

risco de quedas. Velocidades mais rápidas da marcha requerem um maior controle de 

equilíbrio devido às mudanças rápidas de aceleração do centro de massa e redução no 

tempo de duplo apoio. Os autores argumentam que, através da diminuição da 

velocidade e do comprimento do passo durante tarefas secundárias, indivíduos com DP 

podem tentar diminuir a necessidade de um controle de equilíbrio na marcha. 

Paradoxalmente, uma lentificação na velocidade da marcha pode aumentar as 

demandas de equilíbrio devido à grande parcela de tempo despendido para equilibrar a 

cervical, membros superiores e tronco por meio dos membros inferiores. Como os 

pacientes com DP apresentam prejuízo na habilidade em modular o apoio bipodálico 

durante a marcha (duplo apoio) para compensar a redução no comprimento e 

velocidade do passo (eles não aumentam a duplo apoio), este déficit pode aumentar o 

risco de quedas. Para os autores, uma estratégia fisioterapêutica seria ensinar os 

pacientes com DP a evitar o quanto possível a realização de tarefas simultâneas, para 

prevenir que a atenção seja desfocada em resposta a perturbações inesperadas 

(O´SHEA, MORRIS, IANSEK, 2002). Com relação ao perfil da tarefa distrativa, estudos 

afirmam que quando os sujeitos com DP andam e realizam alguma tarefa concorrente 

de caráter verbal-cognitivo, a velocidade de marcha e o comprimento do passo 

diminuem, e a porcentagem de tempo de duplo apoio aumenta; já quando a segunda 

tarefa é de caráter motor (carregar uma bandeja com copos vazios, por exemplo), a 

velocidade de marcha e o comprimento do passo diminuem significantemente em 
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sujeitos com DP em comparação com grupo controle (MORRIS et al, 1996; BOND e 

MORRIS, 2000). 

Bloem e colaboradores em 2001, no intuito de detectar alterações 

posturais (equilíbrio) em pacientes com DP desenvolveram um teste de múltiplas 

tarefas (MTT) que variam em complexidade. Cinqüenta sujeitos jovens, vinte idosos 

saudáveis e vinte pacientes com DP realizaram o teste, que se constituía de tarefas 

motoras (como se levantar de uma cadeira, caminhar, evitar obstáculos, tocar o chão, 

dar meia volta e se sentar); associadas a um componente cognitivo (responder 

questões), além de quatro componentes adicionais: carregar uma bandeja cheia ou 

vazia, usar sapatos escorregadios e iluminação reduzida. Os sujeitos com DP foram 

mais lentos e executaram mais erros (lentidão e cessação da tarefa) que os outros 

grupos, aumentando de acordo com a complexidade das tarefas. Com relação ao 

componente cognitivo, os grupos controles apresentaram desempenho inferior aos 

pacientes com DP, o que sugeriu que os jovens e os idosos saudáveis priorizaram a 

tarefa motora, ao contrário dos sujeitos com DP. Assim, os autores concluíram que o 

teste proposto é particularmente informativo para pacientes com maiores 

acometimentos de caráter motor; já para pacientes com maiores alterações cognitivas, 

um teste que envolva situações de dual-task com tarefas distrativas cognitivas seria 

mais adequado (BLOEM et al, 2001). 

Os episódios de freezing podem aumentar quando os indivíduos andam e 

realizam outra tarefa ao mesmo tempo, além do fato de que quando a atenção dos 

mesmos se foca na segunda tarefa, os passos se tornam mais curtos e lentos, e os 

movimentos podem cessar por completo. Um estudo foi realizado com 24 sujeitos, 12 
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deles com DP e 12 idosos saudáveis no qual os mesmos realizaram três tarefas: 

caminhar normalmente (trajeto de 15 m dos quais apenas os 10 m do meio foram 

utilizados para análise dos dados); caminhar carregando uma bandeja e caminhar 

carregando uma bandeja com quatro copos em cima. Como resultado houve diminuição 

da velocidade de marcha e comprimento do passo significantemente entre a condição 

de marcha isolada e marcha com bandeja e copos; sem alterações significativas entre 

cadência e duplo apoio, sendo os valores últimos semelhantes aos apresentados pelo 

grupo controle. Os autores propõem que uma prática intensiva em estágios precoces da 

doença pode favorecer o aprendizado de novas maneiras em desempenhar mais de 

uma tarefa ao mesmo tempo (BOND e MORRIS, 2000). 

Colleen Canning realizou uma pesquisa com o objetivo de investigar os 

efeitos de se dirigir a atenção na marcha em condições de dual-task em indivíduos com 

DP. Doze sujeitos em estágio moderado da doença foram orientados a caminhar em 

sua velocidade confortável sob duas condições de base: (1) caminhar com as mãos 

livres, sem nenhuma orientação; e (2) caminhar carregando uma bandeja com copos, 

sem orientações especificas; além de mais duas condições experimentais, que são 

caminhar carregando uma bandeja com copos, com instruções de dirigir a atenção (1) 

na marcha e (2) na bandeja com os copos. Nesta última condição os pacientes 

apresentaram maior velocidade de marcha com passos mais longos, sem prejuízo 

significante do desempenho na tarefa concorrente, comparando-se com os grupos que 

não receberam instrução, com parâmetros comparáveis a situações de marcha em 

single-task (marcha com as mãos livres). A autora sugere, portanto que instruções 

especificas podem ser usadas no intuito de se manipular a atenção para melhorar o 
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desempenho em duplas-tarefas do dia-a-dia em pacientes com DP moderada; além de 

afirmar, portanto, que o desempenho da marcha em situações de dual-task é 

dependente do foco atentivo (CANNING, 2005). 

Rochester e colegas apresentaram em um estudo com o objetivo de 

avaliar os efeitos de interferência de atividades funcionais realizados em casa na 

marcha em pacientes com DP. Vinte pacientes com DP e 10 idosos saudáveis 

participaram da pesquisa, que se constituiu em realizar quatro tarefas de diferentes 

complexidades: (1) caminhar; (2) caminhar enquanto carrega uma bandeja; (3) 

caminhar enquanto conversa e (4) caminhar, carregar uma bandeja e conversar. Os 

pacientes foram significativamente mais lentos que os controles, com um prejuízo de 

26,5% na velocidade de marcha; houve queda de 0,15 m/s na dupla tarefa cognitiva 

(condição 3) e de 0,16 m/s na condição 4 (denominada multitask). O comprimento do 

passo reduziu em 0,07 m na condição 3 e 0,09 m na condição 4. Em situações de dual-

task motora a queda na velocidade não foi significativa; em idosos saudáveis pareados 

pela idade houve diminuição em todos os parâmetros citados, embora não 

significativas, sendo apenas significativas apenas do comprimento do passo na 

condição multitask. Os autores comentam as limitações dos recursos atentivos em 

situações de dual-task e um possível efeito de saturação, o que levou os pacientes a 

apresentarem velocidades não funcionais da marcha (ROCHESTER at al, 2004). 

Diante dos trabalhos que enfatizam o uso de pistas com o intuito de 

promover melhora do padrão de marcha, a mesma equipe anterior realizou em 2005 um 

estudo que avaliou o uso de pistas externas rítmicas (auditivas e visuais) durante uma 

tarefa simples de marcha e uma tarefa dupla motora, na própria casa dos sujeitos; sob 
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a hipótese de que os sujeitos com DP apresentariam grandes dificuldades em caminhar 

enquanto desempenham a tarefa motora dupla devido ao aumento das demandas nas 

reservas atencionais. Assim, o uso de uma pista rítmica externa durante a tarefa 

funcional poderia reduzir a interferência na marcha porque é menos atenção-

dependente do que desempenhar a tarefa sem pistas, o que requere o uso de 

processos cognitivos para eficientemente dividir a atenção entre as tarefas. Vinte 

sujeitos com DP e dez sujeitos saudáveis realizaram a seguinte tarefa: inicialmente 

sentados na cadeira, foram instruídos para se levantar, caminhar até a cozinha, pegar 

uma bandeja com dois copos, carregá-la de volta à sala, colocar a bandeja em uma 

mesa próxima à cadeira, e sentar. As condições utilizadas foram nomeadas de B1 

(base); 2 pistas (auditivas – tom auditivo no fone; ou visuais – flash de luz de laser em 

óculos e o objetivo foi caminhar em sincronia com as pistas citadas); 2 pistas (idem); B2 

(base – final). Os principais resultados foram: o grupo DP foi mais lento que o controle 

em todas as condições, sendo que o grupo DP aumentou velocidade no final (B2 na 

condição dupla-motora). A média de comprimento do passo do grupo com DP foi 

menor, sem alterações com pistas, porém em condição dupla-motora apresentou 

aumento significante com pistas auditivas comparando-se com a condição sem pistas, 

além de um aumento não significativo com pista visual. Não houve alterações grupo 

controle e não houve efeitos na freqüência do passo. Portanto, o efeito de interferência 

na tarefa dupla-motora foi significantemente reduzido com o uso de pistas auditivas, o 

que facilitou um aumento no comprimento do passo durante a tarefa dupla motora, que 

foi substancial em uma perspectiva clínica, representando uma diferença de 19%.  Os 

autores comentam como resultado surpreendente o aumento significante na velocidade 
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de marcha e média de comprimento do passo no final da tarefa dupla-motora, o que 

indica um significante efeito de prática, além do inesperado decréscimo de alguns 

parâmetros de marcha com pistas rítmicas. Os presentes dados sugerem que a prática 

repetida pode melhorar a performance em dual-task e deve fazer parte da prática 

terapêutica nos estágios iniciais da doença onde as estratégias compensatórias não 

são necessárias. Pistas rítmicas visuais não foram tão efetivas em reduzir a 

interferência na dual-task motora na marcha como as pistas auditivas, o que pode 

indicar que as pistas visuais demandam maior atenção. Sujeitos referiram que pistas 

visuais são difíceis, o que sugere grande demanda atencional. Os pesquisadores 

apresentaram a conclusão de que o uso de pistas auditivas rítmicas no contexto do 

ambiente doméstico e durante atividades funcionais leva a um aumento na velocidade 

de marcha e média de comprimento do passo em sujeitos com DP, e que os sujeitos 

foram capazes em integrar as pistas rítmicas em uma tarefa funcional imediatamente. 

Os resultados suportam a utilidade de pistas auditivas externas em melhorar a marcha 

durante atividades funcionais e a aplicabilidade de seu uso (ROCHESTER et al, 2005). 

Estes trabalhos mostraram sob o enfoque comportamental as dificuldades 

apresentadas pelos pacientes com DP em desempenhar várias tarefas ao mesmo 

tempo. Entretanto, as contribuições de origem neural para este problema ainda são 

pouco entendidas. O que se sugere é que os pacientes com DP podem (1) apresentar 

recursos atencionais limitados que interferem na habilidade em executar mais de uma 

tarefa ao mesmo tempo; ou (2) apresentar dificuldades em gerenciar estes recursos 

entre as tarefas (WU e HALLETT, 2008). Com o desenvolvimento de técnicas de 

neuroimagem, trabalhos foram realizados no sentido de elucidar as causas 
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neuroanatômicas e/ou neurofisiológicas para as dificuldades dos pacientes com DP em 

situações de dual-task. Assim, Wu e Hallett em 2008, realizaram um estudo com a 

mesma metodologia dos outros trabalhos prévios com RMF para demonstrar mudanças 

nos padrões de ativação cortical envolvidos no processo de automaticidade de 

movimentos, com o diferencial de que neste recente estudo as duas tarefas de 

oponência de dedos (“seqüência-4” e “seqüência-12”) foram treinadas com (1) a mesma 

tarefa dupla-cognitiva (numerar letras alvo em uma apresentação de letras aleatórias 

em um tela de computador) e (2) com outra tarefa motora – “tapping” de dedos da mão 

contralateral, numa freqüência de 1 Hz. Após o treino, os pacientes apresentaram 

menor ativação do córtex parietal bilateral e da área pré-motora bilateral; ao passo que 

em sujeitos normais as mesmas áreas estavam menos ativadas, além também da área 

pré-motora suplementar. Com relação aos grupos, os pacientes com DP apresentaram 

maior ativação do córtex pré-frontal dorso lateral, giro frontal medial, área pré-motora 

bilateral, córtex parietal bilateral, precuneus bilateral, lobo temporal bilateral, lobo 

occipital, cerebelo, tálamo e giro cingulado em comparação com as mesmas áreas nos 

sujeitos normais enquanto desempenhavam em dual-task. Houve maior ativação do 

precuneus bilateral durante a execução das duplas-tarefas; e mais que isso, houve 

maior ativação do córtex parietal bilateral, área pré-motora, giro frontal inferior, área 

motora suplementar, núcleos da base e cerebelo quando os autores apenas analisaram 

os componentes das tarefas concorrente à tarefa primária, em comparação quando as 

tarefas são executadas conjuntamente. Os autores mostram que não houve diferença 

na ativação de imagem no que diz respeito ao tipo de tarefa concorrente 

(motora/motora ou motora/cognitiva), o que sugere que talvez tarefas secundárias não 
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induzam a desempenhos diferentes em dual-task, e mais, que diante do fato do padrão 

de ativação cerebral ter sido semelhante em ambas as tarefas, talvez os diferentes 

perfis de tarefas pode não necessariamente recrutar mecanismos neurais diferentes. 

Entretanto, os pacientes com DP recrutaram mais reservas corticais em comparação 

com os idosos saudáveis – o que sugere, segundo os autores, que nas tarefas de maior 

complexidade as capacidades limitadas foram excedidas na maioria dos pacientes, o 

que fez com que os mesmos não conseguissem desempenhar as tarefas corretamente, 

caracterizando ainda uma existência de uma interferência em dual-task. Esta 

interferência, embora diminuída após o treino, não foi devido à sobreposições e 

aumento do recrutamento de mesmas áreas em situações de dual-task, porque os 

autores não encontraram sobreposições entre as tarefas primárias e secundárias – isto 

é, existiram mais áreas recrutadas quando somadas em single-task do que quando 

avaliadas em dual-task, o que sugere que as reservas neurais possam estar sendo 

gerenciadas pelos componentes das tarefas no intuito de executar as duplas tarefas 

mais eficientemente. A maior ativação do precuneus em pacientes com DP observada 

nesse estudo, somada às evidências de estudos anteriores que mostraram que essa 

região é mais ativada em indivíduos jovens durante a execução em dual-task em 

comparação com single-task (WU e HALLETT, 2004), e que idosos apresentam maior 

ativação dessa região cerebral em comparação a jovens, também durante a execução 

em dual-task (WU e HALLETT, 2005), levaram os autores a especularem o precuneus 

como um possível supervisor central para execução em dual-task em sujeitos com DP e 

idosos saudáveis, já que ambos necessitam recrutar mais áreas corticais para 

compensar a deficiência na execução de tarefas concomitantes; sendo que na DP pode 
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existir uma deficiência nesta central executiva durante o desempenho de várias tarefas. 

Em síntese, os autores sugerem três razões que podem contribuir para o desempenho 

em dual-task pelos pacientes com DP: (1) recursos atencionais limitados excedidos; (2) 

menor automaticidade quando comparado com idosos saudáveis; (3) deficiência nas 

funções executivas centrais (WU e HALLETT, 2008). 

 

 

 



 

 

72 

 

 

2 OBJETIVO 

 

O objetivo deste trabalho foi verificar os efeitos de um treinamento motor 

em associação com tarefas cognitivas (visual e auditivo), de diferentes complexidades, 

sobre o desempenho em uma tarefa motora e na habilidade em gerenciar/dividir a 

atenção em pacientes com Doença de Parkinson e idosos saudáveis. 

 

Para alcançar tal objetivo, foram comparados os efeitos dos treinos de 

baixa e alta complexidade, em pacientes com DP e idosos saudáveis, sobre: 

 

(1) o desempenho motor na tarefa treinada, por meio da 

comparação da velocidade antes e após o treino, testada 

sob 3 condições: isoladamente, concomitantemente à 

tarefa visual e concomitantemente à tarefa auditiva; 

(2) o desempenho nas tarefas cognitivas, por meio da 

acurácia na tarefa antes e após o treino, realizadas 

isoladamente ou em associação com a tarefa motora; 

(3) a habilidade de gerenciar e dividir a atenção, por meio da 

comparação do desempenho antes e após do treino em 

testes psicofísicos de atenção visuo-espacial e testes 

neuropsicológicos; 
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(4) o desempenho na marcha, por meio da comparação da 

velocidade da marcha antes e depois do treino, testada 

isoladamente ou em associação às tarefas cognitivas; 

(5) as funções cognitivas gerais, por meio da comparação 

dos escores do MMSE, aplicado antes e depois do treino; 

(6) os sintomas da DP, por meio da comparação dos escores 

da UPDRS antes e depois do treino, aplicado apenas nos 

grupos de pacientes com DP. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 SUJEITOS 

 

Foram recrutados 43 sujeitos, selecionados de acordo com os seguintes 

critérios: 

SUJEITOS COM DOENÇA DE PARKINSON: 23 indivíduos com Doença 

de Parkinson, com idade entre 55 e 84 anos, média de 69,95 anos e desvio padrão de 

2,10 anos, sendo: 09 pacientes com escala de H&Y 2; 10 pacientes com H&Y 2,5 e 4 

pacientes com H&Y 3,0. Estes pacientes foram divididos de forma randômica por 

sorteio em dois grupos: 12 participaram do treino de baixa complexidade (TBCDP) e 11 

pacientes participaram do treino de alta complexidade (TACDP). 

 

SUJEITOS IDOSOS SAUDÁVEIS: 20 indivíduos idosos saudáveis, 

pareados por idade e escolaridade, com idade entre 54 a 73 anos, média de 62,33 e 

desvio padrão de 1,8 anos. Os sujeitos foram divididos de forma randômica por sorteio 

em dois grupos: 10 participaram do treino de baixa complexidade (TBCIS) e 10 

participaram do treino de alta complexidade (TACIS). 
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3.1.1 Critérios de Inclusão  

 

Sujeitos com DP - diagnóstico clínico de Doença de Parkinson realizado 

por um médico neurologista, em uso de medicação dopaminérgica; e estadiamento da 

Doença de Parkinson entre 2,0 e 3,0 pontos de acordo com a Escala de Hoehn & Yahr. 

 

 Sujeitos com DP e idosos saudáveis: nível de escolaridade entre 5 e 7 

anos; nível de cognição com pontuação igual ou maior que 24, de acordo com o Mini-

Exame do Estado Mental (MMSE) e acuidade visual preservada ou corrigida para a 

normalidade de acordo com escala de acuidade visual.  

