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RESUMO 

 

A doença de Parkinson é caracterizada por sintomas motores como a bradicinesia, rigidez, 

tremor e instabilidade postural; e sintomas não motores como depressão, ansiedade e demência.  

Estes sintomas prejudicam a marcha, o equilíbrio, a cognição; acarretando prejuízos que afetam 

o funcionamento diário dos pacientes nas tarefas duplas, uma habilidade crucial para uma vida 

normal.  O objetivo deste estudo foi realizar uma Revisão Sistemática sobre os efeitos das 

tarefas duplas sobre a marcha, o equilíbrio e a cognição destes pacientes. Os estudos foram 

selecionados das bases MEDLINE /PubMed e SciELO. Foi adotada a estratégia PICOS para 

determinar os critérios de elegibiliadade. A estratégia de busca foi realizada utilizando uma 

pesquisa avançada MEDLINE /PubMed e SciELO com os seguintes termos “Doença de 

Parkinson”, “Dupla Tarefa”, “Tarefas Concorrentes”, “Marcha”, “Caminhada”, “Equilíbrio”, 

“Treinamento”, “ Motor”, “ Intervenção”. Operadores boleanos AND e OR foram utilizados 

para a combinação dos termos. Foram identificados um total de 400 artigos: 377 artigos no 

PubMed/ MEDLINE, 21 artigos no SciELO e 2 artigos em buscas manuais. Após uma seleção 

inicial, 34 estudos foram analisados pelos critérios de elegibilidade e os critérios de exclusão, 

sendo que um total 11 estudos foram incluídos nesta revisão sistemática. De acordo com os 

estudos analisados nesta revisão, os diferentes tipos de intervenções incluídos permitem 

melhorias em vários indicadores da marcha, equilíbrio e cognição quando comparados a 

controles Parkinsonianos, porém como era esperado não surtiu efeito positivo quando 

comparados a controles sem a doença. Assim sendo, a utilização de estímulos externos parece 

desempenhar um papel positivo do treinamento em condições de dupla tarefa para estes 

pacientes.  

 

Palavras chave: Parkinson, tarefa motora, tarefa cognitiva, marcha, equilíbrio. 
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ABSTRACT 

 

Parkinson's disease is characterized by motor symptoms such as bradykinesia, rigidity, tremor 

and postural instability; and non-motor symptoms such as depression, anxiety and dementia. 

These symptoms impair gait, balance, cognition; causing losses that affect the daily functioning 

of patients in the dual tasks, a crucial skill for a normal life. The aim of this study was to perform 

a systematic review on the effects of dual tasks of the movement, balance and cognition in these 

patients. Studies were selected from MEDLINE / PubMed and SciELO. It was adopted PICOS 

strategy to determine the elegibility criteria. The search strategy was performed using an 

advanced search MEDLINE / PubMed and SciELO to the following terms "Parkinson's 

Disease", "Double Task", "Concurrent Tasks", "Gait", "Walk", "Balance", "Training" "Motor", 

"Intervention". Boolean operators AND and OR are used in the combination of terms. A total 

of 400 articles were identified: 377 articles in PubMed / MEDLINE, 21 articles in SciELO and 

2 in manual searches. After an initial selection, 34 studies were analyzed by the eligibility 

criteria and exclusion criteria, and a total 11 studies were included in this systematic review. 

According to the studies analyzed in this review, the different types of interventions included 

allow improvements in several gait indicators, balance and cognition compared to Parkinsonian 

controls, but as expected not had a positive effect compared to controls without the disease. 

Thus, the use of external stimuli appear to play a positive role in the dual task of training 

conditions for these patients.  

 

Keywords: Parkinson, motor task, cognitive task, gait, balance. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Doença de Parkinson é a segunda doença degenerativa mais comum atrás da doença 

de Alzheimer (Schapira & Olanow, 2004). Estima-se que no mundo cerca de 4 milhões de 

pessoas tenham a doença, e este número tende a dobrar em 2030 (Dorsey et al., 2007). 

Caracterizada por sintomas motores como a bradicinesia, rigidez, tremor e instabilidade 

postural; e sintomas não-motores, estes subdivididos em: a) Sensoriais, tais como dor, 

parestesia, disfunções visuais e olfativas; b) Autonômicos, tais como hipotensão ortostática, 

disfagia, constipação, disfunção sexual e outras; c) Cognitivo-comportamentais, tais como 

depressão, apatia, ansiedade, psicose e demência, e ainda por desordens do sono tais como 

insônia e síndrome das pernas inquietas (Pandya, Kubu & Giroux, 2008). Com a progressão da 

doença, há um aumento da incapacidade dos indivíduos em realizar atividades da vida diária, 

perda da independência e diminuição da qualidade de vida, consequentemente gerando 

impactos importantes do ponto de vista ocupacional e socioeconômico (Morris et al., 2009). 