 

3.1.2 Critérios de Exclusão 

 

 Como exclusão da pesquisa considerou-se como critérios a presença de 

alterações biomecânicas (patologias ortopédicas) que pudessem comprometer a 

realização da tarefa motora (alternância de passos) pelos pacientes; presença de 

depressão, detectada pela escala de Beck; presença de qualquer déficit neurológico, 

auditivo ou visual que pudesse comprometer o reconhecimento das esferas em 

movimento ou o entendimento ou o reconhecimento dos sons durante a realização da 

tarefa motora em associação com o distrator visual e auditivo, respectivamente; 

inabilidade em detectar estímulos visuais a 2,0 m de distância, conforme escala de 

acuidade visual; qualquer alteração no tratamento medicamentoso para a DP.  
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Cumpre ressaltar que a concordância em participação dos sujeitos foi de 

forma voluntária, sem experiência prévia com qualquer componente ou tarefas 

utilizados na pesquisa, bem como sem conhecimentos prévios dos propósitos deste 

estudo. Todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido 

do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – 

HCFMUSP. 

Os dados encontrados sobre o perfil dos sujeitos dos grupos DP estão 

apresentados na tabela 1 a seguir: 
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Tabela 1: Perfl dos sujeitos com DP – idade, Mini-Exame do Estado Mental (MMSE); Hoehn & Yarhr 
(H&Y); Escala Unificada de Doença de Parkinson (UPDRS); Escala de Beck (BECK) e medicação 
(precursor de dopamina; anticolinérgicos; agonista de dopamina; amantadina). 

 

SUJEITO IDADE MMSE H&Y UPDRS BECK MEDICAÇÃO 

1 76 29 2 27 7 
Prec de dopa, 

agonista dopam 
2 73 29 2,5 34 7 Prec de dopa 

3 65 28 2,5 22 9 
Prec de dopa, 

anticol 
4 64 30 2,5 25 7 Precursor de dopa 

5 68 28 2 9 1 
Prec de dopa, 

agonista dopam 
6 79 29 2 13 17 Precursor de dopa 
7 78 24 3 37 11 Precursor de dopa 

8 70 30 2,5 31 6 
Prec de dopa, 

agonista dopam 
9 60 28 2,5 24 8 Precursor de dopa 

10 75 28 2 21 7 
Prec de dopa, 

agonista dopam 
11 71 28 2 19 5 Precursor de dopa 
12 67 25 3 33 13 Amantadina 
13 69 28 2 25 1 Precursor de dopa 

14 74 29 3 30 2 
Prec de dopa, 

agonista dopam 
15 79 24 2 30 10 Precursor de dopa 
16 55 22 3 28 9 Agonista dopam 
17 69 28 2,5 28 17 Precursor de dopa 

18 76 22 2,5 27 7 
Prec de dopa, 

agonista dopam 
19 60 28 2 28 8 Precursor de dopa 
20 84 30 2,5 26 16 Precursor de dopa 
21 71 30 2 28 23 Agonista dopam 
22 61 27 2,5 29 11 Precursor de dopa 
23 65 21 2,5 27 10 Precursor de dopa 

Média 69,95 27,26 2,47 26,13 9,21 - 
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3.2 LOCAL 

 

A coleta dos dados se realizou na Associação Brasil Parkinson (ABP), 

situada à Avenida Bosque da Saúde, 1155, São Paulo – SP; e no Laboratório de 

Aprendizagem Sensório-Motora da Universidade de São Paulo situado à Rua 

Cipotânea, 51, São Paulo – SP. 

  

3.3 MATERIAIS 

 

� Três microcomputadores IBM-486: (1) com um software específico 

desenvolvido para os estudos em nosso laboratório chamado JPARK® – que registra o 

número de passos por minuto, tempo de reação e número de erros apresentados pelos 

sujeitos durante a tarefa motora; (2) utilizado para apresentar os distratores visual e 

auditivo aos pacientes; (3) utilizado para realização dos testes psicofísicos de atenção. 

� Tapete de borracha, de cor amarela, com medida de 1,20 x 90 cm, com 

duas placas metálicas de alumínio acopladas por meio de velcros adesivos (de cor 

branca, com 20 cm de comprimento por 5 cm de largura), as quais estavam conectadas 

por meio de cabos blindados ao computador (Figura 1).  

� Sapatilhas de nylon de cor azul (3 tamanhos, P, M e G, de acordo com o 

tamanho do pé do sujeito), com solado de borracha, onde eram fixadas na região do 

calcanhar por meio de velcros adesivos (de cor branca, com 8 cm de comprimento por 5 
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cm de largura), placas de alumínio flexível conectadas ao computador por meio de 2 

cabos fixados por pinos metálicos (Figura 2). 

� Velcros de cor vermelha de 20 cm de comprimento por 3 cm de largura 

para estabilizar os fios nos membros inferiores dos sujeitos (região da panturrilha) e de 

60 cm de comprimento por 5 cm de largura para estabilização dos fios na região do 

quadril dos indivíduos. 

 

 

 

 

Figura 1 - Instrumento utilizado para avaliação e 
treinamento da tarefa motora. 
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 Figura 2 - Detalhe para as sapatilhas utilizadas. 
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3.4 PROCEDIMENTOS 

O fluxograma1 a seguir esquematiza os testes e avaliações realizadas 

antes e após os treinos: 
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AVALIAÇÃO INICIAL
(Testes e Escalas)

Treino 1˚ dia
(8 blocos de 100 mov)

Após 10 dias

Após 48 horas

Treino 2˚ dia
(8 blocos de 100 mov)

Avaliação Final
(Testes e Escalas)

Comparação Comparação

Resultados
Avaliação 
Inicial

Resultados
Testes de 
Atenção 
Final

AV - AT

Testes de Atenção Inicial
(Sustentada e Dividida)

AV - DT

AV – RET 1

AV – DT 2

Após 7 dias

AV – RET 7

Testes de Atenção Final
(Sustentada e Dividida)

Resultados
Avaliação 

Final

Resultados
Testes de 
Atenção 
Final

Comparação

Tabelas e Gráficos

 

Fluxograma 1 – Esquema dos testes e avaliações realizados em ambos os treinos. As avaliações 
foram realizadas antes do treino (AT); depois do treino do primeiro dia (DT); antes do segundo dia 
de treino (RET1); depois do segundo dia de treino (DT2) e após 7 dias do treino (RET7). 
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3.4.1 Avaliação Inicial 

 

Todos os sujeitos passaram por uma bateria de escalas e testes, descrita 

a seguir. Cumpre ressaltar que todos os parâmetros mensurados (antes e depois, bem 

como o próprio treinamento) foram realizados em um mesmo período do dia, para todos 

os sujeitos, com especial atenção aos pacientes com DP, que estavam sempre em fase 

ON.  

Todos os sujeitos passaram por uma avaliação de dados iniciais, que 

continham nome completo, idade, tempo de diagnóstico da DP (caso paciente), 

escolaridade, hábitos e vícios (tabagismo, etilismo, drogas), dieta e alimentação 

(inclusive se ingere carne vermelha ou não). Após os dados iniciais os sujeito passaram 

pela bateria de testes descritos a seguir: as escalas de avaliação, bem como os testes 

de atenção, foram realizados por examinadores diferentes, cegos à realização do treino 

e aos resultados apresentados. 

 

3.4.2 Escalas e Testes de Avaliação 

 

Aplicadas antes e após o treinamento, sempre pelo mesmo examinador. 

 

�  Mini-Exame do Estado Mental (MMSS) – (ANEXO A) 

É o instrumento de medida de capacidades cognitivas mais utilizado 

mundialmente. Apresenta diversos parâmetros cognitivos, com questões agrupadas em 
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sete categorias: orientação temporal (5  pontos),  orientação  espacial  (5 pontos),  

memória imediata - retenção de três palavras  (3 pontos), atenção e cálculo  (5 pontos),  

evocação das três palavras (memória) - (3 pontos), linguagem (8 pontos) e capacidade 

construtiva visual (1 ponto). O escore do MMSE varia de 0 a 30 pontos, os quais 

indicam menor e maior capacidade cognitiva, respectivamente. Atualmente o valor de 

corte para alterações cognitivas é igual ou abaixo de 24 pontos (FOLSTEIN et al, 1975). 

 

���� Escala de estadiamento da Doença de Parkinson de Hoehn & Yahr – 

(ANEXO B) – apenas para sujeitos com DP 

É uma forma rápida e prática de indicar o nível de incapacidade física do 

paciente com DP. Apresenta 5 estágios de classificação, sendo I-II estágio inicial; II-III 

estágios moderados e IV a V estágios avançados da doença (HOEHN & YAHR, 1967; 

JANKOVIC, 2008). 

 

���� Escala Unificada de Avaliação para Doença de Parkinson (UPDRS). – 

(ANEXO C) – apenas para sujeitos com DP 

É uma escala confiável e válida, sendo um método adequado e muito 

utilizado para a avaliação e monitorização da progressão da DP, bem como a eficácia 

do tratamento medicamentoso. É composta por 42 itens, divididos em quatro 

segmentos: 1 – estado mental/comportamento/estado emocional; 2 – atividades da vida 

diária; 3 – exame motor; 4 – complicações da terapia. A pontuação varia de 0 

(normalidade) a 4 (maior comprometimento pela doença) (FAHN et al, 1987; 

JANKOVIC, 2008). 
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Cumpre ressaltar que neste estudo a escala foi utilizada apenas até a 

terceira parte (motora). 

 

���� Escala de Acuidade Visual (ANEXO D) 

Neste teste o sujeito permanecia atrás de uma linha demarcada no chão e 

era orientado a falar em voz alta os números impressos no cartão de acuidade visual 

situado a uma distância de 2,0 m.  

 

���� Trail Making Test (TMT) – Partes A e B (ANEXOS E e F) 

Este teste é originalmente utilizado em avaliações neuropsicológicas e 

avalia funções executivas. É constituído de duas partes, A e B, sendo que na primeira o 

sujeito deve ligar, em ordem crescente, com um lápis círculos com números em seu 

interior de 1 a 25, impressos em uma folha de papel branca. É orientado ao paciente 

não retirar o lápis do papel em nenhum momento a partir do primeiro contato do lápis 

com a folha, locais bem demonstrados pelas palavras “INÍCIO” e “FIM”.  Já a parte B 

apresenta o mesmo princípio – os números são 1 a 13 e existem também letras 

dispostas aleatoriamente na folha de papel – de A até M. O sujeitos deve ligar os 

números às letras subseqüentes, sempre em ordem numérica e em ordem alfabética. É 

cronometrado o tempo a partir do momento que o sujeito encosta o lápis na folha até o 

término do teste – bem como computados os números de erros durante o teste.  

Como se tratam no caso de pacientes com desordens motoras, foi 

utilizado para análise principalmente o número de erros, e principalmente da parte B, 
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que parece ser mais diferencial quando se comparam sujeitos com DP e idosos 

saudáveis (PINTO, 2005) 

 

���� Stroop Color Test (SCT) – Partes W, D e C (ANEXOS G, H, I) 

Estes testes avaliam a capacidade de atenção seletiva, com diferentes 

dificuldades e várias versões. A utilizada neste estudo foi a versão Victória, por ser de 

mais fácil administração. Este teste mede, em tempo, a capacidade do indivíduo 

suprimir uma resposta habitual em favor de uma não esperada. Os testes consistem em 

3 cartões de 21,5 X 14 cm, cada um com 6 fileiras de 4 itens, cada cartão uma etapa: D, 

W e C. Na etapa D, é orientado ao sujeito nomear o mais rápido possível a cor de 24 

pontos impressos nas cores azul, verde, vermelho e amarelo. Cada cor aparece seis 

vezes, e as quatro cores são arranjadas pseudo-aleatoriamente dentro da matriz, cada 

cor aparecendo uma vez em cada fileira. A segunda etapa – W, é similar a primeira com 

a diferença que no lugar dos pontos estão as palavras “QUANDO”, “DIFÍCIL” e 

“ACIMA”. É pedido para o sujeito nomear as cores em que as palavras estão escritas e 

desconsiderar seu conteúdo verbal. Na ultima parte – C, as palavras anteriores citadas 

são trocadas por nomes de cores – as mesmas impressas, sendo que a cor impressa 

nunca corresponde ao nome da cor. O indivíduo era orientado a falar em voz alta o 

nome da cor impressa o mais rápido possível, e o tempo era cronometrado para o 

sujeito completar as cartelas sempre da fileira esquerda para a direita. O número de 

erros também era computado (ASSEF, CAPOVILLA e CAPOVILLA, 2007). 
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3.4.3 Testes psicofísicos para avaliar capacidade atencional 

 

Os testes psicofísicos são utilizados para uma medida quantitativa a nível 

experimental dos diversos tipos de atenção. São oferecidos estímulos sensoriais em 

uma tela de computador e os sujeitos devem obedecer às regras do teste através de 

uma resposta motora utilizando-se do teclado do computador. 

Neste estudo foram avaliadas atenção sustentada e dividida, e os testes 

foram aplicados em um ambiente com iluminação mínima adequada e isolamento 

acústico parcial e com o indivíduo sentado em uma cadeira confortável a 57 cm de um 

monitor de computador (vídeo) de 15 polegadas. 

A geração dos estímulos visuais aos sujeitos, bem como o registro das 

respectivas respostas motoras foram realizados por um microcomputador IBM-PC/AT 

486, através de um programa específico construído com o aplicativo Micro Experimental 

Laboratory – MEL2 (Mel Professional 2.01 – Psychology Software Tools, Inc.). A 

precisão temporal dos comandos (que se realizou na ordem de milésimos de segundo) 

foi elaborada na linguagem MEL pelos próprios recursos do software, o que assegura a 

real duração dos estímulos. 

 

3.4.3.1 Teste da Atenção Visual Sustentada 

 

Este teste avalia a capacidade dos sujeitos em focar e permanecer 

com a atenção em um determinado local alvo. Todos os sujeitos receberam 
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orientações escritas e orais da tarefa a ser realizada, bem como realizaram algumas 

poucas tentativas de prática para melhor compreensão do teste. 

O teste foi constituído de 4 blocos com 90 tentativas, concentradas em 

um único bloco. A tela do monitor de vídeo é cinza e com luminância inferior a 0,2 

cd/m². Cada tentativa se iniciou com o aparecimento do mesmo PF ao centro da tela 

e com o aparecimento de 5 anéis brancos (apenas o contorno, sem o 

preenchimento), similarmente ao teste exposto previamente. Após um intervalo de 

tempo entre 500 e 1500 ms, o PF desapareceu e cedeu lugar a um número arábico 

entre 1 e 9, com duração de 100 ms. Os sujeitos deveriam apertar a tecla “Z” do 

teclado com a mão dominante quando os números “1” ou “5” aparecessem na tela. 

O tempo limite de resposta após o aparecimento do número “1” ou “5” foi de 2000 

ms (Figura 3); já nas tentativas em que outros números apareciam há um intervalo 

de 100 ms entre uma tentativa e outra (Figura 4). Dentre um bloco de 90 tentativas, 

10 seqüências de números 1 a 9 foram randomizadas dentro de cada seqüência. 

Assim, cada número apareceu 10 vezes dentre um bloco e uma vez dentro da 

seqüência. Após o término de um bloco houve um intervalo de 200 ms antes de 

aparecer novamente o PF e um novo bloco se iniciar. 

 



 

 

89 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3 

Figura 3 - Representação do teste de 
atenção sustentada: situação na qual o 
sujeito deve responder (número 1). 

Figura 4 - Representação do teste de 
atenção sustentada: situação na qual o 
sujeito não deve responder (número 3). 
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3.4.3.2 Teste de Atenção Visual Dividida 

 

Este teste foi realizado com o intuito de avaliar a capacidade dos sujeitos 

em dividir a atenção frente a um estímulo alvo. Seu resultado foi utilizado como 

parâmetro para posterior análise após um treinamento motor com distratores 

concorrentes. 

O teste foi constituído de 2 blocos com 54 tentativas cada, com intervalo 

de aproximadamente 5 minutos entre os blocos. Antes do início do teste os sujeitos 

receberam explicação escrita, bem como oral, pelo examinador; além de realizarem 

algumas poucas tentativas de prática para melhor entendimento sobre a tarefa a ser 

realizada. A tela do monitor de vídeo onde foram apresentados os estímulos visuais é 

cinza e com luminância inferior a 0,2 cd/m². Cada tentativa iniciou-se com o 

aparecimento de um ponto de fixação (PF) ao centro da tela, no qual os sujeitos foram 

instruídos a fixar o olhar; além de 5 anéis brancos (apenas o contorno, sem 

preenchimento), com luminância de aproximadamente 20 cd/m² e diâmetro de 1,3º. Um 

dos anéis localizou-se no centro da tela e os outros 4 situados distantes 7º do centro: 

acima, abaixo, à direita e à esquerda do PF.  

Após um tempo determinado, que variou de 1500 a 2500 ms, o PF 

desaparece da tela, aparecendo um número arábico que varia de 1 a 9 (com largura de 

0,2º e altura 0,4º) e luminância de aproximadamente 20 cd/m². 

Concomitantemente à aparição do determinado número, 4 discos brancos 

(com preenchimento, e diâmetro de 0,7º) aparecem na periferia da tela, estando 

dispostos de 5 maneiras diferentes a cada teste: desde um disco aparecer fora de 
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qualquer um dos quatro anéis (Figura 5), até todos os discos aparecerem dentro dos 

quatro anéis periféricos, ao mesmo tempo (Figura 6). Ambos os números, bem como os 

discos, permaneceram por 100 ms na tela. Após 500 ms do desaparecimento dos 

estímulos alvo, ao centro da tela aparece a mensagem “NÚMERO?”, momento no qual 

o sujeito deveria informar oralmente ao examinador qual o número que aparecera ao 

centro da tela e o examinador apertaria no teclado o número correspondente à reposta 

do sujeito. Em seguida, surge ao centro da tela a mensagem “POSIÇÃO?”, momento no 

qual o sujeito deveria informar oralmente qual se um dos discos aparecera fora dos 

círculos (neste caso informar qual deles), ou se todos os discos apareceram dentro dos 

círculos brancos respectivos. O examinador, de acordo com a resposta do sujeito, 

apertaria uma tecla respectiva no teclado: para a condição de todos os discos dentro 

dos anéis (tecla “0”), se o disco aparecera fora do anel do lado esquerdo (tecla “1”), 

direito (tecla “2”), acima (tecla “3”), ou abaixo (tecla “4”). Após 200 ms se iniciou a 

próxima tentativa. 

Para cada bloco, em 18 tentativas os 4 discos apareceram dentro dos 

anéis e em 36 tentativas um dos discos apareceu fora do anel, ocorrendo igualmente 

em 9 tentativas para as quatro posições possíveis. Todas as condições ocorreram 

randomicamente.   
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Figura 5 - Representação do teste de 
atenção dividida: número 3 ao centro e o 
disco de cima fora do anel. 

Figura 6 - Representação do teste de 
atenção dividida: número 3 ao centro e 
todos os discos dentro dos anéis.  
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3.4.4 TESTES MOTORES REALIZADOS 

 

Antes do primeiro dia do treino, e ao final do último dia do treino, foram 

realizados os seguintes testes descritos: 

 

���� Teste “Timed Up and Go”, realizado com utilização de um cronômetro 

e duas cadeiras (MORRIS, MORRIS, IANSEK, 2001). 

Este teste mede o tempo despendido pelos sujeitos em levantar-se de 

uma cadeira em que estavam sentados, andar por 3 m em linha reta com passadas 

firmes e em velocidade habitual, dar a volta em outra cadeira situada a essa distância, 

retornar e sentar na cadeira inicial.  

 

���� Teste “Timed Up and Go” Modificado, realizado com utilização de um 

cronômetro, duas cadeiras e uma bandeja. 

Os parâmetros são similares ao explicitado anteriormente, com a diferença 

de a distância entre uma cadeira e outra ser de 10 m, e o fato do sujeito precisar estar 

segurando uma bandeja com a mão dominante, além de verbalizar nomes com letras 

pedidas pelo examinador (foram solicitadas, aleatoriamente para cada teste, letras “M” 

ou “P”). O tempo total foi cronometrado, bem como o número de nomes citados pelos 

indivíduos e número de erros (palavras citadas com letra inicial errônea). 
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3.4.5 TAREFA MOTORA 

 

Para a avaliação motora, bem como posteriormente para o treinamento 

motor, os sujeitos foram instruídos para permanecerem com seus próprios pares de 

meias e calçarem as sapatilhas de nylon. (No caso do sujeito estar sem meias, o 

examinador oferecia um par – feminino ou masculino – que estava disponível para a 

realização do teste). As placas metálicas foram fixadas no velcro do tapete a cerca de 

80% do tamanho do pé do paciente. 

Os sujeitos foram orientados a se posicionarem em bipedestação dentro 

de um contorno verde fluorescente em formato de pés no tapete em questão (Figura 7). 

Ademais, receberam instruções verbais sobre a tarefa motora a ser realizada, sob o 

seguinte comando: “Encoste o calcanhar, e volte à posição inicial, alternadamente, 

como se fosse dar um passo, na placa de alumínio, o mais rápido possível, até que eu 

avise para parar”. A tarefa motora, quando em condição de teste, foi mensurada por um 

minuto, tanto executada isoladamente como em conjunto com as tarefas distrativas. O 

computador registrou o número de movimentos, bem como o tempo de reação durante 

o tempo determinado. 
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3.4.6 TAREDAS DISTRATIVAS 

 

3.4.6.1 Distrator de atenção visual  

 

A tarefa distrativa visual foi constituída de 06 bolas coloridas de 03 cm de 

diâmetro que se movimentam e se colidem aleatoriamente na tela do computador, por 

um tempo indefinido, com uma velocidade constante.  

 

Treino de baixa complexidade: As bolas variavam na tela do computador 

entre 5 cores diferentes: preta, vermelha, azul, verde e amarela, e os sujeitos foram 

Figura 3 - Exemplo de um dos participantes 
preparados para o teste da tarefa motora. 
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orientados a responderem ao examinador quando as bolas se tornassem vermelhas. 

Assim, os sujeitos tinham uma chance em 5 acontecimentos para acertar a cor alvo. O 

desempenho nesta tarefa foi mensurado através da acurácia, onde os erros foram 

considerados nas seguintes situações: (1) erros por falso acerto, ou seja, identificar 

como resposta válida uma cor diferente do vermelho e (2) erros de omissão, ou seja, 

não identificar no momento correto quando as bolas se tornarem vermelhas (Figuras 8 e 

9). Portanto, nessa situação, a complexidade da tarefa era limitada à identificação da 

bola alvo. 

Esta tarefa foi mensurada sob duas condições de teste: quando executada 

isoladamente (V) e quando executada em associação com a tarefa motora (MV); ambas 

medidas por um minuto.  

 

Treino de alta complexidade: Com o objetivo de aumentar o nível de 

complexidade da tarefa, foi introduzida mais uma condição: “vermelha precedida de 

azul”, onde o acerto nesta condição não se limitava a identificar apenas a bola de cor 

vermelha, e sim a resposta para a condição era considerada como resposta válida se 

fosse precedida pela bola de cor azul. Assim, o aumento da complexidade da tarefa 

envolveu identificar o aparecimento da bola azul, armazenar na memória operacional, e 

aguardar o próximo evento que, sendo uma bola da cor vermelha, deveria ser 

identificado como resposta válida, e se fosse uma bola de qualquer outra cor, a 

resposta seria inválida. 

Desta forma, foram consideradas respostas incorretas (1) as respostas por 

antecipação, ou seja, ao identificar a bola azul, respondiam a próxima bola não sendo 
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vermelha; (2) erros de emissão, ou seja, a seguir da bola azul, surgia uma bola 

vermelha e o indivíduo não respondia; (3) erros de falso acerto, quando o indivíduo 

respondia a bola vermelha, como resposta válida, sem que ela fosse precedida por uma 

bola azul; e (4) considerar resposta válida a associação inversa entre as cores, ou seja, 

primeiro a ocorrência da bola vermelha e posteriormente a azul (Tabela 2). Esta tarefa 

foi mensurada sob duas condições de teste: quando executada isoladamente (V) e 

quando executada em associação com a tarefa motora (MV); ambas medidas por um 

minuto.  

 

 

Tabela 2 – Condições possíveis de resposta da tarefa distrativa visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

BOLA - COR RESPOSTA 
Azul -vermelha Válida 

Azul – não 
vermelha 

Inválida 

Não azul - 
vermelha 

Inválida 

Vermelha - azul Inválida 
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Figura 4 - Distrator Visual – exemplo de uma das 
possíveis apresentações das bolas alvos. 
 

 

 

Figura 5 - Distrator Visual – exemplo de uma das 
possíveis apresentações das bolas aleatórias. 
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3.4.6.2 Distrator de atenção auditivo 

 

Os sujeitos foram orientados a permanecerem em pé, na mesma marca 

verde do tapete em questão, em posição ereta. A tarefa distrativa auditiva foi 

constituída de sons determinados que foram apresentados aos sujeitos através do 

computador pelo programa de áudio Winamp®. Os sons tinham duração média de 1 

segundo e ocorreram de forma randômica, com um intervalo de 1 segundo entre os 

mesmos, variando entre os seguintes: “CAMPAINHA”, “BUZINA”, “VIDRO 

QUEBRANDO”, “PAPEL RASGANDO”, “TELEFONE”, “PÁSSAROS”, “GRAMPEADOR”, 

“CAMPAINHA EM SEGUIDA TELEFONE”.  

 

Treino de baixa complexidade: os sujeitos foram orientados a 

responderem ao examinador quando ouvissem o som alvo “TELEFONE”, apenas se 

precedido pelo som “CAMPAINHA”. Assim, a única resposta válida era telefone, 

precedido por campainha. Desta forma, o sujeito teria que identificar o som 

“campainha”, mantê-lo em sua memória operacional e identificar o próximo estímulo. 

Caso este estímulo subseqüente fosse telefone, os sujeitos deveriam responder como 

válidos; caso fosse qualquer outro som, os sujeitos não deveriam emitir nenhuma 

resposta. Foram consideradas respostas inválidas: (1) por antecipação, campainha 

seguida por outro som que não fosse telefone; (2) por omissão, após o som 

“campainha” ocorresse o som “telefone” e o sujeito não respondia; (3) por falso acerto, 

onde o som “telefone” não era precedido por “campainha” e (4) inversa de ordem, onde 

o som “campainha” fosse precedido pelo de “telefone” (Tabela 3). Esta tarefa foi 
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mensurada sob duas condições de teste: quando executada isoladamente (A) e quando 

executada em associação com a tarefa motora (MA); ambas medidas por um minuto.  

 

 

Tabela 3 – Condições possíveis de resposta da tarefa distratora auditiva 

 

 

 

 

 

 

 

Treino de alta complexidade: Com o objetivo de aumentar a complexidade 

da tarefa auditiva, foi introduzido mais um elemento que aumentaria a demanda de 

memória operacional para a tarefa. Além de ter que manter em sua memória de 

trabalho o com “campainha” até identificar o próximo estímulo, o sujeito deveria 

armazenar até o final do teste quantas vezes respondeu ao estímulo alvo “telefone” 

precedido por “campainha”. Para tanto, foi instruído da seguinte forma: “POR FAVOR 

CONTE O NÚMERO DE VEZES QUE OUVIU O TELEFONE PRECEDIDO POR 

CAMPAINHA, ESTA INFORMAÇÃO LHE SERÁ PERGUNTADA APÓS ESTE BLOCO 

DE TREINO”.  

O desempenho nesta tarefa foi mensurado através da acurácia – entre 

responder corretamente ou incorretamente a orientação acima descrita. As situações de 

SOM RESPOSTA 
Campainha - 

telefone 
Válida 

Campainha –  
não telefone 

Inválida 

Não campainha - 
telefone 

Inválida 

Telefone - 
Campainha 

Inválida 
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ausência de resposta ou “chutes” (quando avisados ao examinador) foram 

considerados como erros – resposta incorreta.  

 

3.4.7 TREINO 

 

O treinamento realizado foi em condição de dupla-tarefa, com tarefas 

distratoras de diferentes complexidades. Cada treino foi dividido em 2 dias, com um 

intervalo de 48 horas entre os mesmos; com 8 blocos de 100 movimentos, assim 

divididos: blocos ímpares – treino motor e tarefa distrativa visual; blocos pares – treino 

motor e tarefa distrativa auditiva. O computador fixou a meta de 100 movimentos, 

portanto foram registrados o tempo dispendido para cada condição, bem como o tempo 

de reação para o primeiro movimento a partir do comando do examinador. Para ambos 

os grupos, o número de erros e acertos relacionados às tarefas concorrentes também 

foi mensurado. Os pacientes foram divididos em dois grupos, sendo que: 

 

TREINO DE BAIXA COMPLEXIDADE (TBC): os pacientes com DP e 

idosos saudáveis selecionados realizaram a tarefa motora em associação com a tarefa 

visual de baixa complexidade nos blocos ímpares (nomear quando as bolas se tornam 

“vermelhas”) e nos blocos pares a tarefa motora foi realizada em associação com a 

tarefa distrativa auditiva de baixa complexidade (avisar quando o som de “telefone 

precedido por campainha” ocorrer). 
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TREINO DE ALTA COMPLEXIDADE (TAC): os pacientes com DP e 

idosos saudáveis selecionados realizaram a tarefa motora em associação com a tarefa 

visual de alta complexidade nos blocos ímpares (nomear quando as bolas se tornam 

“azuis e em seguida vermelhas”) e nos blocos pares a tarefa motora foi realizada em 

associação com a tarefa distrativa auditiva de alta complexidade (avisar quando o som 

de “telefone precedido por campainha” ocorrer; além de contar o número de ocorrências 

deste alvo pré-estabelecido). 
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3.4.8 CONDIÇÕES DAS AVALIAÇÕES DURANTE O TREINO 

 

O fluxograma 2 seguinte ilustra as condições das avaliações realizadas 

por um minuto cada, antes e depois de cada um dos dias de treino. 

 

Fluxograma 2 – Condições das avaliações realizadas antes e após uma única sessão de 
treino. 
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As condições foram as seguintes, todas medidas em um minuto: 

 

Visual isolada (V) – medida da tarefa distrativa visual quando executada 

isoladamente. 

Auditiva isolada (A) – medida da tarefa distrativa auditiva quando 

executada isoladamente. 

Motora isolada (M) – medida apenas da tarefa motora, executada 

isoladamente. 

Motora e Visual (MV) – medida da tarefa distrativa visual quando 

executada conjuntamente com a tarefa motora. 

Motora e Auditiva (MA) – medida da tarefa distrativa auditiva quando 

executada conjuntamente com a tarefa motora. 

 

3.4.8.1 AVALIAÇÃO FINAL 

 

Após o treino os sujeitos passaram novamente pela bateria de testes e 

escalas; bem como pelos testes de atenção e clínicos (descritos anteriormente). Os 

dados foram comparados antes e após a realização do treinamento motor em dupla-

tarefa de diferentes complexidades. 
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4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

A análise do desempenho nas tarefas motora, auditiva e visual foi 

realizada comparando-se numa primeira análise, o efeito da complexidade do treino 

dentro dos grupos de pacientes com DP e idosos saudáveis. A seguir, foi realizada uma 

segunda análise comparando-se pacientes com DP e idosos saudáveis, dentro dos 

treinos de mesma  complexidade, conforme descrita com detalhes a seguir: 

 

Desempenho Motor: Primeiro, a análise estatística comparou os 

resultados obtidos entre os treinos de baixa e alta complexidade, apenas dentro dos 

grupos de pacientes com DP e idosos saudáveis. Assim, após testes para checagem de 

normalidade, homogeneidade e independência dos dados, o desempenho motor dos 

sujeitos foi analisado por meio de duas ANOVA 2X3X5 para medidas repetidas, uma 

para os sujeitos com DP e outra para os idosos saudáveis, considerando-se como 

fatores a COMPLEXIDADE DO TREINO (TBC e TAC); as CONDIÇÕES DE TESTE 

(motora; motora visual e motora auditiva) e as AVALIAÇÕES (AT; DT1; RET1; DT2; 

RET7), sendo esta última medida repetida. Como medida do desempenho motor foi 

considerado o número de movimentos de alternância de passos realizados em um 

minuto. 

Adicionalmente, para comparar o desempenho motor entre sujeitos com 

DP e idosos saudáveis, após testes para checagem de normalidade, homogeneidade e 

independência dos dados, foram realizadas duas ANOVA 2X3X5 para medidas 

repetidas, considerando-se como fatores os GRUPOS (DP ou IS); as CONDIÇÕES DE 
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TESTE (motora; motora visual e motora auditiva) e as AVALIAÇÕES (AT; DT1; RET1; 

DT2; RET7), sendo esta última medida repetida. A primeira ANOVA comparou o 

desempenho entre indivíduos com DP e idosos saudáveis que realizaram o treino de 

baixa complexidade e a segunda comparou o desempenho dos indivíduos com DP e 

idosos saudáveis que realizaram o treino de alta complexidade. Como medida do 

desempenho motor foi considerado o número de movimentos de alternância de passos 

realizados em um minuto. 

 

Desempenho na tarefa distrativa visual: Seguindo o mesmo modelo da 

análise da tarefa motora, a primeira análise comparou o desempenho dentro dos 

grupos de pacientes com DP e idosos saudáveis entre os treinos de baixa e alta 

complexidade. Após testes para checagem de normalidade, homogeneidade e 

independência dos dados, o desempenho dos sujeitos com DP e idosos saudáveis na 

tarefa distrativa visual foi analisado por meio de duas ANOVA 2X2X5 para medidas 

repetidas, a primeira para os indivíduos com DP e a segunda para idosos saudáveis, 

considerando-se como fatores a COMPLEXIDADE DO TREINO (TBC e TAC); as 

CONDIÇÕES DE TESTE (visual e motora e visual) e as AVALIAÇÕES (AT; DT1; RET1; 

DT2; RET7), sendo esta última medida repetida. Como medida do desempenho foi 

considerada a porcentagem de erros apresentadas em um minuto durante a execução 

da tarefa visual. 

Adicionalmente, para comparar o desempenho dos sujeitos com DP e 

idosos saudáveis na tarefa visual, após testes para checagem de normalidade, 

homogeneidade e independência dos dados, foram realizadas duas ANOVA 2X2X5 
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para medidas repetidas, considerando-se como fatores os GRUPOS (DP ou IS); as 

CONDIÇÕES DE TESTE (visual; motora e visual) e as AVALIAÇÕES (AT; DT1; RET1; 

DT2; RET7), sendo esta última medida repetida. A primeira ANOVA comparou o 

desempenho dos indivíduos com DP e idosos saudáveis que realizaram o treino de 

baixa complexidade e a segunda comparou o desempenho dos indivíduos com DP e 

idosos saudáveis que realizaram o treino de alta complexidade. Como medida do 

desempenho foi considerada a porcentagem de erros apresentadas em um minuto 

durante a execução da tarefa visual. 

 

Desempenho na tarefa distrativa auditiva: Dando continuidade ao modelo 

de análise proposto para as tarefas anteriores, a primeira análise comparou o 

desempenho dentro dos grupos de pacientes com DP e idosos saudáveis entre os 

treinos de baixa e alta complexidade.  Após testes para checagem de normalidade, 

homogeneidade e independência dos dados, o desempenho dos sujeitos com DP e 

idosos saudáveis na tarefa distrativa auditiva foi analisado por meio de duas ANOVA 

2X2X5 para medidas repetidas, a primeira para os indivíduos com DP e a segunda para 

idosos saudáveis, considerando-se como fatores a COMPLEXIDADE DO TREINO (TBC 

e TAC); as CONDIÇÕES DE TESTE (auditiva e motora e auditiva) e as AVALIAÇÕES 

(AT; DT1; RET1; DT2; RET7), sendo esta última medida repetida. Como medida do 

desempenho foi considerada a porcentagem de erros apresentadas em um minuto 

durante a execução da tarefa auditiva. 

Adicionalmente, para comparar o desempenho dos sujeitos com DP e 

idosos saudáveis na tarefa visual, após testes para checagem de normalidade, 
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homogeneidade e independência dos dados, foram realizadas duas ANOVA 2X2X5 

para medidas repetidas, considerando-se como fatores os GRUPOS (DP ou IS); as 

CONDIÇÕES DE TESTE (auditiva e motora e auditiva) e as AVALIAÇÕES (AT; DT1; 

RET1; DT2; RET7), sendo esta última medida repetida. A primeira ANOVA comparou o 

desempenho dos indivíduos com DP e idosos saudáveis que realizaram o treino de 

baixa complexidade e a segunda comparou o desempenho dos indivíduos com DP e 

idosos saudáveis que realizaram o treino de alta complexidade. Como medida do 

desempenho foi considerada a porcentagem de erros apresentadas em um minuto 

durante a execução da tarefa auditiva. 