Em nosso cotidiano a execução de tarefas simultâneas como caminhar e falar ao celular e 

monitorar o ambiente à nossa volta torna-se além de uma vantagem, um pré-requisito para uma 

vida normal. Em circunstâncias normais, a realização concomitante de tarefas motoras e 

cognitivas é comum e, nestas situações, as atividades motoras são realizadas quase que 

“automaticamente”, ou seja, não necessitam de recursos atencionais conscientes (Teixeira & 

Alouche, 2007). O desempenho da dupla tarefa (DT), também é conhecido como desempenho 

simultâneo, e envolve a execução de uma tarefa primária, o principal foco de atenção e uma 

tarefa secundária executada ao mesmo tempo. A Performance simultânea de uma tarefa 

cognitiva e uma tarefa motora durante a caminhada tipicamente alteram o padrão da marcha. 

Em algumas populações estas alterações são associadas com o aumento do risco de quedas 

(Yogev-Seligmann, Giladi, Gruendlinger & Hausdorff, 2013). 



 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICAÇÃO 

 

 

___________________________________________________________________ 

EFEITO DA DUPLA TAREFA EM PACIENTES COM DOENÇA DE PARKINSON IDIOPÁTICA



4 
 

2. JUSTIFICAÇÃO 

 

A pertinência e relevância deste estudo de Revisão Sistemática (RS) se baseia em que 

apesar de existirem publicações que abordam os efeitos dos exercícios de DT em pacientes com 

Doença de Parkinson (DP), não são claros que os prejuízos/déficits na marcha, equilíbrio e 

instabilidade postural possam ser melhorados nestes pacientes com a prática de DT (Morris, 

2006).  

Outras revisões publicadas (Nieuwboer, Rochester, Muncks & Swinnen, 2009; Kelly, 

Eusterbrock & Shumway-Cook, 2012; Muñoz-Hellín, Cano-de-la-Cuerda & Miangolarra-Page, 

2013; Marinho, Chaves & Tarabal, 2014), variaram quanto ao tipo de intervenção da DT 

(estímulos somato-sensoriais, visuais, auditivos, tarefas motoras, tarefas cognitivas), e os 

objetivos das intervenções nos déficits apresentados pelos pacientes e as análises metodológicas 

(no caso das RS) dos estudos em relação a utilização das tarefas duplas/concorrentes. 

Nieuwboer et al. (2009) descreve em sua revisão a possibilidade de aprendizagem 

motora (aquisição, retenção, automaticidade) destes indivíduos, com tarefas simples (TS) e 

tarefas duplas (DT) em comparação aos controles. 

Kelly et al. (2012), apesar das diferenças metodológicas encontradas nos estudos 

selecionados na sua revisão, analisou o impacto da DT na marcha - em investigações que 

mensuraram o decréscimo de performance na caminhada em condições de DT, expressas 

através de porcentagens da tarefa única, referido com “custo da dupla tarefa” (CDT) (CDT= 

dupla tarefa – tarefa única / tarefa única x 100). O CDT, permitiu aos autores uma comparação 

mais direta dos déficits da DT apresentados nos estudos, fornecendo uma maneira de avaliar os 

efeitos relativos de cada um, da marcha, da tarefa concorrente (motora ou cognitiva), 

priorização ou não de tarefas e ambiente.  

Muñoz-Hellín et al. (2013) em sua RS pesquisaram a eficácia dos estímulos 

somatossensorias, avaliando estímulos variados (visuais, sensitivos, estes em separados ou 

juntos, comparação entre estímulos somato-sensoriais) sobre o freezing, transtornos na marcha, 

frequência de queda, durante os “giros” (mudança de direção) e na aprendizagem motora 

(sequências de movimento).  

Marinho et al. (2014), em sua RS, utilizaram somente estudos randomizados 

controlados (Randomized Controlled Trails - RCT’s) que avaliaram a DT durante a marcha e 

incluíam somente como grupo controle pacientes com DP, utilizando como análise 

metodológica a escala PEDro, chegando a dois artigos, um que utilizou a música durante a 
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marcha (Bruin et al., 2010) e outro marcadores externos (estímulos auditivos, visuais e somato-

sensoriais), (Rochester et al., 2010). Nos dois artigos, os grupos que sofreram intervenção 

melhoram a performance na marcha em relação aos controles (velocidade, tempo da passada, 

comprimento do passo, cadência e redução do número de quedas).  

Assim sendo, a justificação desta Revisão Sistemática se baseia no fato de que apesar 

de já haverem revisões (sistemáticas ou não) publicadas que abordaram a intervenção da DT 

em pacientes com DP e que utilizaram diferentes metodologias, estas se propuseram a restringir 

as investigações das intervenções realizadas ou nos déficits dos pacientes com DP, ou na 

especificidade das intervenções, e com outros tipos de intervenções como a dança (Duncan & 

Earhart, 2012, 2014), e somente uma (Muñoz-Hellín et al., 2013) utilizou o protocolo PRISMA 

(Liberati et al., 2009)  de revisão sistemática que nos fornece garantia e rigor de análise não 

tendenciosa dos resultados dos estudos e também futuramente, possibilitar a realização de uma 

meta-análise. 
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3. OBJETIVOS 

 

Realizar uma revisão sistemática da literatura que permita analisar a tendência dos 

resultados dos efeitos da intervenção da DT nos déficits apresentados pelos pacientes com 

Doença de Parkinson idiopática. 
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4. REVISÃO DE LITERATURA 

 

4.1. DOENÇA DE PARKINSON: HISTÓRICO E ASPECTOS CLÍNICOS 

 

A doença de Parkinson (DP) foi descrita pela primeira vez por James Parkinson, médico 

Inglês, membro do Colégio Real de Cirurgiões. Em 1817, Parkinson publicou em Londres um 

ensaio intitulado “An Essay on the Shaking Palsy”, nomeando a doença como paralisia agitante, 

que vem a ser a primeira descrição mundial bem definida da doença que hoje leva o seu nome. 