 

A análise estatística do desempenho nos testes psicofísicos e 

neuropsicológicos de atenção, MMSE, UPDRS e TUG foi realizada numa única etapa, 

onde comparou-se o desempenho dos pacientes com DP e idosos saudáveis, que 

realizaram os treinos de baixa e alta complexidade, como descrito detalhadamente a 

seguir: 

 

Desempenho nos testes de atenção: Após testes para checagem de 

normalidade, homogeneidade e independência dos dados, o desempenho dos sujeitos 

no teste de atenção dividida foi analisado por meio de duas ANOVA 4X2 para medidas 

repetidas, considerando-se como fatores os GRUPOS (TBCDP; TBCIS; TACDP e 

TACIS); e as AVALIAÇÕES (AVAL e REAVAL), sendo esta última medida repetida. 

Como medida do desempenho foi considerado o número absoluto de acertos tanto nas 

condições “NÚMERO” e “POSIÇÃO” na mesma tentativa, apresentado pelos sujeitos 
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durante o tempo total de execução do teste. Da mesma forma, após testes para 

checagem de normalidade, homogeneidade e independência dos dados, o 

desempenho dos sujeitos no teste de atenção sustentada foi analisado por meio de 

duas ANOVA 4X2 para medidas repetidas, considerando-se como fatores os GRUPOS 

(TBCDP; TBCIS; TACDP e TACIS); e as AVALIAÇÕES (AVAL E REAVAL), sendo esta 

última medida repetida. Como medida do desempenho foi considerado o número 

absoluto de acertos apresentado pelos sujeitos durante o tempo total de execução do 

teste. 

 

Desempenho nos testes clínicos: Após testes para checagem de 

normalidade, homogeneidade e independência dos dados, o desempenho dos sujeitos 

nos testes clínicos foi analisado por meio de oito ANOVA 4X2 para medidas repetidas, 

para os sujeitos com DP e idosos saudáveis, considerando-se como fatores os 

GRUPOS (TBCDP; TBCIS; TACDP e TACIS); e as AVALIAÇÕES (AVAL E REAVAL), 

sendo esta última medida repetida. Apenas para o teste UPDRS (realizado apenas 

pelos sujeitos com DP), foi realizada uma ANOVA 2X2, considerando-se como fatores 

os GRUPOS (TBCDP e TACDP); e as AVALIAÇÕES (AVAL E REAVAL), sendo esta 

última medida repetida.  

Para ajuste de comparação múltiplas duas a duas foi aplicado o teste pos 

hoc de Scheffe. 

Para nível de significância foi adotado o valor 0,05; a análise foi realizada 

por meio do programa Statistica Release 7. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 DESEMPENHO NA TAREFA MOTORA 

 

5.1.1 Comparação entre TBC e TAC – sujeitos com Doença de Parkinson 

 

Os valores médios bem como os desvios padrão, em movimentos por 

minuto, medidos antes e após o treino para os sujeitos com Doença de Parkinson que 

treinaram em baixa e alta complexidade (TBCDP e TACDP) estão apresentados nas 

tabelas abaixo, para a tarefa motora testada sob a condição isolada (tabela 4); em 

conjunto com a tarefa visual (tabela 5) e em conjunto com a tarefa auditiva (tabela 6), 

respectivamente. 

 

Tabela 4 – Médias (M) e desvios padrão (DP) do desempenho motor isolado, medidos em número 
de movimentos por minuto dos sujeitos com DP no treino de baixa complexidade (TBCDP) e treino 
de alta complexidade (TACDP); nas avaliações antes do treinamento (AT); depois do treinamento 
no primeiro dia (DT1); antes do treinamento no segundo dia (RET1); depois do treinamento do 
segundo dia (DT2) e após 7 dias do treino (RET7). 

 
MOTORA TBCDP  TACDP 

 M DP M DP 
AT 36,66 10,92 42,55 10,12 

DT1 48,34 24,30 65,11 7,72 
RET1 54,44 18,29 57,55 10,94 
DT2 68,66 22,95 71,66 10,25 

RET7 66,33 17,97 70,22 9,07 
TOTAL 12 11 
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Tabela 5 - Médias (M) e desvios padrão (DP) do desempenho motor em condição com dupla-tarefa 
visual, medidos em número de movimentos por minuto dos sujeitos com DP no treino de baixa 
complexidade (TBCDP) e treino de alta complexidade (TACDP); nas avaliações antes do 
treinamento (AT); depois do treinamento no primeiro dia (DT1); antes do treinamento no segundo 
dia (RET1); depois do treinamento do segundo dia (DT2) e após 7 dias do treino (RET7). 

 
MOTORA 
VISUAL 

TBCDP TACDP 

 M DP M DP 
AT 39,33 10,17 43,44 9,68 

DT1 51,33 18,40 63,33 8,74 
RET1 54,22 20,46 58,66 6,70 
DT2 64,11 21,40 70,11 8,34 

RET7 67,88 21,52 68,44 8,06 
TOTAL 12 11 

 

 

Tabela 6 - Médias (M) e desvios padrão (DP) do desempenho motor em condição com dupla-tarefa 
auditiva, medidos em número de movimentos por minuto dos sujeitos com DP no treino de baixa 
complexidade (TBCDP) e treino de alta complexidade (TACDP); nas avaliações antes do 
treinamento (AT); depois do treinamento no primeiro dia (DT1); antes do treinamento no segundo 
dia (RET1); depois do treinamento do segundo dia (DT2) e após 7 dias do treino (RET7). 

 

MOTORA 
AUDITIVA 

TBCDP TACDP 

 M DP M DP 
AT 38,11 9,00 41,22 9,40 

DT1 52,33 17,16 62,44 9,11 
RET1 53,88 19,92 59,00 8,29 
DT2 62,22 20,52 67,44 9,91 

RET7 66,11 20,66 66,11 8,86 
TOTAL 12 11 

 

 

Os resultados do desempenho motor, em média de movimentos por 

minuto, para as condições motora isolada; motora e visual; e motora e auditiva para os 
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sujeitos com DP nos treinos de baixa e alta complexidade estão representados na 

Figura 10 abaixo. 
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Figura 6 – Desempenho motor, em média de movimentos por minuto, nas condições motora 
isolada, motora visual e motora auditiva apresentado pelos sujeitos com DP que realizaram o 
treino de baixa complexidade (TBCDP) e treino de alta complexidade (TACDP); avaliados antes do 
treino (AT); depois do treinamento no primeiro dia (DT1); antes do treinamento no segundo dia 
(RET1); depois do treinamento do segundo dia (DT2) e após 7 dias do treino (RET7). As barras 
verticais representam 95% do intervalo de confiança - F(8, 128)=,58492, p=,78885. 

 

 
Os resultados da ANOVA demonstraram efeitos significantes apenas para 

avaliação (p < 0,0001), o que mostra que a melhora no desempenho motor apresentada 

pelos sujeitos com DP ocorreu independentemente na condição na qual os mesmos 
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foram testados e independentemente da complexidade das tarefas distratoras do treino. 

O pós teste confirmou a melhora do desempenho após o treino (p < 0,0001), que se 

manteve na reavaliação. Assim, o treino proposto, independentemente da 

complexidade, promoveu melhora significante do desempenho motor em sujeitos com 

Doença de Parkinson, quando testado de forma isolada ou em condições que exigem a 

divisão de atenção. 

 

5.1.2 Comparação entre TBC e TAC – Idosos Saudáveis 

 

Os valores médios bem como os desvios padrão, em movimentos por 

minuto, medidos antes e após o treino para os sujeitos idosos saudáveis que treinaram 

em baixa e alta complexidade (TBCIS e TACIS) estão apresentados nas tabelas abaixo, 

para a tarefa motora testada sob a condição isolada (tabela 7); em conjunto com a 

tarefa visual (tabela 8) e em conjunto com a tarefa auditiva (tabela 9), respectivamente. 

 

Tabela 7 - Médias (M) e desvios padrão (DP) do desempenho motor isolado, medidos em número 
de movimentos por minuto dos idosos saudáveis no treino de baixa complexidade (TBCIS) e 
treino de alta complexidade (TACIS); nas avaliações antes do treinamento (AT); depois do 
treinamento no primeiro dia (DT1); antes do treinamento no segundo dia (RET1); depois do 
treinamento do segundo dia (DT2) e após 7 dias do treino (RET7). 

 
MOTORA TBCIS TACIS 

 M DP M DP 
AT 71,00 20,66 65,66 9,60 

DT1 91,66 14,50 87,00 15,52 
RET1 79,66 14,29 81,66 13,65 
DT2 106,66 21,03 92,66 10,96 

RET7 99,66 22,18 89,00 10,81 
TOTAL 10 10 
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Tabela 8 - Médias (M) e desvios padrão (DP) do desempenho motor em condição com dupla-tarefa 
visual, medidos em número de movimentos por minuto dos idosos saudáveis no treino de baixa 
complexidade (TBCIS) e treino de alta complexidade (TACIS); nas avaliações antes do treinamento 
(AT); depois do treinamento no primeiro dia (DT1); antes do treinamento no segundo dia (RET1); 
depois do treinamento do segundo dia (DT2) e após 7 dias do treino (RET7). 

 

MOTORA 
VISUAL 

TBCIS TACIS 

 M DP M DP 
AT 71,66 18,90 63,00 11,00 

DT1 86,00 14,17 82,00 14,00 
RET1 82,66 10,40 83,33 8,08 
DT2 98,00 22,27 87,66 8,96 

RET7 99,33 23,11 85,66 12,58 
TOTAL 10 10 

  

 

Tabela 9 - Médias (M) e desvios padrão (DP) do desempenho motor em condição com dupla-tarefa 
auditiva, medidos em número de movimentos por minuto dos idosos saudáveis no treino de baixa 
complexidade (TBCIS) e treino de alta complexidade (TACIS); nas avaliações antes do treinamento 
(AT); depois do treinamento no primeiro dia (DT1); antes do treinamento no segundo dia (RET1); 
depois do treinamento do segundo dia (DT2) e após 7 dias do treino (RET7). 

 
MOTORA 
AUDITIVA 

TBCIS TACIS 

 M DP M DP 
AT 72,66 21,22 63,33 9,29 

DT1 81,33 11,15 82,66 12,42 
RET1 81,00 11,00 82,33 9,50 
DT2 95,00 22,91 86,00 8,71 

RET7 100,33 26,53 87,66 11,93 
TOTAL 10 10 

 

 

Os resultados do desempenho motor, em média de movimentos por 

minuto, para as condições motora isolada; motora e visual; e motora e auditiva para os 
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idosos saudáveis nos treinos de baixa e alta complexidade estão representados na 

Figura 11 a seguir. 
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Figura 7 - Desempenho motor, em média de movimentos por minuto, nas condições motora 
isolada, motora visual e motora auditiva apresentado pelos idosos saudáveis nos treinos de baixa 
(TBCIS) e alta complexidade (TACIS), avaliados antes do treino (AT); depois do treinamento no 
primeiro dia (DT1); antes do treinamento no segundo dia (RET1); depois do treinamento do 
segundo dia (DT2) e após 7 dias do treino (RET7). As barras verticais representam 95% do 
intervalo de confiança - F(8, 32)=,96987, p=,47644. 

 

A ANOVA mostrou uma interação significativa entre avaliação e condição 

de teste (p = 0,001), o que indica que os idosos saudáveis apresentaram melhora 

significante do desempenho na tarefa motora após o treino, além do desempenho ser 

significantemente diferente de acordo com a condição de teste (motora isolada; motora 
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e visual; motora e auditiva). O pós teste (p = 0,009) mostrou uma diferença significante 

entre a condição motora isolada e motora auditiva na avaliação após o segundo dia de 

treino, que desapareceu na última avaliação. Em síntese, o acréscimo da tarefa 

auditiva, independentemente da complexidade do treino, provocou alteração 

significativa do desempenho motor apresentado pelos idosos saudáveis. Independente 

deste fato, o treino, independente de sua complexidade, promoveu uma melhora no 

desempenho motor isolado ou em condição de tarefa dupla. 

 

5.1.3 Comparação entre sujeitos com Doença de Parkinson e Idosos Saudáveis 

 

Quando comparados os resultados dos treinos de baixa complexidade 

para sujeitos com DP e idosos saudáveis (TBCDP X TBCIS); bem como comparados os 

treinos de alta complexidade para sujeitos com DP e idosos saudáveis (TACDP X 

TACIS), a ANOVA mostrou um efeito de grupo (p < 0,005) confirmado pelo pós-teste 

Scheffe (p < 0,001), que encontrou um prejuízo significante do desempenho motor para 

os sujeitos com Doença de Parkinson, independente da avaliação e condição testada 

(motora isolada; motora e visual; motora e auditiva). 
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5.2 DESEMPENHO NAS TAREFAS DISTRATIVAS 

 

5.2.1 TAREFA DISTRATIVA VISUAL 

 

5.2.1.1 Comparação entre TBC e TAC – TAREFA DISTRATIVA VISUAL ISOLADA E 

EM DUPLA-TAREFA – sujeitos com Doença de Parkinson 

 

Os valores médios, bem como os desvios padrão, em porcentagem de 

erros por minuto, durante execução apenas da tarefa visual e da tarefa visual em 

conjunto com a tarefa motora estão apresentados nas tabelas 10 e 11, para os treinos 

de baixa e alta complexidade, respectivamente, para os sujeitos com DP. 

 

Tabela 10 - Médias (M) e desvios padrão (DP) do desempenho na tarefa visual analisada 
isoladamente, em porcentagem de erros durante um minuto, para os sujeitos com DP nos treinos 
de baixa complexidade (TBCDP) e alta complexidade (TACDP); nas avaliações antes do 
treinamento (AT); depois do treinamento no primeiro dia (DT1); antes do treinamento no segundo 
dia (RET1); depois do treinamento do segundo dia (DT2) e após 7 dias do treino (RET7). 

 
VISUAL TBCDP TACDP 

 M DP M DP 
AT 9,83 21,04 42,70 32,45 

DT1 0,00 0,00 8,32 17,81 
RET1 6,58 10,23 3,12 8,83 
DT2 3,70 11,10 2,50 7,07 

RET7 1,38 4,16 2,50 7,07 
TOTAL 12 11 

 

 



 

 

118 

 

 

 
 
Tabela 11 – Médias (M) e desvios padrão (DP) do desempenho na tarefa visual durante execução 
da tarefa motora, em porcentagem de erros durante um minuto, para os sujeitos com DP nos 
treinos de baixa complexidade (TBCDP) e alta complexidade (TACDP);  nas avaliações antes do 
treinamento (AT); depois do treinamento no primeiro dia (DT1); antes do treinamento no segundo 
dia (RET1); depois do treinamento do segundo dia (DT2) e após 7 dias do treino (RET7). 

 
MOTORA E 

VISUAL 
TBCDP TACDP 

 M DP M DP 
AT 9,32 23,64 19,88 22,69 

DT1 5,55 16,66 21,87 36,44 
RET1 1,38 4,16 21,65 25,36 
DT2 6,94 16,66 5,00 9,25 

RET7 4,56 9,91 2,50 7,07 
TOTAL 12 11 

 
 
 

 

Os resultados do desempenho na tarefa visual, em condição testada 

isoladamente ou em conjunto com a tarefa motora, em média de porcentagem de erros 

por minuto, para os sujeitos com DP nos treinos de baixa e alta complexidade estão 

representados na Figura 12 a seguir. 
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Figura 8 - Desempenho na tarefa visual em condição isolada e em dupla-tarefa, em média de 
porcentagem de erros, para os sujeitos com DP nos treinos de baixa complexidade (TBCDP) e alta 
complexidade (TACDP); avaliados antes do treino (AT); depois do treinamento no primeiro dia 
(DT1); antes do treinamento no segundo dia (RET1); depois do treinamento do segundo dia (DT2) 
e após 7 dias do treino (RET7). As barras verticais representam 95% do intervalo de confiança - 
F(4, 60)=3,4025, p=,01420. 

 

 

De acordo com a ANOVA, houve significativa interação entre avaliação, 

condição e complexidade (p = 0,014), o que indica que a complexidade da tarefa, 

conforme o momento da avaliação e a condição de teste, interferiu no desempenho dos 

sujeitos. O pós teste mostrou que houve diferença significativa (p < 0,0001) na 

avaliação antes do treino, no desempenho da tarefa visual testada em condição isolada, 

em comparação à condição em que foi testada em conjunto com a tarefa motora, 
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apenas para os sujeitos que realizaram o treino de alta complexidade. Após o treino, tal 

diferença desapareceu. Mais importante, o treino promoveu melhora significativa do 

desempenho na tarefa distrativa visual, independentemente da complexidade desta 

tarefa, tanto quando testada isoladamente ou em conjunto com a tarefa motora, 

confirmada pelo efeito de avaliação isolado da ANOVA (p < 0,0001) e pelo pós teste (p 

< 0,001).  

 

5.2.1.2 Comparação entre TBC e TAC – TAREFA DISTRATIVA VISUAL ISOLADA E 

EM DUPLA-TAREFA – Idosos Saudáveis 

 

Os valores médios, bem como os desvios padrão, em porcentagem de 

erros durante execução apenas da tarefa visual e da tarefa visual em conjunto com a 

tarefa motora, estão apresentados nas tabelas 12 e 13, para os idosos saudáveis nos 

treinos de baixa e alta complexidade, respectivamente. 

 

Tabela 12 - Médias (M) e desvios padrão (DP) do desempenho na tarefa visual analisada 
isoladamente, em porcentagem de erros durante um minuto, para os idosos saudáveis nos treinos 
de baixa complexidade (TBCIS) e alta complexidade (TACIS); nas avaliações antes do treinamento 
(AT); depois do treinamento no primeiro dia (DT1); antes do treinamento no segundo dia (RET1); 
depois do treinamento do segundo dia (DT2) e após 7 dias do treino (RET7). 

 
VISUAL TBCIS TACIS 

 M DP M DP 
AT 0,00 0,00 33,33 57,73 

DT1 0,25 0,50 21,43 25,75 
RET1 0,25 0,50 0,00 0,00 
DT2 3,12 6,25 0,00 0,00 

RET7 3,37 6,10 11,10 19,22 
TOTAL 10 10 
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Tabela 13 - Médias (M) e desvios padrão (DP) do desempenho na tarefa visual durante execução 
da tarefa motora, em porcentagem de erros durante um minuto, para os idosos saudáveis nos 
treinos de baixa complexidade (TBCIS) e alta complexidade (TACIS); nas avaliações antes do 
treinamento (AT); depois do treinamento no primeiro dia (DT1); antes do treinamento no segundo 
dia (RET1); depois do treinamento do segundo dia (DT2) e após 7 dias do treino (RET7). 