O ensaio continha 66 páginas, com 5 capítulos, onde o autor definiu de forma geral a doença, 

apresentou seis casos ilustrativos, determinou os sintomas patognômicos, descreveu o 

diagnóstico diferencial com outras entidades e fez considerações a respeito da etiologia e, 

também do tratamento (Teive & Meneses, 2003). 

Dos seis casos clínicos apresentados, todos eram homens, com idades que variavam 

entre 50 e 72 anos, que apresentavam movimentos tremulantes involuntários, com diminuição 

da força muscular, tendência para inclinação do tronco para a frente e alteração na marcha 

(festinação), tendo os sentidos e o intelecto não afetados. Na evolução da doença, foi também 

descrita a presença de tremores, de início, principalmente em uma das mãos e, posteriormente, 

mais difusos, existindo piora progressiva da marcha (com passos curtos e festinação), quedas 

frequentes, obstipação progressiva, disartria, dificuldades para deglutição, sialorréia constante, 

incontinência urinária e, finalmente, anartria  (Teive & Meneses, 2003).  

De todos os sintomas definidos por Parkinson, dois foram colocados em destaque como 

patognômicos da doença: a presença do tremor, definido como tremor coactus, e o distúrbio da 

marcha, definido como scyeltyrbe festinans. No diagnóstico diferencial o autor citou os quadros 

de convulsões e outros distúrbios do movimento, distonia e balismo (Teive & Meneses, 2003). 

Entretanto, a DP só seria reconhecida na segunda metade do século XIX, por meio dos 

estudos de Jean Martin Charcot, que descreveu os quatro principais sinais da doença, quais 

sejam, tremor, lentidão do movimento, rigidez e dificuldades do equilíbrio, além de apresentar 

critérios para o diagnóstico diferencial e sugerir o primeiro tratamento para a doença (Goetz & 

Bonduelle, 1995). A descrição atualizada da DP aponta como sintomas cardinais o tremor, a 

rigidez, a bradicinesia e a perda do controle postural, em fases mais avançadas da doença (Diaz 

& Waters, 2009).  Mais recentemente, a fraqueza muscular foi apontada como um sério sintoma 

da DP, responsável por afetar o desempenho funcional, além de manifestar-se desde as etapas 

iniciais da doença (Allen, 2009; Cano-De-La-Cuerda, 2010; Durmus, 2010). Até os dias atuais, 
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as causas da DP têm sido amplamente estudadas devido à grande e controversa literatura sobre 

a sua etiologia que ainda permanece obscura. Entretanto, a ciência já foi capaz de desvendar 

alguns mistérios sobre os mecanismos fisiopatológicos da doença (Galhardo, Amaral & Vieira, 

2009). 

 

4.2. FISIOPATOLOGIA 

 

Sua fisiopatologia é determinada pela perda neuronal massiva e progressiva no grupo 

de neurônios ventrolaterais, da parte compacta da subatância negra do mesencéfalo (Dauer & 

Przedborski, 2003; Moraes Filho, 2013). Acredita-se que os sinais cardinais da doença surjam 

após a perda de mais de 60% destes neurônios (Brooks, 1998; Moraes Filho, 2013). A 

substâncial morte de neurônios dopaminérgicos pode ser facilmente identificada por meio da 

despigmentação da SNc, tendo em vista que estes neurônios apresentam grande quantidade de 

neuromelanina (Marsden, 1983; Moraes Filho, 2013). 

Com a morte de neurônios dopaminérgicos da SNc, ocorre a redução nos níveis de 

dopamina num grupo de núcleos subcorticais denominados gânglios da base, especialmente na 

região do corpo estriado, este formado por duas estruturas chamadas de caudado e putâmen e 

tem importante ação no planejamento e execução dos movimentos. Com a redução da dopamina 

na região do estriado, ocorrem perturbações na excitabilidade das demais regiões dos gânglios 

da base, resultando em uma menor ação excitatória do tálamo sobre o córtex (Lang & Lozano, 

Parkinson's disease. Second of two parts., 1998; Moraes Filho, 2013). Como resultado, ocorre 

a supressão cortical, que provoca os principais sintomas motores da DP, incluindo a 

bradicinesia (Bergman & Deuschl, 2002; Hamani & Lozano, 2003; Galvan & Wichmann, 2008; 

Moraes Filho, 2013)  

 

 

4.3. ETIOLOGIA 

 

Apesar de inúmeros progressos obtidos nos últimos anos na pesquisa da DP, a sua 

etiopatogenia ainda permanece obscura, sendo definida como DP idiopática (Olanow, Jenner, 

Tatton & Tatton, 1998; Teive, 2003). 

Inúmeros fatores relacionados ao processo etiopatogênico da DP, ambientais e 

patogênicos como das neurotoxinas ambientais, estresse oxidativo (EO) e radicais livres, ferro, 
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anormalidades mitocondriais, excitotocidade (óxido nítrico e cálcio), fatores neurotróficos, 

envelhecimento cerebral e fatores genéticos (Teive, 2003).  