 

MOTORA E 
VISUAL 

TBCIS TACIS 

 M DP M DP 
AT 12,50 25,00 38,86 34,66 

DT1 3,12 6,25 8,33 14,43 
RET1 3,37 6,10 0,00 0,00 
DT2 0,25 0,50 0,00 0,00 

RET7 0,25 0,50 11,10 19,22 
TOTAL 10 10 

 

 

Os resultados do desempenho na tarefa visual, em condição testada 

isoladamente ou em conjunto com a tarefa motora, em média de porcentagem de erros 

por minuto, para os idosos saudáveis nos treinos de baixa e alta complexidade estão na 

Figura 13 a seguir. 
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Figura 9 - Desempenho na tarefa visual executada em condição isolada e em dupla-tarefa, em 
média de porcentagem de erros, para os idosos saudáveis nos treinos de baixa complexidade 
(TBCIS) e alta complexidade (TACIS); avaliados antes do treino (AT); depois do treinamento no 
primeiro dia (DT1); antes do treinamento no segundo dia (RET1); depois do treinamento do 
segundo dia (DT2) e após 7 dias do treino (RET7). As barras verticais representam 95% do 
intervalo de confiança - F(4, 20)=,25467, p=,90338. 

 

 

A ANOVA não demonstrou efeitos significativos, o que sugere que os 

idosos saudáveis mantiveram o desempenho, independentemente da complexidade do 

treino e da condição de teste (visual executada isoladamente ou em conjunto com a 

tarefa motora). Portanto, o treino não promoveu melhora significante no desempenho 

da tarefa distrativa visual para os idosos saudáveis que treinaram tanto em baixa como 

em alta complexidade. 
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5.2.1.3 Comparação entre sujeitos com Doença de Parkinson e Idosos Saudáveis 

 

Quando comparados os resultados nas tarefas dos treinos de baixa 

complexidade para sujeitos com DP e idosos saudáveis (TBCDP X TBCIS); bem como 

comparados os treinos de alta complexidade para sujeitos com DP e idosos saudáveis 

(TACDP X TACIS), a ANOVA não mostrou efeitos significantes no desempenho da 

tarefa visual, o que denota que os sujeitos com DP não apresentaram prejuízo 

significante na tarefa distrativa visual em comparação com o desempenho dos idosos 

saudáveis, independentemente da complexidade do treino e da condição de teste 

(tarefa visual tanto analisada isoladamente quanto em conjunto com a tarefa motora).    

 

5.2.2 TAREFA DISTRATIVA AUDITIVA 

 

5.2.2.1 Comparação entre TBC e TAC – TAREFA DISTRATIVA AUDITIVA ISOLADA 

E EM DUPLA-TAREFA – sujeitos com Doença de Parkinson 

 

Os valores médios, bem como os desvios padrão, em porcentagem de 

erros por minuto durante execução apenas na tarefa auditiva e da tarefa auditiva em 

conjunto com a tarefa motora estão apresentados nas tabelas 14 e 15, para os sujeitos 

com DP nos treinos de baixa e alta complexidade, respectivamente. 
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Tabela 14 - Médias (M) e desvios padrão (DP) do desempenho na tarefa auditiva analisada 
isoladamente, em porcentagem de erros durante um minuto, para os sujeitos com DP nos treinos 
de baixa complexidade (TBCDP) e alta complexidade (TACDP); nas avaliações antes do 
treinamento (AT); depois do treinamento no primeiro dia (DT1); antes do treinamento no segundo 
dia (RET1); depois do treinamento do segundo dia (DT2) e após 7 dias do treino (RET7). 

 

AUDITIVA TBCDP  TACDP 
 M DP M DP 

AT 24,98 21,81 33,70 41,51 
DT1 29,15 41,53 20,36 35,13 

RET1 25,00 26,72 16,65 26,33 
DT2 20,82 39,58 12,03 19,13 

RET7 21,87 36,44 18,88 24,20 
TOTAL 12 11 

 

 

 
Tabela 15 – Médias (M) e desvios padrão (DP) do desempenho na tarefa auditiva durante execução 
da tarefa motora, em porcentagem de erros durante um minuto, para os sujeitos com DP nos 
treinos de baixa complexidade (TBCDP) e alta complexidade (TACDP); nas avaliações antes do 
treinamento (AT); depois do treinamento no primeiro dia (DT1); antes do treinamento no segundo 
dia (RET1); depois do treinamento do segundo dia (DT2) e após 7 dias do treino (RET7). 

 

MOTORA E 
AUDITIVA 

TBCDP TACDP 

 M DP M DP 
AT 52,07 43,13 62,77 45,76 

DT1 11,45 23,93 26,84 37,20 
RET1 43,75 49,55 27,76 37,25 
DT2 29,12 36,45 20,36 35,13 

RET7 28,12 41,05 13,88 22,04 
TOTAL 12 11 

 
 
 
 
 

Os resultados do desempenho na tarefa auditiva, testada em condição 

isolada e em conjunto com a tarefa motora, em média de porcentagem de erros por 
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minuto, para os grupos sujeitos com DP nos treinos de baixa e alta complexidade, 

respectivamente, estão representados na Figura 14 a seguir. 
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Figura 10 - Desempenho na tarefa auditiva, em condição isolada e em dupla-tarefa, em média de 
porcentagem de erros, para os sujeitos com DP nos treinos de baixa complexidade (TBCDP) e alta 
complexidade (TACDP); avaliados antes do treino (AT); depois do treinamento no primeiro dia 
(DT1); antes do treinamento no segundo dia (RET1); depois do treinamento do segundo dia (DT2) 
e após 7 dias do treino (RET7). As barras verticais representam 95% do intervalo de confiança - 
F(4, 60)=,45740, p=,76663.  

 

 

De acordo com a ANOVA, houve efeito de avaliação (p = 0,01), não 

confirmado pelo pós teste; e efeito de condição (p = 0,017), confirmado pelo pós teste 

(p = 0,016), que mostrou uma diferença significativa no desempenho da tarefa auditiva 

quando testada em condição isolada ou em dupla-tarefa. Apesar da não confirmação do 
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efeito de avaliação pelo pós teste, de acordo com a observação das médias (tabelas 12 

e 13), ambos os sujeitos apresentaram diminuição nas porcentagens de erros após o 

treino, independentemente da complexidade do mesmo.  

 

5.2.2.2 Comparação entre TBC e TAC – TAREFA DISTRATIVA AUDITIVA ISOLADA 

E EM DUPLA-TAREFA  – Idosos Saudáveis 

 

Os valores médios, bem como os desvios padrão, em porcentagem de 

erros por minuto durante execução apenas da tarefa auditiva e da tarefa auditiva em 

conjunto com a tarefa motora, estão apresentados nas tabelas 16 e 17, para os idosos 

saudáveis nos treinos de baixa e alta complexidade, respectivamente. 
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Tabela 16 - Médias (M) e desvios padrão (DP) do desempenho na tarefa auditiva analisada 
isoladamente, em porcentagem de erros durante um minuto, para os idosos saudáveis nos treinos 
de baixa complexidade (TBCIS) e alta complexidade (TACIS); nas avaliações antes do treinamento 
(AT); depois do treinamento no primeiro dia (DT1); antes do treinamento no segundo dia (RET1); 
depois do treinamento do segundo dia (DT2) e após 7 dias do treino (RET7). 

 

AUDITIVA TBCIS TACIS 
 M DP M DP 

AT 37,50 47,87 27,76 25,45 
DT1 33,32 47,14 33,33 57,73 

RET1 33,32 47,14 44,43 50,92 
DT2 8,32 16,65 16,66 28,86 

RET7 11,45 15,71 0,33 0,57 
TOTAL 10 10 

 
 
 
Tabela 17 - Médias (M) e desvios padrão (DP) do desempenho na tarefa auditiva durante execução 
da tarefa motora, em porcentagem de erros durante um minuto, para os idosos saudáveis nos 
treinos de baixa complexidade (TBCIS) e alta complexidade (TACIS); nas avaliações antes do 
treinamento (AT); depois do treinamento no primeiro dia (DT1); antes do treinamento no segundo 
dia (RET1); depois do treinamento do segundo dia (DT2) e após 7 dias do treino (RET7). 

 
MOTORA E 
AUDITIVA 

TBCIS TACIS 

 M DP M DP 
AT 25,00 50,00 66,66 57,73 

DT1 12,50 25,00 30,53 33,64 
RET1 41,65 41,94 0,00 0,00 
DT2 8,32 16,65 33,30 33,30 

RET7 16,65 19,22 33,30 33,30 
TOTAL 10 10 

 

 

Os resultados do desempenho na tarefa auditiva, testada em condição 

isolada e em conjunto com a tarefa motora, em média de porcentagem de erros por 

minuto, para os grupos idosos saudáveis nos treinos de baixa e alta complexidade, 

respectivamente, estão representados na Figura 15. 
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Figura 15 - Desempenho na tarefa auditiva executada em condição isolada e em dupla-tarefa, em 
média de porcentagem de erros, para os idosos saudáveis nos treinos de baixa complexidade 
(TBCIS) e alta complexidade (TACIS); avaliados antes do treino (AT); depois do treinamento no 
primeiro dia (DT1); antes do treinamento no segundo dia (RET1); depois do treinamento do 
segundo dia (DT2) e após 7 dias do treino (RET7). As barras verticais representam 95% do 
intervalo de confiança - F(4, 20)=1,9091, p=,14826. 

 

 

A ANOVA não mostrou efeitos ou interações significantes – o que 

demonstra que os idosos saudáveis apresentaram desempenho estável na tarefa 

auditiva que se manteve ao longo do treino, independentemente da condição testada 

(executada isoladamente ou em conjunto com a tarefa motora) e independentemente 

da complexidade da tarefa distrativa auditiva treinada. 
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5.2.2.3 Comparação entre sujeitos com Doença de Parkinson e Idosos Saudáveis 

– numeração da ocorrência de sons alvo no treino de alta complexidade 

da tarefa auditiva 

 

Os resultados, em porcentagem de acertos do número da ocorrência dos 

sons alvo (tarefa auditiva de alta complexidade), para os grupos que treinaram em alta 

complexidade – sujeitos com DP e idosos saudáveis (TACDP e TACIS), na tarefa 

auditiva analisada isoladamente e em conjunto com a tarefa motora, respectivamente, 

estão apresentados na tabela 18 a seguir. 

 

Tabela 18 – Porcentagem de acertos na numeração da ocorrência do som alvo na 
tarefa auditiva de maior complexidade, para os sujeitos com DP e idosos saudáveis que treinaram 
em maior complexidade, analisada isoladamente ou em conjunto com a tarefa motora, 
respectivamente. 

AUDITIVA TACDP  TACIS 
 A MA A MA 

AT 45,0 28,0 33,0 50,0 
DT1 36,0 45,0 50,0 37,5 

RET1 54,0 63,0 62,5 75,0 
DT2 72,0 63,0 87,0 37,0 

RET7 36,0 27,0 37,0 50,0 
TOTAL 11 10 

 

Os participantes do estudo, em especial os pacientes com DP, 

apresentaram grandes dificuldades em completar a tarefa de alta complexidade da 

tarefa auditiva (relatar o número de ocorrências do som alvo – campainha seguida de 

telefone). De acordo com a tabela, não houve variações importantes na porcentagem 

de acertos do número das ocorrências do som alvo – tanto os sujeitos com DP como os 
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idosos saudáveis mantiveram a baixa porcentagem de acertos na tarefa antes e após o 

treino.  

 

5.2.2.4 Comparação entre sujeitos com Doença de Parkinson e Idosos Saudáveis 

 

Quando comparados os resultados dos treinos de baixa complexidade 

para sujeitos com DP e idosos saudáveis (TBCDP X TBCIS); bem como comparados os 

treinos de alta complexidade para sujeitos com DP e idosos saudáveis (TACDP X 

TACIS), a ANOVA não mostrou efeitos significantes no desempenho da tarefa auditiva, 

o que denota que os sujeitos com DP não apresentaram prejuízo significante na tarefa 

distrativa auditiva, independentemente de sua complexidade, tanto analisada 

isoladamente quanto em conjunto com a tarefa motora, em comparação com os idosos 

saudáveis.    
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5.3 DESEMPENHO NOS TESTES DE ATENÇÃO 

 

5.3.1 TESTE DE ATENÇÃO SUSTENTADA 

 

Os valores médios de desempenho no teste de atenção controle, em 

número absoluto de acertos, medidos antes e após o treino para os sujeitos com DP e 

idosos saudáveis, tanto nos treinos de baixa e alta complexidade, estão representados 

na tabela 19 abaixo: 

 

Tabela 19 – Médias (M) e desvios padrão (DP) do desempenho no teste de atenção controle, em 
número absoluto de acertos, para os sujeitos com DP e idosos saudáveis que realizaram o treino 
de baixa complexidade (TBCDP e TBCIS) e alta complexidade (TACDP e TACIS), medidos antes e 
após o treinamento motor em condição de dupla-tarefa (AVAL e REAVAL). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados do desempenho no teste de atenção controle, em número 

de acertos, medidos antes e após os treinos de baixa e alta complexidade para os 

sujeitos com DP e idosos saudáveis, estão representados na figura 16 a seguir: 

 

ATENÇÃO 
CONTROLE 

 AVAL  REAVAL  

 TOTAL M DP M DP 
TBCDP 12 73,60 6,85 75,90 4,28 
TBCIS 10 77,00 5,61 76,20 6,09 

 TACDP 11 76,88 3,65 78,00 1,80 
TACIS 10 78,16 3,12 79,00 0,89 
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Figura 16 – Desempenho no teste de atenção sustentada, em número absoluto de acertos, para os 
sujeitos com DP e idosos saudáveis que realizaram o treino de baixa complexidade (TBCDP e 
TBCIS) e alta complexidade (TACDP e TACIS); medidos antes e após o treinamento motor em 
condição de dupla-tarefa (AVAL e REAVAL). As barras verticais representam 95% do intervalo de 
confiança - F(3, 26)=,46464, p=,70942. 
.  

 

A ANOVA não mostrou efeitos ou interações significativas, o que sugere 

que os sujeitos com DP e idosos saudáveis que treinaram tanto em baixa como em alta 

complexidade apresentaram desempenho estável, sem diferenças significativas com 

relação ao número de acertos no teste de atenção controle. Assim, o treino proposto 

não promoveu melhora da capacidade em manter o foco atencional em um alvo, 

característico do teste de atenção sustentada realizado. 
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5.3.2 TESTE DE ATENÇÃO DIVIDIDA 

 

Os valores médios de desempenho no teste de atenção dividida, em 

número absoluto de acertos das condições “número” e “posição” na mesma tentativa, 

medidos antes e após o treino para os sujeitos com DP e idosos saudáveis, tanto nos 

treinos de baixa e alta complexidade, estão representados na tabela 20 abaixo: 

 

Tabela 20 - Médias (M) e desvios padrão (DP) do desempenho no teste de atenção dividida, em 
número absoluto de acertos, para os sujeitos com DP e idosos saudáveis que realizaram o treino 
de baixa complexidade (TBCDP e TBCIS) e alta complexidade (TACDP e TACIS), medidos antes e 
após o treinamento motor em condição de dupla-tarefa (AVAL e REAVAL). 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO 
DIVIDIDA 

 AVAL  REAVAL  

 TOTAL M DP M DP 
TBCDP 12 48,16 15,83 62,75 18,73 
TBCIS 10 77,00 10,95 91,16 12,41 

TACDP 11 61,80 9,80 78,40 9,60 
TACIS 10 79,50 14,36 92,50 6,13 
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Os resultados do desempenho no teste de atenção dividida, em número 

de acertos, medidos antes e após os treinos de baixa e alta complexidade para os 

sujeitos com DP e idosos saudáveis, estão representados na figura 17 a seguir: 
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Figura 17 - Desempenho no teste de atenção dividida, em número absoluto de acertos, para os 
sujeitos com DP e idosos saudáveis que realizaram o treino de baixa complexidade (TBCDP e 
TBCIS) e alta complexidade (TACDP e TACIS); medidos antes e após o treinamento motor em 
condição de dupla-tarefa (AVAL e REAVAL). As barras verticais representam 95% do intervalo de 
confiança - F(3, 23)=,11856, p=,94828. 

 

 

A ANOVA demonstrou efeitos de avaliação (p < 0,00001) e grupo (p = 

0,005), o que indica que houve uma melhora significativa na habilidade de dividir a 
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atenção medida antes e após os treinos de baixa e alta complexidade, com 

desempenhos significantemente diferentes entre os grupos. O pós teste  confirmou a 

melhora significante (p < 0,00001) do desempenho após o treino e também um prejuízo 

significativo do desempenho dos sujeitos com DP em comparação a idosos saudáveis. 

Em síntese, apesar dos sujeitos com DP apresentarem um desempenho inferior quando 

comparados aos idosos saudáveis, ambos os grupos apresentaram melhora na 

habilidade de gerenciamento atencional após o treino. Assim, o treino proposto 

promoveu melhora na habilidade em dividir a atenção visuo-espacial em todos os 

sujeitos, inclusive os com DP.  

 

 

5.4 DESEMPENHO NOS TESTES CLÍNICOS 

 

5.4.1 Trail Making Test – TMT 

 

Os valores médios de acurácia no TMT, em suas partes A e B, 

mensurados pelo número de erros durante a execução do teste, em porcentagem, para 

os sujeitos com DP e idosos saudáveis, antes e após os treinos de baixa e alta 

complexidade estão representados nas tabelas 21 e 22 abaixo: 
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Tabela 21 - Médias (M) e desvios padrão (DP) do desempenho no TMT - A, em acurácia por meio 
da porcentagem de erros, para os sujeitos com DP e idosos saudáveis que realizaram os treinos 
de baixa e alta complexidade (TBCDP; TBCIS; TACDP e TACIS, respectivamente), medidos antes e 
após o treinamento motor em condição de dupla-tarefa. 

 

TMT-A AVAL REAVAL 
 M DP M DP 

TBCDP 1,92 2,52 1,00 2,11 
TBCIS 1,66 1,96 1,16 1,60 
TACDP 1,00 1,05 0,60 0,69 
TACIS 2,00 1,89 0,66 0,81 

 

 

 

 

Tabela 22 - Médias (M) e desvios padrão (DP) do desempenho no TMT - B, em acurácia por meio 
da porcentagem de erros, para os sujeitos com DP e idosos saudáveis que realizaram os treinos 
de baixa e alta complexidade (TBCDP; TBCIS; TACDP e TACIS, respectivamente), medidos antes e 
após o treinamento motor em condição de dupla-tarefa. 

 

TMT-B AVAL REAVAL 
 M DP M DP 

TBCDP 6,23 2,77 2,76 2,65 
TBCIS 3,50 1,64 1,83 1,72 
TACDP 4,90 2,76 1,80 1,81 
TACIS 3,83 2,31 2,16 1,72 

 

 

Os valores médios de desempenho no TMT, partes A e B, mensurados 

pelo acurácia pela porcentagem de erros, para os sujeitos com DP e idosos saudáveis, 

antes e após os treinos de baixa e alta complexidade estão representados nas figura 18 

e 19 abaixo: 
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Figura 18 - Desempenho no TMT - A, em acurácia por meio da porcentagem de erros, para os 
sujeitos com DP e idosos saudáveis que realizaram os treinos de baixa e alta complexidade 
(TBCDP; TBCIS; TACDP e TACIS, respectivamente);  medidos antes e após o treinamento motor 
em condição de dupla-tarefa. As barras verticais representam 95% do intervalo de confiança - F(3, 
32)=1,3466, p=,27669. 

 

 

De acordo com a ANOVA, houve efeito de avaliação (p < 0,0001), 

confirmado pelo pós teste que mostrou uma diminuição significativa (p < 0,00001) na 

porcentagem de erros durante execução do TMT-A avaliado antes e após o treino, de 

baixa e alta complexidade. Assim, o treino, independentemente da complexidade, 

promoveu melhora significativa da acurácia no TMT-A tanto para pacientes com DP 

como para idosos saudáveis.   
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TRAIL  MAKING  TEST  B
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Figura 1911 - Desempenho no TMT - B, em acurácia por meio da porcentagem de erros, para os 
sujeitos com DP e idosos saudáveis que realizaram os treinos de baixa e alta complexidade 
(TBCDP; TBCIS; TACDP e TACIS, respectivamente);  medidos antes e após o treinamento motor 
em condição de dupla-tarefa. As barras verticais representam 95% do intervalo de confiança - F(3, 
31)=3,3906, p=,02722. 

 

A ANOVA mostrou uma interação significativa entre avaliação e grupo (p = 

0,027), confirmado pelo pós teste (p < 0,0001) que mostrou que apenas os sujeitos com 

DP melhoraram após o treino de forma significativa, independentemente da 

complexidade do treino. Já os idosos saudáveis, apesar de apresentarem uma redução 

no número de erros, não apresentaram melhoras significativas – não por não terem se 

beneficiado com o treino, mas possivelmente porque já apresentavam um bom 

desempenho antes do treino.  
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5.4.2 Stroop Color Test - SCT 

 

Os valores médios de desempenho no SCT, em suas partes D, W e C, 

mensurados pela acurácia durante a execução do teste, em porcentagem de erros, 

para os sujeitos com DP e idosos saudáveis, antes e após os treinos de baixa e alta 

complexidade estão representados nas tabelas 23, 24 e 25 abaixo: 

 

Tabela 23- Médias (M) e desvios padrão (DP) do desempenho no SCT – D, em acurácia por meio da 
porcentagem de erros durante execução do teste, para os sujeitos com DP e idosos saudáveis 
que realizaram os treinos de baixa e alta complexidade (TBCDP; TBCIS; TACDP e TACIS, 
respectivamente), medidos antes e após o treinamento motor em condição de dupla-tarefa. 

 

SCT-D AVAL REAVAL 
 M DP M DP 

TBCDP 0,50 0,65 0,35 0,49 
TBCIS 0,66 1,03 0,16 0,40 
TACDP 0,20 0,42 0,10 0,31 
TACIS 0,33 0,81 0,00 0,00 

 

Tabela 24 - Médias (M) e desvios padrão (DP) do desempenho no SCT – W, em acurácia por meio 
da porcentagem de erros durante execução do teste, para os sujeitos com DP e idosos saudáveis 
que realizaram os treinos de baixa e alta complexidade (TBCDP; TBCIS; TACDP e TACIS, 
respectivamente), medidos antes e após o treinamento motor em condição de dupla-tarefa. 

 

SCT-W AVAL REAVAL 
 M DP M DP 

TBCDP 0,92 1,43 0,50 0,85 
TBCIS 0,66 1,03 0,16 0,40 
TACDP 0,80 0,91 0,30 0,48 
TACIS 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Tabela 25 - Médias (M) e desvios padrão (DP) do desempenho no SCT – C, em acurácia por meio 
da porcentagem de erros durante execução do teste, para os sujeitos com DP e idosos saudáveis 
que realizaram os treinos de baixa e alta complexidade (TBCDP; TBCIS; TACDP e TACIS, 
respectivamente), medidos antes e após o treinamento motor em condição de dupla-tarefa. 

 

SCT-C AVAL REAVAL 
 M DP M DP 

TBCDP 3,16 2,40 2,25 1,95 
TBCIS 1,66 0,51 1,16 0,75 
TACDP 3,80 2,29 2,20 1,98 
TACIS 3,00 2,09 1,16 1,47 

 

 

Os valores médios de desempenho no STC, em suas partes D, W e C, 

mensurados pela acurácia durante a execução do teste, em porcentagem de erros, 

para os sujeitos com DP e idosos saudáveis, antes e após os treinos de baixa e alta 

complexidade estão representados nas figuras 20, 21 e 22 abaixo: 
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STROOP  COLOR  TEST  D

 TBCDP
 TACDP
 TBCIS
 TACIS

AVAL REAVAL

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

P
O

R
C

E
N

TA
G

E
M

  D
E

  E
R

R
O

S

 
Figura 20 – Desempenho no SCT - D, em acurácia por meio da porcentagem de erros durante 
execução do teste, para os sujeitos com DP e idosos saudáveis que realizaram os treinos de baixa 
e alta complexidade (TBCDP; TBCIS; TACDP e TACIS, respectivamente);  medidos antes e após o 
treinamento motor em condição de dupla-tarefa. As barras verticais representam 95% do intervalo 
de confiança - F(3, 32)=0,47356, p=,70286. 

 

 

A ANOVA mostrou efeito significante apenas de avaliação (p = 0,048), e 

embora não confirmada pelo pós teste, pode-se observar pela análise das médias 

(tabela 21) que todos os grupos apresentaram redução da porcentagem de erros após 

o treino. Assim, o treino influenciou positivamente a habilidade em inibir estímulos 

atentivos irrelevantes, avaliada por este teste, tanto em idosos saudáveis como em 

sujeitos com DP. 
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STROOP  COLOR  TEST  W
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Figura 21 - Desempenho no SCT – W, em acurácia por meio da porcentagem de erros durante 
execução do teste, para os sujeitos com DP e idosos saudáveis que realizaram os treinos de baixa 
e alta complexidade (TBCDP; TBCIS; TACDP e TACIS, respectivamente);  medidos antes e após o 
treinamento motor em condição de dupla-tarefa. As barras verticais representam 95% do intervalo 
de confiança - F(3, 32)=0,51310, p=,67616. 

 

A ANOVA mostrou efeito significante apenas de avaliação (p = 0,025), 

confirmado pelo pós teste (p = 0,010), que mostrou uma melhora significativa da 

acurácia após o treino, independentemente do grupo. Assim, o treino influenciou 

positivamente a habilidade em inibir estímulos atentivos com média complexidade, 

caracterizada pelo STC parte W – melhora esta apresentada tanto pelos idosos 

saudáveis como pelos pacientes com DP.  
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STROOP  COLOR  TEST  C
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Figura 22 - Desempenho no SCT - C, em acurácia por meio da porcentagem de erros durante 
execução do teste, para os sujeitos com DP e idosos saudáveis que realizaram os treinos de baixa 
e alta complexidade (TBCDP; TBCIS; TACDP e TACIS, respectivamente); medidos antes e após o 
treinamento motor em condição de dupla-tarefa. As barras verticais representam 95% do intervalo 
de confiança - F(3, 30)=1,9947, p=,13599. 

 

 

A ANOVA mostrou efeito significante apenas de avaliação (p < 0,0001), 

confirmado pelo pós teste (p < 0,0001), que mostrou uma melhora significativa da 

acurácia após o treino, independentemente do grupo. Assim, o treino influenciou 

positivamente a habilidade em inibir estímulos atentivos com maior complexidade, 

caracterizada pelo STC parte C – melhora esta apresentada tanto pelos idosos 

saudáveis como pelos pacientes com DP.  
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Em síntese, os pacientes com DP idosos saudáveis apresentaram 

melhora significativa da acurácia (manifestada pela diminuição da porcentagem de 

erros) durante execução do STC, em suas três partes compostas de complexidades 

diferentes (D, W e C). Assim, o treino influenciou positivamente a habilidade de atenção 

seletiva, avaliada por este teste, mesmo em níveis mais altos de dificuldade, ou seja, 

partes W e C. 

 

5.4.3 Timed Up and Go – TUG 

  

Os valores médios de desempenho no TUG em segundos, quando 

avaliado isoladamente e em situação de dupla-tarefa, para os sujeitos com DP e idosos 

saudáveis antes e após os treinos de baixa e alta complexidade estão representados 

nas tabelas 26 e 27 abaixo, respectivamente: 
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Tabela 26 - Médias (M) e desvios padrão (DP) do desempenho no TUG analisado isoladamente, em 
tempo de execução do teste em segundos, para os sujeitos com DP e idosos saudáveis que 
realizaram os treinos de baixa e alta complexidade (TBCDP; TBCIS; TACDP e TACIS, 
respectivamente), medidos antes e após o treinamento motor em condição de dupla-tarefa. 

 

TUG AVAL REAVAL 
 M DP M DP 

TBCDP 10,87 1,45 8,87 1,45 
TBCIS 8,00 1,82 7,59 1,29 
TACDP 9,00 0,81 7,42 1,71 
TACIS 8,00 1,73 6,58 1,77 

 

Tabela 27 - Médias (M) e desvios padrão (DP) do desempenho no TUG em condição de dupla-
tarefa, em tempo de execução do teste em segundos, para os sujeitos com DP e idosos saudáveis 
que realizaram os treinos de baixa e alta complexidade (TBCDP; TBCIS; TACDP e TACIS, 
respectivamente), medidos antes e após o treinamento motor em condição de dupla-tarefa. 

 

TUG-2 AVAL REAVAL 
 M DP M DP 

TBCDP 28,40 3,36 25,60 3,36 
TBCIS 19,60 4,21 18,40 3,71 
TACDP 24,50 4,72 21,37 4,40 
TACIS 20,57 3,10 19,00 3,41 

 

 

Os valores médios de desempenho no TUG, quando avaliado em 

condição isolado e em dupla-tarefa, mensurado em tempo em segundos para os 

sujeitos com DP e idosos saudáveis antes e após os treinos de baixa e alta 

complexidade estão representados nas figuras 23 e 24 abaixo: 
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TUG - ISOLADO
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Figura 2312 - Desempenho no TUG em condição isolada, em tempo de execução do teste em 
segundos, para os sujeitos com DP e idosos saudáveis que realizaram os treinos de baixa e alta 
complexidade (TBCDP; TBCIS; TACDP e TACIS, respectivamente);  medidos antes e após o 
treinamento motor em condição de dupla-tarefa. As barras verticais representam 95% do intervalo 
de confiança - F(3, 22)=1,9428, p=,15218. 

 

De acordo com a ANOVA, houve efeitos de avaliação (p < 0,0001) e de 

grupo (p = 0,017), confirmados pelo pós teste (p < 0,0001), que mostrou uma melhora 

significativa do desempenho após o treino, bem como mostrou um prejuízo significativo 

do desempenho de sujeitos com DP em comparação aos idosos saudáveis. 
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TUG - DUAL-TASK
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Figura 2413 - Desempenho no TUG-2 em dual task, em tempo de execução do teste em segundos, 
para os sujeitos com DP e idosos saudáveis que realizaram os treinos de baixa e alta 
complexidade (TBCDP; TBCIS; TACDP e TACIS, respectivamente); medidos antes e após o 
treinamento motor em condição de dupla-tarefa. As barras verticais representam 95% do intervalo 
de confiança - F(3, 21)=,70655, p=,55879. 

 

A ANOVA mostrou efeitos significativos de avaliação (p = 0,0009) e grupo 

(p = 0,006), confirmados pelo pós teste (p = 0,0006), que mostrou uma melhora 

significativa da velocidade após o treino, bem como mostrou uma redução significativa 

da velocidade da marcha em comparação com os idosos saudáveis. 
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Em síntese, apesar de os sujeitos com DP serem mais lentos que os 

idosos saudáveis para execução dos testes, o treino proposto, independentemente da 

complexidade das tarefas cognitivas, promoveu melhora da velocidade no TUG, 

manifestada pela diminuição do tempo de execução do teste, mensurado tanto em 

condição isolada quanto em associação a uma tarefa distrativa cognitiva.  

 

 

5.4.4 Mini-Exame do Estado Mental (MMSE) 

 

Os valores médios de desempenho no MMSE, para os sujeitos com DP e 

idosos saudáveis, mensurados antes e após os treinos de baixa e alta complexidade 

estão representados na tabela 28 abaixo: 

 

Tabela 28 - Médias (M) e desvios padrão (DP) do desempenho no MMSE, em número absoluto de 
acertos, para os sujeitos com DP e idosos saudáveis que realizaram os treinos de baixa e alta 
complexidade (TBCDP; TBCIS; TACDP e TACIS, respectivamente), medidos antes e após o 
treinamento motor em condição de dupla-tarefa. 

 

MMSE AVAL REAVAL 
 M DP M DP 

TBCDP 28,38 1,26 28,69 0,94 
TBCIS 28,83 1,16 29,33 0,51 
TACDP 26,12 4,25 26,37 4,43 
TACIS 27,66 1,63 28,16 1,60 
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Os valores médios de desempenho no MMSE, para os sujeitos com DP e 

idosos saudáveis, mensurados antes e após os treinos de baixa e alta complexidade 

estão representados na figura 25 abaixo: 
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Figura 25 - Desempenho no MMSE, em número absoluto de acertos, para os sujeitos com DP e 
idosos saudáveis que realizaram os treinos de baixa e alta complexidade (TBCDP; TBCIS; TACDP 
e TACIS, respectivamente); medidos antes e após o treinamento motor em condição de dupla-
tarefa. As barras verticais representam 95% do intervalo de confiança - F(3, 29)=,04980, p=,98501. 

 

 

A ANOVA não mostrou qualquer efeito significativo após o treino motor em 

dupla-tarefa na pontuação do MMSE. Portanto, o treino, independentemente de sua 
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complexidade, não influenciou a capacidade cognitiva dos sujeitos com DP e idosos 

saudáveis. 

 

5.4.5 UPDRS 

 

Os valores médios de desempenho na UPDRS, para os sujeitos com DP 

mensurados antes e após os treinos de baixa e alta complexidade estão representados 

na tabela 29 abaixo: 

 

Tabela 29 - Médias (M) e desvios padrão (DP) do desempenho na UPDRS para os sujeitos com DP 
que realizaram os treinos de baixa e alta complexidade (TBCDP e TACDP, respectivamente), 
medidos antes e após o treinamento motor em condição de dupla-tarefa. 

 

UPDRS AVAL REAVAL 
 M DP M DP 

TBCDP 24,07 7,42 23,07 6,68 
TACDP 28,00 1,22 28,00 1,00 

 

 

Os valores médios de desempenho na UPDRS para os sujeitos com DP 

mensurados antes e após os treinos de baixa e alta complexidade estão representados 

na figura 26 abaixo: 
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Figura 2614 - Desempenho na UPDRS para os sujeitos com DP realizaram os treinos de baixa e 
alta complexidade (TBCDP e TACDP, respectivamente); medidos antes e após o treinamento 
motor em condição de dupla-tarefa. As barras verticais representam 95% do intervalo de 
confiança - F(1, 16)=,55556, p=,46687. 

 

 

A ANOVA não mostrou qualquer efeito significativo após o treino motor em 

dupla-tarefa na pontuação da UPDRS. Portanto, o treino, independentemente de sua 

complexidade, não influenciou a pontuação de classificação da DP da escala UPDRS 

aplicada em todos os sujeitos com DP participantes deste estudo. 
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6  DISCUSSÃO 

 

Apesar de em sua descrição original a DP ter sido associada apenas a 

sintomas motores, atualmente não há dúvidas sobre as alterações cognitivas 

decorrentes da disfunção dos circuitos dopaminérgicos conseqüente à doença. Sabe-se 

também, que ambas as deficiências, motoras e cognitivas, se agravam com a 

progressão da doença (JANKOVIC, 2008).  

A despeito disso, ainda sabe-se pouco sobre a interação dessas 

deficiências sobre a incapacidade funcional dos pacientes. Vários trabalhos têm 

pesquisado a correlação entre a severidade dos sintomas cognitivos e motores, mas 

ainda não se chegou a um consenso (KLOCKGETHER, 2004). 

Algumas das evidências que sugerem a interação dessas deficiências são 

encontradas em trabalhos que mostram que pacientes com DP apresentam uma 

acentuação dos prejuízos na marcha quando necessitam dividir a sua atenção com 

outra tarefa motora ou cognitiva (MORRIS, 2006). A explicação para tal achado tem se 

baseado na conhecida dificuldade em controlar os movimentos de forma automática, 

decorrente da deficiência dos circuitos dopaminérgicos. Assim, para minimizar essa 

deficiência, os pacientes utilizariam mais supervisão atentiva para guiar seus 

movimentos. 

O presente estudo propõe uma nova interpretação para tal fenômeno, 

sugerindo que, além da dificuldade em controlar os movimentos de forma automática, 

as deficiências cognitivas relacionadas a funções executivas, principalmente à atenção 

e a memória operacional, contribuem para a deficiência em gerenciar duas tarefas 
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simultaneamente. Mais que isso, o presente estudo propõe que esta deficiência de 

controle atentivo pode ser treinada, levando a melhoras tanto no desempenho motor na 

marcha, quanto na habilidade do gerenciamento atentivo geral. Para investigarmos a 

validade de tal hipótese, comparamos os resultados de um treino motor, desenvolvido 

em condições que exigiam a divisão/gerenciamento atentivo em diferentes 

complexidades, em pacientes com DP e idosos saudáveis. Se o aumento de 

complexidade das tarefas cognitivas que competiam pelo controle atentivo com a tarefa 

motora afetassem os resultados do treino, prejudicando o desempenho motor, isso 

seria tomado como evidência que de fato, os recursos atentivos são limitados e, quando 

excedidos, limitam os efeitos do treino. Caso contrário, abrir-se-ia uma nova 

interpretação para o efeito do treino sobre tarefas duplas, onde a melhora do 

desempenho não dependeria da automatização de uma das tarefas, mas sim, do 

melhor gerenciamento dos recursos neurais necessários para o controle de ambas.   