Em relação aos fatores ambientais, estudos têm associado a maior frequência do 

aparecimento da DP em pacientes que vivem em zona rural, que fazem uso de água de poço, e 

que estão mais expostos a pesticidas e herbicidas, além de trabalharem em mineração e em 

indústrias de aço (Teive, 2003).  

Descoberto por Langston et al. parkinsionismo desenvolvido a partir do consumo de 

uma droga sintética análoga a heroína, a MPTP (1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahiripiridina), 

chamou a atenção para a possibilidade de desenvolvimento da DP a partir do contato com 

algumas substâncias tóxicas ambientais, possibilitando uma melhor compreensão sobre os 

mecanismos fisiopatológicos da doença (Schapira, 2009; Greenamyre & Hastings, 2004). 

O EO ocorre quando há um desequilíbrio entre fatores que promovem a formação de 

radicais livres e os mecanismos de defesa anti-oxidantes. As reações de oxidação e redução são 

catalisadas por metais de transição como o ferro, o cobre e o manganês. Destes elementos o 

mais importante, do ponto de vista biológico, é o ferro (Teive, 2003). 

Tem sido discutido que o EO pode contribuir para o processo patogênico de morte das 

células nigrais da DP (Jenner, 1998; Olanow et al., 1998). Vários fatores poderiam estar 

conjuntamente implicados, como a excessiva formação de peróxidos, com deficiência de 

glutationa (que seria principal arma antioxidante e protetora) e o aumento a reatividade ao ferro, 

levando a á formação de oxi-radicais tóxicos (Teive, 2003). 

Todos estes fatores podem atuar de forma isolada ou em conjunto, provocando o 

aparecimento do estado de EO e a subsequente neurodegenaração na parte compacta da 

substância negra do mesencéfalo (Olanow et al., 1998; Teive, 2003).  

As especulações sobre as anormaliadades mitocondriais estariam relacionadas com a 

etipaogenia da DP surgiram após a definição de redução na atividade do complexo I 

mitocondrial: NADH CoQ1 redutase. Outra anormalidade também detectada foi a do complexo 

alfa-cetoglutarato desidrogenase (Olanow et al., 1998; Mizuno, Ikebe, & Hattori, 1997; Gibbs 

& Lees, 1994; Golbe & Langston, 1993; Teive, 2003). 

O papel da disfunção mitocondrial na DP foi reforçado pelos estudos de parkinsionismo 

por MPTP. Estes estudos evidenciaram a presença da inibição seletiva do complexo I na cadeia 

respiratória mitocondrial na parte compacta da substância negra do mesencéfalo (Olanow et al., 

1998). 

As anormalidades descritas no complexo I da cadeia respiratória mitocondrial 

provocariam uma insuficiência respiratória mitocondrial, que contribuiria para a lesão neuronal 
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e consequente morte neuronal progressiva na DP (apoptose). Desta forma, a disfunção 

mitocondrial, decorrente de fatores genéticos, provocaria uma cascata de eventos que 

culminariam em apoptose ou morte celular programada (Olanow et al., 1998; Mizuno et al., 

1997; Gibbs & Lees, 1994; Golbe & Langston, 1993; Burke, 1998; Teive, 2003) 

A excitotocidade é uma causa bem definida de neurodegeneração e pode ocorrer em 

resposta ao aumento de aminoácidos excitatórios, cujo o exemplo mais importante é o 

glutamato. Os receptores de glutamato, dos quais existem classes, ligam-se a canais iônicos. 

Desta forma, o glutamato e outros aminoácidos excitatórios poderiam participar do aumento do 

influxo de cálcio livre, ativando desta forma o sistema enzimático cálcio-dependente, como as 

proteases, lipases, culminando com a lesão da proteína do citoesqueleto, membranas lipídicas 

e do DNA (Olanow et al., 1998). 

O processo de excitotoxidade como mecanismo etiopatogênico da DP tem dois 

mecanismos possíveis. O primeiro está relacioanado à presença de toxinas exógenas ou mesmo 

endógenas. O segundo estaria relacionado à presença da disfunção mitocondrial (Olanow et al., 

1998; Teive, 2003). 

Existem também evidências importantes de que a excitotocidade está relacionada ou 

medida pelo óxido nítrico (NO). Este poderia interagir com alguns radicais livres e agentes 

oxidativos. Outra explicação seria que o NO poderia contribuir para o processo degenerativo 

celular, pela sua capacidade de deslocar o ferro de sua ligação com a ferritina, induzindo 

peroxidação de lipídios e inibição da função mitocondrial (Olanow et al., 1998). 

Especula-se que a falta de fatores neurotróficos (entre eles o BDNF e o fator 

neurotrófico ciliar) poderiam estar relacionados com a perda de função e morte neuronal, desta 

maneira a presença destes fatores poderiam proteger os neurônios de injúrias letais (Olanow et 

al., 1998). 

A deficiência de fatores neurotóficos poderia estar associada a vários outros fatores, 

incluindo fatores tóxicos ambientais, EO, excitotocidade e disfunção mitocondrial, 

contribuindo desta forma para o aparecimento do processo de neurodegeneração da DP 

(Olanow et al., 1998). 

A hipótese da contribuição do envelhecimento cerebral na etipatogenia da DP baseia-se 

na premissa da prevalência aumentada da DP com o passar dos anos, associada à perda neuronal 

progressiva. Nesta equação, associaria-se a presença de um agente tóxico, que desencadearia o 

processo de perda neuronal progressiva nos pacientes com DP (Olanow et al., 1998; Mizuno et 

al., 1997; Gibbs & Lees, 1994; Golbe & Langston, 1993; Burke, 1998; Teive, 2003).  
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Um dos fatores que contradizem esta hipótese é que a perda neuronal progressiva 

observada na DP, ocorre predominantemente nas células ventro-laterais da parte compacta da 

subtãncia negra do mesencéfalo. Enquanto na senilidade, existe, existe uma perda neuronal 

progressiva mais evidente no grupo de células da parte ventro-medial e dorsal da parte compacta 

do mesencéfalo (Olanow et al., 1998; Mizuno, Ikebe, & Hattori, 1997; Gibbs & Lees, 1994; 

Golbe & Langston, 1993; Burke, 1998; Teive, 2003). 

Ourto fator que merece destaque é a ocorrência de parkinsionismo de início precoce 

(antes dos 40 anos de idade) e também de parkinsionismo juvenil (antes dos 21 anos de idade), 

estes fortemente associados a mutações genéticas (Teive, 2003). 

Apesar da DP, em parte, ser explicada por fatores ambientais, a predisposição genética 

há muito tempo é considerada um importante fator predisponente (Autere, 2000; Moraes Filho, 

2013). Hoje em dia há mais de dez loci genéticos distintos, associados a formas familiares de 

DP. Dois genes têm sido considerados responsáveis por causar DP autossômica dominante, a 

α-synuclein e o leucine-rich repeat kinease (LRRK2), ao passo que genes como PARKIN, 

PINK1 E DJ-1 podem causar formas recessivas autossômicas de parkinsionismo (Autere, 2000; 

Moraes Filho, 2013). 

 

4.4. INCIDÊNCIA E PREVALÊNCIA DA DOENÇA DE PARKINSON 

 

Considerada a segunda doença neurodegenerativa mais comum depois da doença de 

Alzheimer, com a incidência de aproximadamente 1 em 200, e um risco de vida de 1 em 45, a 

DP é responsável pelo aumento da morbidade e mortalidade entre pessoas por ela afetadas, com 

substanciais dificuldades econômicas e sociais para os pacientes, cuidadores e a sociedade 

(Schapira & Olanow, 2004). Tanto a incidência quanto a prevalência da DP tendem a ser 

maiores entre a população branca comparados a outros grupos raciais. A prevalência de 

indivíduos brancos com DP na Europa e na América do Norte varia de 100 a 350 pessoas por 

100.000 habitantes. Nos países asiáticos e africanos, a prevalência varia entre 1/5 e 1/10 da 

mesma população com DP encontrada na Europa e na América do Norte (Schoenberg, 

Anderson & Haerer, 1985).  Estima-se que a quantidade de pessoas acima dos 50 anos com DP 

nos cinco países mais populosos da Europa Ocidental (Alemanha, França, Reino Unido, Itália 

e Espanha) e nos dez países mais populosos do mundo (China, Índia, Estados Unidos, 

Indonésia, Brasil, Paquistão, Bangladesh, Rússia, Nigéria e Japão) é estimado em mais de 

quatro milhões de pessoas, valor que tende a dobrar até o ano de 2030. (Dorsey et al., 2007). 
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Além dos sintomas motores, a DP é responsável pelo desenvolvimento de sintomas não 

motores. Supõe-se que estes afetem significativamente o paciente, além de contribuir para a 

invalidez e decréscimo na qualidade de vida, em fases avançadas da doença (Hely, 2005; 

Chaudhuri, 2006). 

 

4.5. DIAGNÓSTICO 

 

O diagnóstico da DP é realizado por neurologistas e é principalmente clínico. Os 

principais instrumentos utilizados atualmente para avaliar a doença são os Critérios do Banco 

de Cérebro de Londres (CBCL) (Hughes, Daniel, Kilford, & Lees, 1992). O CBCL tem como 

método a identificação da bradicinesia e mais um dos sintomas motores da doença e três 

critérios de suporte positivo. 

Atualmente alguns exames de imagem como tomografia computadorizada (TC), 

ressonância magnética (RM) e imagens de transportadores de dopamina, que se utiliza β-CIT 

SPECT, têm sido utilizados a fim de confirmar o diagnóstico da DP (Brooks D. J., 1997). A 

acurácia no diagnóstico da DP em estudos clínicos e clínicos patológicos, superam 70% de 

eficácia (Schrag, Ben-Shlomo & Quinn, 2002). 

Apesar das manifestações motoras da DP serem relacionadas à degeneração da 

substância negra do mesencéfalo e os critérios diagnósticos envolverem fundamentalmente os 

sintomas motores, acredita-se que haja um extenso envolvimento extranigral na DP. Sugere-se 

que o processo neurodegenerativo começa em regiões do tronco cerebral, progredindo no 

sentido caudo-rostral e, desse modo, o envolvimento da SNc ocorreria no terceiro de um 

processo de seis estágios (Braak et al., 2003b). 