Deste estudo desprenderam-se quatro principais evidências: a primeira foi 

que o treino, independente de sua complexidade, promoveu uma melhora no 

desempenho motor na tarefa treinada, tanto quando realizada isoladamente ou em 

condições que exigiam a divisão dos recursos atentivos, tanto em pacientes com DP 

como em idosos saudáveis. 

Isso responde à nossa primeira questão: os pacientes com DP, a despeito 

de apresentarem uma redução na velocidade de movimentos devido à bradicinesia, 

foram capazes de melhorar seu desempenho motor por meio de um treinamento que, 

ao contrário do atualmente preconizado, exigiu desde as etapas iniciais a 

divisão/gerenciamento dos recursos atentivos. Mais que isso, mesmo com o aumento 
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da concorrência entre a demanda atentiva para o controle do movimento e para as 

tarefas cognitivas, garantida pelo aumento da complexidade dessas últimas, os 

pacientes não apresentaram prejuízos nos resultados do treino, o que sugere que os 

recursos neurais não foram excedidos, mas sim, melhor aproveitados como resultado 

da prática. 

A segunda importante evidência deste estudo é que, paralelamente à 

melhora no desempenho motor, os pacientes com DP, in contraste com os idosos 

saudáveis mostraram também uma evolução no desempenho das tarefas cognitivas 

após o treino, independentemente de sua complexidade. Esse contraste no efeito do 

treino entre idosos saudáveis e com DP, conseqüente ao fato dos primeiros 

apresentarem ao início do estudo um desempenho discretamente melhor nas tarefas 

cognitivas, pode ser tomado como evidência da capacidade dos pacientes com DP 

melhorarem suas habilidades cognitivas com o treino. 

Tomadas em conjunto, essas duas primeiras evidências demonstram que, 

em contraste com os resultados encontrados nos trabalhos de Wu e Hallet em 2005 e 

2007, que demonstraram que, com o aumento da complexidade da tarefa motora, os 

recursos atentivos dos pacientes com DP estariam excedidos, impedindo a melhora do 

desempenho em dual-task, nossos resultados mostraram que os pacientes foram 

capazes de melhorar simultaneamente o desempenho motor e cognitivo, da mesma 

forma que os idosos saudáveis. Isto sugere que os prejuízos apresentados pelos 

pacientes em condições de dual-task provavelmente estejam mais relacionados às 

deficiências em gerenciar os recursos neurais, do que à limitação dos recursos 

atentivos e/ou da deficiência na automaticidade dos movimentos.  
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Estudos anteriores demonstraram que, a despeito dos pacientes com DP 

conseguirem alcançar por meio do treino os parâmetros comportamentais estabelecidos 

para considerar-se a tarefa motora como automatizada, ou seja, não sofrerem 

interferência da execução de uma tarefa cognitiva (WU e HALLET, 2005) e motora (WU 

e HALLET, 2008), isso ocorreu sem uma esperada redução das áreas corticais 

envolvidas no controle motor da tarefa, como observada em jovens e idosos saudáveis 

(WU, KANSAKU e HALLET, 2004 e 2005), ou seja, do ponto de vista neurofisiológico, a 

redução da interferência da segunda tarefa sobre a tarefa motora treinada não se deve 

a redução dos recursos corticais utilizados para o seu controle, e sim pelo melhor 

gerenciamento dos mesmos. Provavelmente, as deficiências dopaminérgicas nos 

núcleos da base, impedem que essas áreas assumam o controle das habilidades já 

aprendidas, como o observado em indivíduos saudáveis (DOYON et al, 1998; DOYON, 

PENHUNE, UNGERLEIDER, 2003). 

Assim, a deficiência de gerenciar recursos neurais observada na DP pode 

estar relacionada, não só à deficiência da própria atenção decorrente das alterações 

das projeções estriato-frontais presentes na doença (CROPLEY, et al, 2008), mas a 

uma deficiência na memória operacional, especificamente na chamada central 

executiva ou sistema atentivo supervisor, que de acordo com o modelo de Baddeley. 

Assim, esta central executiva seria responsável por conectar os sistemas de suporte à 

memória de longa duração, além da seleção de estratégias e planos (HELENE, 

XAVIER, 2003). Estudos com imageamento cerebral demonstraram uma atividade 

aumentada bilateralmente na região do precuneus em pacientes com DP em 

comparação à idosos saudáveis, durante a execução de tarefas em situações de dual-
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task, e em idosos saudáveis em comparação com adultos jovens nas mesmas 

condições (WU e HALLETT, 2005, 2005). A atividade dessa área ainda é pouco 

conhecida, mas tem sido relacionada com funções de preparação e monitoramento de 

movimentos, além de memória operacional e de participação no funcionamento da 

central executiva, responsável pelo gerenciamento dos recursos neurais para diferentes 

processos.  

A terceira importante evidência desse trabalho favorece essa hipótese à 

medida que demonstra que o treino proporcionou uma melhora específica em testes 

psicofísicos e neuropsicológicos que avaliam a habilidade em dividir/gerenciar os 

recursos atentivos. A melhora é específica porque não encontramos efeitos do treino 

sobre a habilidade cognitiva geral, avaliada pelo MMSE, nem no teste de atenção 

sustentada, o que indica que o treino proporcionou uma melhora específica nas 

condições de testes que exigiam diferentes formas de gerenciamento atentivo. Assim, o 

teste psicofísico de atenção dividida, mostrou a melhora na habilidade em 

dividir/gerenciar os recursos atentivos entre estímulos visuais centrais e periféricos que 

exigiam julgamento de validade, o STC mostrou a melhora na habilidade em julgar e 

inibir estímulos atentivos não relevantes para o desempenho na tarefa (HSIEH et al, 

2008) e o TMT mostrou uma melhora na habilidade em manter e resgatar estímulos na 

memória operacional (PINTO, 2005). 

Outra evidência adicional que favorece essa hipótese é que no atual 

estudo os pacientes com DP apresentaram prejuízos, em comparação com os idosos 

saudáveis, apenas nos testes psicofísicos de atenção dividida e no TMT, demonstrando 
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que de fato as deficiências cognitivas são específicas e fortemente relacionadas com a 

habilidade de gerenciamento de recursos atentivos. 

Os resultados do presente estudo contradizem os atuais modelos 

utilizados para explicarem as deficiências em dual-task observada em pacientes com 

DP. Ambos os modelos “Capacity-Sharing” (citado por Wu e Hallet em 2008 e por 

O´Shea em 2002) e “Bottleneck” (citado por O´Shea em 2002 e por Bond e Morris em 

2000), defendem a idéia que os recursos atentivos são limitados e, quando excedidos, 

levam a prejuízos de uma ou ambas as tarefas, assim, a única forma de diminuir o 

efeito dessa interferência seria reduzir os recursos utilizados por uma ou por ambas as 

tarefas, por meio da automatização do seu desempenho. À medida que nossos 

resultados mostraram que a habilidade de gerenciar/dividir a atenção se generalizou 

para outras condições, isso pode ser tomado como uma forte evidência de que a 

melhora em dual-task não se deu por um processo de automatização de uma das 

tarefas treinadas, mas sim pela melhora na habilidade de gerenciar recursos neurais. 

 Assim, até onde temos conhecimento, o presente estudo é o primeiro a 

demonstrar que, a despeito de pacientes com DP apresentarem prejuízos nas 

habilidades de gerenciar recursos atentivos, é possível treinar essa habilidade em 

condições de diferentes complexidades, de forma que a melhora no desempenho não 

permaneça restrita às condições de treino, mas se disponibilizem para resoluções de 

outras tarefas que exijam demandas similares. 

A quarta e última evidência deste estudo consiste na melhora do 

desempenho no teste clínico de marcha, tanto quando executado em condição isolada 

quanto em condição de dual-task, apresentada pelos pacientes com DP. 
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Essa última evidência apresenta uma grande importância clínica, à medida 

que indica uma nova possibilidade terapêutica para o tratamento da marcha em 

pacientes com DP.  Usando um novo modelo, distinto do utilizado atualmente baseado 

na utilização de pistas externas para minimizar as deficiências de automaticidade, a 

nova possibilidade de treino preconiza que desde as fases mais iniciais o treino de 

marcha proporcione uma demanda de gerenciamento de recursos neurais para 

múltiplas tarefas, reproduzindo mais fielmente as condições comportamentais reais da 

marcha. 

Apesar de não ter sido o objetivo principal neste estudo, vale ressaltar que 

os idosos saudáveis também apresentaram prejuízos na marcha em dual-task, e que os 

nossos resultados trazem uma forte evidência de que o treino proposto também possa 

beneficiá-los. 

        Os resultados obtidos neste trabalho apresentam contribuições de 

considerável importância dos pontos de vista tanto clínico como experimental. O melhor 

desempenho motor dos pacientes em todas as condições de dupla-tarefa pós treino, 

independente da complexidade das tarefas, sugere que talvez estes pacientes estão 

sendo “subutilizados” do ponto de vista de reabilitação, uma vez que os tratamentos 

vigentes e realizados enfocam treino de tarefas motoras com estratégias que facilitam o 

engajamento atentivo , e que os nossos resultados demonstram que talvez melhores 

resultados fossem obtidos por meio de treino que utilizem a estratégia oposta, ou seja, 

dificultem o controle atentivo da tarefa motora, exigindo um melhor aproveitamento dos 

recursos neurais remanescentes.  
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Estes conceitos abrem um leque de possíveis abordagens 

fisioterapêuticas, no sentido de melhores programas de reabilitação que enfoquem não 

apenas sintomas motores, mas enfoquem também, não menos importantes, os 

sintomas cognitivos, como os déficits de gerenciamento atencional e de memória 

operacional que tanto afetam negativamente a qualidade de vida destes pacientes. 

Novas pesquisas devem ser realizadas no sentido de padronização dos 

treinos e dos diferentes perfis de tarefas distrativas, bem como sob o enfoque de 

estudar o comportamento dos pacientes em outros estágios da DP e de tratamento 

medicamentoso.   

É importante salientar que as considerações realizadas do ponto de vista 

de tratamento fisioterapêutico são direcionadas ao perfil desta amostra de pacientes, 

com H&Y 2,0 a 3,0, pois se sabe que com o decorrer da doença os acometimentos 

cognitivos se tornam cada vez mais sérios e determinantes de menor qualidade das 

atividades motoras e sociais. Assim, pode-se afirmar que o treino motor em condição de 

dupla-tarefa pode ser dificultoso e/ou sem efeitos benéficos para pacientes com DP em 

estágios avançados, em conformidade com Nieuwbower e colaboradores em 2007 que 

afirmam que as pistas utilizadas com pacientes em estágios avançados podem 

sobrecarregar as reservas cognitivas e aumentar o risco de quedas. Entretanto são 

necessárias novas pesquisas no intuito de verificar o comportamento dos pacientes 

com DP em estágios avançados frente a tratamentos fisioterapêuticos que exijam maior 

trabalho das funções motoras, executivas e cognitivas. Um outro fator a ser considerado 

é o ambiente de caráter experimental no qual os pacientes passaram pelos treinos e 

avaliações. O fato dos sujeitos saberem que estão em situação de avaliação e que 
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deveriam demonstrar melhores desempenhos após o treino pode ser considerado viés 

e não deve ser descartado. Os níveis de atenção no que diz respeito ao alerta e 

concentração estavam mais ativos em situações de teste e avaliações – embora o 

quanto isto interfere nos resultados dos testes atencionais não se sabe, o que sugere 

que esta questão seja abordada em próximos trabalhos. 

Outra limitação deste trabalho é a incerteza da dificuldade ou da 

possibilidade que os pacientes enfrentam em generalizar os ganhos e efeitos 

apresentados sob a perspectiva experimental para situações domésticas e sociais, fato 

também criticado por muitos trabalhos sobre a dúvida dos ganhos em laboratórios (LIM 

et al, 2005; NIEWBOWER et al, 2006; LINDVALL, 2008). O comportamento dos 

pacientes com DP frente à realização de mais de uma tarefa ao mesmo tempo gera 

prejuízo da performance nas tarefas em contexto não experimental – fato não elucidado 

por meio deste estudo – pois neste os sujeitos apresentaram significantes proveitos do 

treino em condição de dual-task tanto para a tarefa motora como para as tarefas 

distrativas, além da generalização de um melhor gerenciamento de seus recursos 

atentivos. Ademais, o fato de termos testado novamente apenas após 7 dias do treino 

não demonstra que os ganhos aproveitados se perduraram a longo prazo, o que 

favorece que estudos longitudinais com um seguimento após 1 mês, 6 meses ou mais 

sejam realizados. 
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7 CONCLUSÃO 

 

É possível melhorar o desempenho de pacientes com DP e idosos 

saudáveis em tarefas motoras e tarefas cognitivas, realizadas isoladamente ou 

concomitantemente à outra tarefa, por meio do treino em condição de tarefa dupla. A 

conseqüente melhora na habilidade de gerenciar os recursos atentivos observada nos 

testes psicofísicos e neuropsicológicos sugerem que essa melhora no desempenho 

motor e cognitivo estão associadas a um melhor aproveitamento dos recursos neurais 

disponíveis para o controle das tarefas, que se adequam ao nível de complexidade 

exigido, e que repercutiu positivamente na velocidade da marcha, mesmo em condição 

de dual-task. 
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ANEXO A – MINI EXAME DO ESTADO MENTAL – MMSE  
(Folstein, Folstein & McHugh, 1975) 

 
 
Paciente: 
Idade:                           Escolaridade (em anos): 
Data da Avaliação:      Avaliador: 
 
ORIENTAÇÃO – 10 pontos 

• Dia da semana (1 ponto)  
• Dia do mês (1 ponto)  
• Mês (1 ponto)  
• Ano (1 ponto)  
• Hora aproximada (1 ponto)  
• Local específico (andar ou setor) (1 ponto)  
• Instituição (residência, hospital, clínica) (1 ponto)  
• Bairro ou rua próxima (1 ponto)  
• Cidade (1 ponto)  
• Estado (1 ponto)  

 
 
MEMÓRIA IMEDIATA (RETENÇÃO) – 3 pontos 

• Fale 3 palavras não relacionadas. Posteriormente pergunte ao paciente pelas 3 palavras. Dê 1 
ponto para cada resposta correta:  
• VASO, CARRO, JANELA 
Depois repita as palavras e certifique-se de que o paciente as aprendeu, pois mais adiante você irá 
perguntá-las novamente. 
 
 

ATENÇÃO E CÁLCULO – 5 pontos 
• Calcular a subtração (100-7) 5 vezes sucessivamente (1 ponto para cada cálculo correto 
• Alternativamente, soletrar MUNDO de trás para frente. 
 
 

EVOCAÇÃO (MEMÓRIA) – 3 pontos 
• Pergunte pelas 3 palavras ditas anteriormente (1 ponto por palavra)  

 
LINGUAGEM – 9 pontos 

• Nomear um relógio e uma caneta (2 pontos)  
• Repetir “nem aqui, nem ali, nem lá” (1 ponto)  
• Comando: “pegue este papel com a mão direita, dobre ao meio e coloque no chão” (3 pontos)  
• Ler e obedecer: “feche os olhos” (1 ponto)  
• Escrever uma frase (1 ponto)  
• Copiar um desenho (1 ponto) 

 
 
 
PONTUAÇÃO: (___/ 30) 
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ANEXO B – ESCALA DE ESTADIAMENTO DE HOEHN & YAHR 
 

 

 

���� Estágio 0 = Nenhum sinal da doença; 

 

���� Estágio 1 = Doença unilateral; 

 

���� Estágio 2 = Doença bilateral sem comprometer o equilíbrio; 

 

���� Estágio 3 = Doença bilateral de leve a moderada; alguma instabilidade 

postural; fisicamente independente; 

 

���� Estágio 4 = Incapacidade grave; ainda capaz de andar e ficar ereto sem 

ajuda; 

 

���� Estágio 5 = Preso a cadeira de rodas ou ao leito; necessita de ajuda. 
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ANEXO C – ESCALA UNIFICADA PARA AVALIAÇÃO DA DOENÇA DE PARKINSON 
UPDRS 

 
 
 
I) ESTADO MENTAL / COMPORTAMENTO / ESTADO EMOCIONAL 
 
1 ) Comprometimento intelectual 
0 = Nenhum 
1 = Mínimo. Esquecimento consistente com lembrança parcial de eventos, sem outras dificuldades. 
2 = Moderado. Perda moderada da memória, com desorientação. Dificuldade moderada para resolver 
problemas complexos. Mínimo, mas definitivo, comprometimento das atividades em casa, com 
necessidade de ajuda ocasional. 
3 = Grave. Perda grave da memória com desorientação temporal e, freqüentemente, de lugar. Grande 
dificuldade para resolver problemas. 
4 = Grave. Perda grave da memória com orientação preservada apenas para sua pessoa. Incapaz de 
fazer julgamentos ou resolver problemas. Necessita de muita ajuda para cuidados pessoais. Não pode 
ficar sozinho em nenhuma situação. 
 
2) Desordem do pensamento (devido a demência ou intoxicação por drogas) 
0 = Nenhum 
1 = Sonhos vívidos 
2 = Alucinações ‘benignas’ com julgamento (insight) mantido. 
3 = Ocasionais a freqüentes alucinações, sem julgamento, podendo interferir com atividades diárias. 
4 = Alucinações freqüentes ou psicose evidente. Incapaz de cuidar-se. 
 
3) Depressão 
0 = Ausente 
1 = Períodos de tristeza ou culpa acima do normal. Nunca permanece por dias ou semanas. 
2 = Depressão permanente (uma semana ou mais). 
3 = Depressão permanente com sintomas vegetativos (insônia, anorexia, perda de peso, desinteresse). 
4 = Depressão permanente com sintomas vegetativos. Pensamentos ou tentativa de suicídio. 
 
4) Motivação / Iniciativa 
0 = Normal 
1 = Mais passivo. Menos interessado que o habitual. 
2 = Perda da iniciativa ou desinteresse por atividades fora da rotina. 
3 = Perda da iniciativa ou interesse por atividades fora do dia-a-dia. 
4 = Retraído. Perda completa de motivação. 
 
 
II) ATIVIDADES DA VIDA DIÁRIA 
 
5) Fala 
0 = Normal 
1 = Comprometimento superficial. Nenhuma dificuldade em ser entendido. 
2 = Comprometimento moderado. Solicitado a repetir frases, às vezes. 
3 = Comprometimento grave. Solicitado freqüentemente a repetir frases. 
4 = Incompreensível a maior parte do tempo. 
 