Estes apontamentos fortalecem as hipóteses de que manifestações não motoras, como 

distúrbios do sono, olfação e do sistema nervoso autônomo, precedem, em muitos anos, o 

desenvolvimento dos sintomas motores na DP. Entretanto, ainda não existe um instrumento 

diagnóstico formal para o diagnóstico da doença na etapa pré-motora da doença (Braak et al., 

2003a).  

 

 



 
 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINTOMAS MOTORES 

 

___________________________________________________________________ 

EFEITO DA DUPLA TAREFA EM PACIENTES COM DOENÇA DE PARKINSON IDIOPÁTICA



17 
 

5. SINTOMAS MOTORES 

 

5.1. TREMOR 

 

O tremor parkinsoniano é clinicamente descrito como de repouso, exacerbando-se 

durante a marcha, no esforço mental e em situações de tensão emocional, diminuindo com a 

movimentação voluntária do segmento afetado e desaparecendo com o sono (Hughes et al., 

1992). Do ponto de vista da frequência do tremor, o de origem parkinsoniana costuma a situar-

se na faixa de 4 a 6 Hz (Andrade & Ferraz, 2003).   

 

5.2. RIGIDEZ 

 

A rigidez ou hipertonia plástica é caracterizada por resistência à movimentação do 

membro afetado, podendo ser contínua ou intermitente, sendo que, esta última configura o 

fenômeno de “roda denteada”. Outra característica importante é o acometimento preferencial 

por grupos musculares flexores, fator também responsável pelo comprometimento da postura 

em ântero-flexão do tronco e semi-flexão dos membros, denominado postura simiesca (Barbosa 

& Sallem, 2005).    

 

5.3. BRADICINESIA E ACINESIA 

 

É um distúrbio do movimento, frequentemente observado, encontrado em cerca de 80% 

dos pacientes com DP e que causa lentidão na performance (Morris et al., 2009). A bradicinesia, 

é a perturbação neurológica que mais diferencia o parkisionismo de outras alterações motoras, 

por ser traduzida por um alentecimento dos movimentos automáticos associados, conferindo 

uma pobreza geral da movimentação. O início dos movimentos voluntários torna-se 

comprometida, como se fosse necessário um grande esforço para vencer a inércia (Andrade & 

Ferraz, 2003; Morris et al., 2009).  
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5.4. FREEZING 

 

Freezing ou congelamento se manifesta como uma hesitação no movimento durante a 

marcha, em que ocorre um atraso ou incapacidade de iniciar o movimento, e pode estar 

relacionado a dificuldades de deslocamentos, de atenção, planejamentos ou estratégias de 

movimento (Horak & King, 2009). 

Este fenômeno é frequente em pacientes com DP e pode ser muito incapacitante, pois 

restringe a mobilidade e prejudica a independência. O congelamento é uma das causas de 

quedas nestes pacientes e isso ocorre em várias situações: no início da caminhada, durante o 

giro, ao se aproximar de um espaço estreito, e pouco antes de chegar ao destino (Frazzitta, 

Maestri, Uccellini, Bertolli & Abelli, 2009). 

Em situações como um ambiente cheio ou em quando a atenção é desviada por uma 

tarefa secundária, o freezing pode ser desencadeado ou aumentado (Giladi & Hausdorff, 2006). 

 

5.5. INSTABILIDADE POSTURAL 

 

A instabilidade postural é um dos maiores problemas clínicos que afetam os pacientes 

com DP, por ser de difícil avaliação e tratamento. Compromete a habilidade de manter o 

equilíbrio nas atividades funcionais que requerem grande controle postural, como: 

deambulação, transferências de postura e o ato de virar-se decorrente da perda de reflexos de 

readaptação postural (Muller, 1997; Ashburn, Stack, Pickering & Ward, 2001). Esse distúrbio 

que não é comum nas fases iniciais de evolução da DP, eventualmente evidenciando-se em 

mudanças bruscas de direção durante a marcha, posteriormente pode agravar-se e determinar 

quedas frequentes (Barbosa & Sallem, 2005). 
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6. SINTOMAS NÃO MOTORES 

 

Os sintomas não motores da DP podem ser divididos em sensoriais (dor, parestesia, 

disfunções visuais e olfativas), autonómicas (hipotensão ortostática, disfagia, constipação, 

disfunção sexual, incontinência urinária) e cognitivos comportamentais (depressão, apatia, 

ansiedade, psicose e demência, e ainda por desordens do sono tais como insônia e síndrome das 

pernas inquietas) (Pandya, Kubu, & Giroux, 2008). Estes sintomas estão geralmente associados 

aos estágios mais avançados da doença, podendo se manifestar nos estágios iniciais, mesmo 

antes dos sintomas motores (Braak et al., 2003b; Pursiainen, 2007). De fato, até 60% dos 

pacientes sofrem mais do que um sintoma não motor, e 25 % têm quatro ou mais, incluindo 

disfunção autonômica, sintomas sensoriais e problemas cognitivos e comportamentais (Pandya 

et al., 2008). 

Alguns sintomas não motores (por exemplo, o olfato prejudicado, depressão, ansiedade, 

fadiga e constipação) pode preceder os sintomas motores da DP e podem ser sintomas da 

própria doença. Talvez respondendo por estas observações, estudos patológicos recentes 

descrevem depósitos de corpos de Lewy (CL) em áreas difusas dos neurônios dopaminérgicos 

fora da substância negra, o bulbo olfativo, medula e tegmento da ponte podem estar envolvidos 

antes da substância negra (Braak et al., 2003b; Pandya et al., 2008). Outros sintomas, como 

hipotensão ortostática, sedação, psicose, confusão, e impulsividade, podem haver efeitos 

adversos da terapia medicamentosa ou podem piorar com ele. 

 

6.1. SINTOMAS SENSORIAIS 

 

6.1.1. DORES NO PERÍODO OFF DA MEDICAÇÃO E PARESTESIA 

 

Dores não atribuídas a espasmos musculares, distonia, doença somática, disfunção 

autônoma ou doenças dos nervos periféricos ocorrem em até 38% dos pacientes com DP. A dor 

é muitas vezes difusa e dolorida (Pandya et al., 2008). 

Queixas de parestesia podem incluir dormência, formigamento e mudança de 

temperatura.  Alguns sintomas sensoriais ocorrem principalmente durante o período off da 

medicação e podem responder a terapia dopaminérgica (Pandya et al., 2008). 
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6.1.2. OLFATO E VISÃO 

 

O olfato prejudicado pode anteceder os sintomas motores e está sendo investigado como 

um possível sintoma precoce de triagem para o diagnóstico. Alteração na visão é um sintoma 

menos reconhecido da DP. Muitos pacientes têm dificuldades em ler, mesmo que tenham 

acuidade visual normal. Parte das dificuldades decorrem de defeitos oculomotores, como 

prejuízos nos movimentos visuais sacádicos e rigidez muscular. Vias visuais podem ser 

afetadas, como evidenciado por potenciais evocados visuais anormais que se correlacionam 

com a gravidade da doença e pela insuficiência na sensibilidade ao contraste, percepção das 

cores e julgamento da linha de orientação (Pandya et al., 2008). 

 

6.2. SINTOMAS AUTONÓMICOS 

 

6.2.1. HIPOTENSÃO ORTOSTÁTICA 

 

No tocante à regulação da pressão arterial, nota-se provavelmente, não por coincidência, 

que a maioria dos indivíduos que desenvolvem a DP sempre foram normotensos, ou mesmo se 

queixavam de pressão baixa. Em fases mais avançadas, pode começar a existir uma tendência 

a hipotensão arterial, sobretudo do tipo ortostática. Em determinadas circunstâncias, pode haver 

episódios de queda de pressão ao se levantarem, até mesmo produzindo síncope com perda de 

consciência (Andrade & Ferraz, 2003). Quase a metade dos pacientes com DP apresentam 

hipotensão ortostática (HO). Existe a preocupação de pacientes com instabilidade postural 

apresentam maior risco de HO, assim aumentando o risco de quedas e se ferindo. A HO tanto 

pode ser um efeito colateral da medicação e uma manifestação da doença. Apesar de todos os 

fármacos dopaminérgicos podem agravar a HO, os benefícios motores destes devem ser revistos 

em relação a este risco (Pandya et al., 2008). 

 

6.2.2. DISFAGIA E SIALORRÉIA 

 

James Parkinson descreveu disfagia (dificuldade para engolir) e sialorréia (salivação 

excessiva) em seu ensaio inicial em 1817 (Parkinson, 1817). A prevalência de disfagia aumenta 

com a gravidade da doença. A disfagia é geralmente devido à uma alterada contração da faringe, 

resultando em dificuldades na propulsão dos alimentos na faringe e retenção de alimentos nos 

seios piriformes e valéculas, mais dilatação do esôfago e alterações da motilidade, espasmos, 
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refluxos gastroesofágicos, e o aumento do tempo de trânsito também contribuem (Pandya et al., 

2008). 

 

6.2.3. CONSTIPAÇÃO 

 

Na maioria das vezes o peristaltismo intestinal encontra-se diminuído, com uma 

obstipação intestinal pertinaz. Frequentemente, pacientes relatam que mesmo muito antes de 

do início dos primeiros sintomas já apresentavam constipação (Andrade & Ferraz, 2003). A 

constipação pode afetar mais da metade dos pacientes (Abbott, Petrovitch & White, 2001). Um 

estudo relatou um maior risco de desenvolvimento da doença de Parkinson em homens com 

movimentos intestinais pouco frequentes (Pandya et al., 2008). 

Constipação e disfunção de defecação pode ser grave o suficiente para resultar em 

dilatação do cólon e pseudo obstrução. Alterações gastrointestinais e tempo de trânsito podem 

contribuir para absorção errática de medicamentos.  Causas da constipação incluem trânsito 

lento no cólon, músculos abdominais fracos, diminuição na contração fásica, e um aumento 

paradoxal no músculo puborretal e atividade do esfíncter anal. Com esforço, de acordo com a 

distonia pélvico muscular (Pandya et al., 2008). 