6) Salivação 
0 = Normal 
1 = Excesso mínimo de saliva, mas perceptível. Pode babar à noite. 
2 = Excesso moderado de saliva. Pode apresentar alguma baba (drooling). 
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3 = Excesso acentuado de saliva. Baba freqüentemente. 
4 = Baba continuamente. Precisa de lenço constantemente. 
 
7) Deglutição 
0 = Normal 
1 = Engasgos raros. 
2 = Engasgos ocasionais. 
3 = Deglute apenas alimentos moles. 
4 = Necessita de sonda nasogástrica ou gastrostomia. 
 
8) Escrita 
0 = Normal 
1 = Um pouco lenta ou pequena. 
2 = Menor e mais lenta, mas as palavras são legíveis. 
3 = Gravemente comprometida. Nem todas as palavras são legíveis. 
4 = A maioria das palavras não são legíveis. 
 
9) Cortando alimentos ou manipulando 
0 = Normal 
1 = Lento e desajeitado, mas não precisa de ajuda. 
2 = Capaz de cortar todos os alimentos, embora desajeitado e lento. Pode precisar de ajuda. 
3 = Alimento cortado por outros, ainda pode alimentar-se, embora lentamente. 
4 = Precisa ser alimentado por outros. 
 
10) Vestir 
0 = Normal 
1 = Lento, mas não precisa de ajuda. 
2 = Necessita de ajuda para abotoar-se e para colocar os braços em mangas de camisa. 
3 = Necessita de bastante ajuda, mas consegue fazer algumas coisas sozinho. 
4 = Não consegue vestir-se (nenhuma peça) sem ajuda. 
 
11) Higiene 
0 = Normal 
1 = Lento, mas não precisa de ajuda. 
2 = Precisa de ajuda no chuveiro ou banheira; ou muito lento nos cuidados de higiene. 
3 = Necessita de assistência para se lavar, escovar os dentes, pentear-se, ir ao banheiro. 
4 = Sonda vesical ou outra ajuda mecânica. 
 
12) Girar no leito e colocar roupas de cama 
0 = Normal 
1 = Lento e desajeitado, mas não precisa de ajuda. 
2 = Pode girar sozinho na cama ou colocar lençóis, mas com grande dificuldade. 
3 = Pode iniciar, mas não consegue rolar na cama ou colocar lençóis. 
4 = Não consegue fazer nada. 
 
13) Quedas 
0 = Nenhuma 
1 = Quedas raras. 
2 = Cai ocasionalmente, menos de uma vez por dia. 
3 = Cai, em média, uma vez por dia. 
4 = Cai mais de uma vez por dia. 
 
14)  quando anda 
0 = Nenhum 
1 = Raro  quando anda. Pode ter hesitação no início da marcha. 
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2 =  ocasional, enquanto anda. 
3 =  freqüente; pode cair devido ao . 
4 = Quedas freqüentes devido ao . 
 
15) Marcha 
0 = Normal 
1 = Pequena dificuldade. Pode não balançar os braços ou tende a arrastar as pernas. 
2 = Dificuldade moderada, mas necessita de pouca ajuda ou nenhuma. 
3 = Dificuldade grave de marcha, necessita de assistência. 
4 = Não consegue andar, mesmo com ajuda. 
 
16) Tremor 
0 = Ausente 
1 = Presente, mas infreqüente. 
2 = Moderado, mas incomoda o paciente. 
3 = Grave, interfere com muitas atividades. 
4 = Marcante. Interfere na maioria das atividades. 
 
17) Queixas sensitivas relacionadas ao Parkinsonismo 
0 = Nenhuma 
1 = Dormência e formigamento ocasional; alguma dor. 
2 = Dormência, formigamento e dor freqüente, mas suportável. 
3 = Sensações dolorosas freqüentes. 
4 = Dor insuportável. 
 
 
III) EXAME MOTOR 
 
18) Fala 
0 = Normal 
1 = Perda discreta da expressão, do volume ou da dicção. 
2 = Comprometimento moderado. Arrastado, monótono, mas compreensível. 
3 = Comprometimento grave, difícil de ser entendido. 
4 = Incompreensível. 
 
19) Expressão facial 
0 = Normal 
1 = Hipomimia mínima. 
2 = Diminuição pequena, mas anormal, da expressão facial. 
3 = Hipomimia moderada, lábio caídos/afastados por algum tempo. 
4 = Fácies em máscara ou fixa, com perda grave ou total da expressão facial. Lábios afastados ¼ de 
polegada ou mais. 
 
20) Tremor de repouso 
0 = Ausente 
1 = Presente, mas infreqüente ou leve. 
2 = Persistente, mas de pequena amplitude. Ou moderado em amplitude, mas presente de maneira 
intermitente. 
3 = Moderado em amplitude mas presente a maior parte do tempo 
4 = Com grande amplitude e presente a maior parte do tempo. 
 
21) Tremor postural ou de ação das mãos 
0 = Ausente 
1 = Leve, presente com a ação. 
2 = Moderado em amplitude, presente com a ação. 
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3 = Moderado em amplitude tanto na ação como mantendo uma postura. 
4 = Grande amplitude, interferindo com a alimentação. 
 
22) Rigidez (movimento passivo das grandes articulações, paciente sentado e relaxado). 
0 = Ausente 
1 = Pequena ou detectável somente quando ativado por movimento em espelhos outros. 
2 = Leve e moderado. 
3 = Marcante, mas pode realizar movimento completo da articulação. 
4 = Grave, e o movimento completo da articulação se consegue com grande dificuldade. 
 
23) Bater dedos continuamente – finger taps (paciente bate o polegar no dedo indicador em 
seqüências rápidas com a maior amplitude possível, uma mão de cada vez). 
0 = Normal 
1 = Leve lentidão e/ou redução da amplitude. 
2 = Comprometimento moderado. Fadiga precoce e bem clara. Pode ter paradas ocasionais durante o 
movimento. 
3 = Comprometimento grave. Hesitação freqüente para iniciar o movimento, ou paradas durante o 
movimento que está realizando. 
4 = Realiza o teste com grande dificuldade quase não conseguindo. 
 
24) Movimentos das mãos (paciente abre e fecha as mãos em rápidos movimentos sucessivos e 
com a maior amplitude possível, uma mão de cada vez). 
0 = Normal 
1 = Lentidão leve e/ou redução em amplitude. 
2 = Comprometimento moderado. Fadiga precoce bem clara. Pode ter paradas ocasionais durante o 
movimento. 
3 = Comprometimento grave. Hesitação freqüente para iniciar o movimento, ou paradas durante o 
movimento que está realizando. 
4 = Realiza o teste com grande dificuldade quase não conseguindo. 
 
25) Movimentos rápidos alternados das mãos (movimentos de pronação e supinação das mãos, 
verticalmente ou horizontalmente, com a maior amplitude possível, as duas mãos 
simultaneamente). 
0 = Normal 
1 = Lentidão leve e/ou redução em amplitude. 
2 = Comprometimento moderado. Fadiga precoce bem clara. Pode ter paradas ocasionais durante o 
movimento. 
3 = Comprometimento grave. Hesitação freqüente para iniciar o movimento, ou paradas durante o 
movimento que está realizando. 
4 = Realiza o teste com grande dificuldade quase não conseguindo. 
 
26) Agilidade da perna (paciente bate com o calcanhar no chão em sucessões rápidas, levantando 
toda a perna; a amplitude do movimento deve ser de cerca de 3 polegadas). 
0 = Normal 
1 = Lentidão leve e/ou redução em amplitude. 
2 = Comprometimento moderado. Fadiga precoce bem clara. Pode ter paradas ocasionais durante o 
movimento. 
3 = Comprometimento grave. Hesitação freqüente em iniciar o movimento, ou paradas freq6uentes 
durante o movimento. 
4 = Realiza o teste com grande dificuldade, quase não conseguindo. 
 
27) Levantar de uma cadeira (paciente tenta levantar-se de uma cadeira de espaldo reto, de 
madeira ou ferro, com os braços cruzados em frente alo peito). 
0 = Normal  
1 = Lento; ou pode precisar de mais de uma tentativa. 
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2 = Levanta-se apoiando os braços na cadeira. 
3 = Tende a cair para trás, e pode tentar se levantar mais de uma vez, mas consegue se levantar. 
4 = Incapaz de levantar-se sem ajuda. 
 
28) Postura 
0 = Normal em posição ereta. 
1 = Não bem ereto, levemente curvado para frente (stooped); pode ser normal para pessoas mais velhas. 
2 = Moderadamente curvado para frente, definitivamente anormal, pode inclinar-se um pouco para os 
lados. 
3 = Acentuadamente curvado para frente com cifose, inclinação moderada para um dos lados. 
4 = Bem fletido com anormalidade acentuada na postura. 
 
29) Marcha 
0 = Normal 
1 = Anda lentamente; pode arrastar os pés com pequenas passadas, mas não há festinação ou 
propulsão. 
2 = Anda com dificuldade, mas precisa de pouca ajuda ou nenhuma; pode apresentar alguma festinação, 
passos curtos, ou propulsão. 
3 = Comprometimento grave da marcha, necessitando de ajuda. 
4 = Não consegue andar sozinho, mesmo com ajuda. 
 
30) Estabilidade postural (respostas a deslocamento súbito para trás, puxando os ombros, com 
paciente ereto, de olhos abertos, pés um pouco separados; o paciente deve ser informado a 
respeito do teste). 
0 = Normal 
1 = Retropulsão, mas se recupera sem ajuda. 
2 = Ausência de resposta postural; cairia se não fosse ajudado pelo examinador. 
3 = Muito instável; a perder o equilíbrio espontaneamente. 
4 = Incapaz de ficar ereto sem ajuda. 
 
31) Bradicinesia e hipocinesia corporal (combinando hesitação, diminuição do balançar dos 
braços, pequena amplitude e pobreza de movimentos em geral). 
0 = Nenhum 
1 = Lentidão mínima. Podia ser normal em algumas pessoas. Possível redução na amplitude. 
2 = Movimento definitivamente anormal. Pobreza de movimento e um certo grau de lentidão. 
3 = Lentidão moderada. Pobreza de movimento ou com pequena amplitude. 
4 = Lentidão acentuada. Pobreza de movimento ou com pequena amplitude. 
 
 
IV) COMPLICAÇÕES DA TERAPIA (NA SEMANA QUE PASSOU) 
 
A – DISCINESIAS 
 
32) Duração. Que percentual do dia acordado apresenta discinesias? 
0 = Nenhum 
1 = 25% do dia. 
2 = 26-50% do dia. 
3 = 51-75% do dia. 
4 = 76-100% do dia. 
 
33) Incapacidade. Quão incapaz é a discinesia? (informação da história; pode ser modificada 
durante o exame) 
0 = Não incapacitante. 
1 = Incapacidade leve. 
2 = Incapacidade moderada. 
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3 = Incapacidade grave. 
4 = Completamente incapaz. 
 
34) Discinesias dolorosas. Quão dolorosas são as discinesias? 
0 = Discinesias não dolorosas. 
1 = Leve. 
2 = Moderada. 
3 = Grave. 
4 = Extrema. 
 
35) Presença de distonia do amanhecer (informação da história). 
0 = Não. 
1 = Sim. 
 
 
B – FLUTUAÇÕES CLÍNICAS 
 
36) Algum período off previsível em relação ao tempo após uma dose do medicamento? 
0 = Não. 
1 = Sim. 
 
37) Algum período off imprevisível em relação ao tempo após uma dose do medicamento? 
0 = Não. 
1 = Sim. 
 
38) Algum período off se instala subitamente? Em poucos segundos? 
0 = Não. 
1 = Sim. 
 
39) Qual o percentual de tempo acordado, em um dia, o paciente está em off, em média? 
0 = Nenhum. 
1 = 1-25% do dia. 
2 = 26-50% do dia. 
3 = 51-75% do dia. 
4 = 76-100% do dia. 
 
C – OUTRAS COMPLICAÇÕES 
 
40) O paciente apresenta anorexia, náusea ou vômito? 
0 = Não. 
1 = Sim. 
 
41) O paciente apresenta algum distúrbio do sono? Insônia ou hipersonolência? 
0 = Não. 
1 = Sim. 
 
42) O paciente apresenta hipotensão ortostática sintomática? 
0 = Não. 
1 = Sim. 
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ANEXO D – ESCALA DE ACUIDADE VISUAL 
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ANEXO E – TRAIL MAKING TEST PARTE A 
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ANEXO F – TRAIL MAKING TEST PARTE B 
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ANEXO G – STROOP COLOR TEST PARTE D 
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ANEXO H – STROOP COLOR TEST PARTE W 
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ANEXO I – STROOP COLOR TEST PARTE C 
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ANEXO J 
 

TRAIL MAKING TEST – TMT 
 

Tabela 30 - Médias (M) e desvios padrão (DP) do desempenho no TMT - A, em tempo de execução 
do teste em segundos, para os sujeitos com DP e idosos saudáveis que realizaram os treinos de 
baixa e alta complexidade (TBCDP; TBCIS; TACDP e TACIS, respectivamente), medidos antes e 
após o treinamento motor em condição de dupla-tarefa. 

 

TMT-A AVAL REAVAL 
 M DP M DP 

TBCDP 73,73 23,65 64,15 18,88 
TBCIS 48,36 13,40 50,71 8,69 
TACDP 65,60 24,16 59,90 22,42 
TACIS 114,16 116,34 78,83 78,07 

 

Tabela 31 - Médias (M) e desvios padrão (DP) do desempenho no TMT - B, em tempo de execução 
do teste em segundos, para os sujeitos com DP e idosos saudáveis que realizaram os treinos de 
baixa e alta complexidade (TBCDP; TBCIS; TACDP e TACIS, respectivamente), medidos antes e 
após o treinamento motor em condição de dupla-tarefa. 

 

TMT-B AVAL REAVAL 
 M DP M DP 

TBCDP 257,85 102,33 206,57 120,19 
TBCIS 152,15 62,39 153,01 73,29 
TACDP 277,90 124,53 233,20 133,86 
TACIS 264,00 138,87 198,83 118,47 
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TRAIL MAKING TEST A
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Figura 27 - Desempenho no TMT - A, em tempo de execução do teste em segundos, para os 
sujeitos com DP e idosos saudáveis que realizaram os treinos de baixa e alta complexidade 
(TBCDP; TBCIS; TACDP e TACIS, respectivamente);  medidos antes e após o treinamento motor 
em condição de dupla-tarefa. As barras verticais representam 95% do intervalo de confiança - F(3, 
27)=2,4993, p=,08084. 
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TRAIL MAKING B
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Figura 2815 - Desempenho no TMT - B, em tempo de execução do teste em segundos, para os 
sujeitos com DP e idosos saudáveis que realizaram os treinos de baixa e alta complexidade 
(TBCDP; TBCIS; TACDP e TACIS, respectivamente);  medidos antes e após o treinamento motor 
em condição de dupla-tarefa. As barras verticais representam 95% do intervalo de confiança - F(3, 
28)=,75196, p=,53047. 
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STROOP COLOR TEST - SCT 
 

Tabela 32- Médias (M) e desvios padrão (DP) do desempenho no SCT – D, em tempo de execução 
do teste em segundos, para os sujeitos com DP e idosos saudáveis que realizaram os treinos de 
baixa e alta complexidade (TBCDP; TBCIS; TACDP e TACIS, respectivamente), medidos antes e 
após o treinamento motor em condição de dupla-tarefa. 

 

SCT-D AVAL REAVAL 
 M DP M DP 

TBCDP 18,65 3,02 16,77 2,42 
TBCIS 17,60 3,14 14,73 1,42 
TACDP 17,10 3,44 16,40 2,75 
TACIS 17,20 4,54 15,20 1,92 

 

Tabela 33 - Médias (M) e desvios padrão (DP) do desempenho no SCT – W, em tempo de execução 
do teste em segundos, para os sujeitos com DP e idosos saudáveis que realizaram os treinos de 
baixa e alta complexidade (TBCDP; TBCIS; TACDP e TACIS, respectivamente), medidos antes e 
após o treinamento motor em condição de dupla-tarefa. 

 

SCT-W AVAL REAVAL 
 M DP M DP 

TBCDP 24,35 5,54 20,99 3,86 
TBCIS 21,39 3,25 19,27 3,17 
TACDP 21,75 5,06 22,12 4,88 
TACIS 22,16 5,98 21,16 5,63 

 

 

Tabela 34 - Médias (M) e desvios padrão (DP) do desempenho no SCT – C, em tempo de execução 
do teste em segundos, para os sujeitos com DP e idosos saudáveis que realizaram os treinos de 
baixa e alta complexidade (TBCDP; TBCIS; TACDP e TACIS, respectivamente), medidos antes e 
após o treinamento motor em condição de dupla-tarefa. 

 

SCT-C AVAL REAVAL 
 M DP M DP 

TBCDP 34,72 10,53 32,36 7,45 
TBCIS 29,45 3,20 28,72 4,86 
TACDP 36,44 13,89 34,00 12,43 
TACIS 29,66 9,81 26,83 8,79 
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STROOP COLOR TEST D
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Figura 29 – Desempenho no SCT - D, em tempo de execução do teste em segundos, para os 
sujeitos com DP e idosos saudáveis que realizaram os treinos de baixa e alta complexidade 
(TBCDP; TBCIS; TACDP e TACIS, respectivamente);  medidos antes e após o treinamento motor 
em condição de dupla-tarefa. As barras verticais representam 95% do intervalo de confiança - F(3, 
27)=1,0793, p=,37451. 
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STROOP COLOR TEST W
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Figura 30 - Desempenho no SCT – W, em tempo de execução do teste em segundos, para os 
sujeitos com DP e idosos saudáveis que realizaram os treinos de baixa e alta complexidade 
(TBCDP; TBCIS; TACDP e TACIS, respectivamente);  medidos antes e após o treinamento motor 
em condição de dupla-tarefa. As barras verticais representam 95% do intervalo de confiança - F(3, 
26)=2,1016, p=,12442. 
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STROOP COLOR TEST C
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Figura 31 - Desempenho no SCT - C, em tempo de execução do teste em segundos, para os 
sujeitos com DP e idosos saudáveis que realizaram os treinos de baixa e alta complexidade 
(TBCDP; TBCIS; TACDP e TACIS, respectivamente);  medidos antes e após o treinamento motor 
em condição de dupla-tarefa. As barras verticais representam 95% do intervalo de confiança - F(3, 
27)=,08487, p=,96772. 

 