 

6.2.4. INCONTINÊNCIA URINÁRIA 

 

Encontrada em fases avançadas da enfermidade, é necessário investigar as causas 

urológicas desse quadro. Uma hiperatividade detrusora é comum dos parkinsonianos, 

acarretando eliminação de urina de maneira inadvertida ou com a urgência miccional que se 

estabelece (Andrade & Ferraz, 2003). Anormalidades urológicas podem ser divididas em 

disfunção da bexiga, da disfunção esfíncter uretral, e outras causas de obstrução, tais como o 

aumento da próstata em homens. A queixa mais comum é a noctúria, seguida por frequência e 

urgência. Poliúria noturna e hesitação urinária e urgência são embaraçosas, mas tratáveis. A 

incontinência urinária é um motivo comum para colocação no lar de idosos, e noctúria é uma 

causa comum de quedas nestes pacientes (Andrade & Ferraz, 2003). 

 

6.2.5. DISFUNÇÃO SEXUAL 

  

Distúrbios sexuais costumam ser muito frequentes, parte diretamente produzidos pelas 

manifestações autonómicas, parte pelas modificações induzidas pela idade, especialmente nas 
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mulheres e parte decorrente das ações colaterais dos inúmeros medicamentos que utilizam, ou 

por outras fontes de disfunção. Impotência sexual masculina é frequente, assim como a 

diminuição da libido (Andrade & Ferraz, 2003). 

O tratamento é complexo, e os problemas são multifatoriais. Fatores que contribuem 

como a incapacidade física, o stress de viver com uma doença progressiva, efeitos das drogas, 

depressão, dor, dificuldades de comunicação com o cuidador e, impacto na sua intimidade 

(Andrade & Ferraz, 2003). 

O inibidor da fosfodiesterase sildenafil (Viagra) pode melhorar a disfunção erétil, mas 

deve ser usado com cautela em pacientes com hipotensão ortostática. Outros medicamentos 

desta classe estão disponíveis, mas não foram testados nesta população (Pandya et al., 2008). 
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7. SINTOMAS COGNITIVOS COMPORTAMENTAIS 

 

7.1. DEPRESSÃO 

 

A depressão pode ocorrer em até 80% dos pacientes com DP e de acordo com uma 

recente RS, é o mais consistente e determinante fator identificado como de efeitos adversos na 

saúde e qualidade de vida (QV) em pacientes com DP. A revisão incluiu estudos, estes 

determinaram que a depressão era um significativo preditor de QV (Kelly & Rajesh, 2011).  

No entanto, a depressão pode ser difícil reconhecer, porque muitas das suas 

características (por exemplo, fadiga, desaceleração psicomotora, frieza afetiva, dificuldades 

para dormir) também podem ser manifestações a DP. Deve-se especificamente determinar se o 

paciente tem uma depressão do humor ou perda de interesse em atividades prazerosas. O 

Inventário de Depressão de Beck é sensível para a depressão na doença de Parkinson e assim, 

pode ser uma ferramenta de triagem razoável (Pandya et al., 2008). 

 

7.2. APATIA 

 

Apatia está presente em aproximadamente 30% dos pacientes com DP. Apatia pode ser 

dificilmente diferenciada da depressão, já que as duas doenças podem ocorrer de maneira 

simultânea e podem estar presentes sem os sinais e sintomas da depressão. 

É comumente conceituada envolvendo três domínios: cognitivo (falta de interesse), 

comportamental (falta de iniciação e continuidade), e afetiva (falta de emoção). A possibilidade 

de uma síndrome de apatia primária deve ser considerada se o paciente não responde ao padrão 

de tratamentos para a depressão. Isto é crítico, como o tratamento das duas síndromes podem 

diferenciar (Pandya et al., 2008). 

 

7.3. ANSIEDADE 

 

Em uma revisão sistemática relacionada a saúde e qualidade de vida (SQV) em pacientes 

com DP, a ansiedade e a fadiga foram, identificados em 80 e 83% dos estudos respectivamente. 

A ansiedade muitas vezes ocorre em combinação com depressão e pode se manifestar em 

nervosismo excessivo ou preocupante, transtorno de ansiedade generalizada, ataques de pânico, 

ou transtorno obsessivo compulsivo. A ansiedade pode ser aumentada durante o período "off" 

da medicação (Kelly & Rajesh, 2011).  
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7.4. PSICOSE 

 

O quadro clínico de psicose na DP é usualmente precedido por alterações do sono, como 

ocorrência de sonhos vívidos. Na etapa seguinte, o paciente desenvolve ilusões e alucinações 

noturnas, mas também a crítica, reconhecendo de que se trata de algo imaginário. No estágio 

mais avançado, os sintomas ocorrem ao longo de todo o dia. Há manifestações clínicas 

peculiares, na psicose induzida por agentes dopaminérgicos em DP, muito distintas das que 

ocorrem em psicoses primárias (Cardoso, 2003).   

 

7.5. DISTÚRBIOS DO SONO 

 

Cansaço e sonolência excessiva muitas vezes podem prejudicar a qualidade de vida. A 

hipersonolência diurna é frequentemente multifatorial, e pode ser causada pela doença em si, 

terapia dopaminérgica, por comorbidades ou problemas durante o sono (Pandya et al., 2008).  

Observado em cerca de 98% dos pacientes, se manifesta como sono fragmentado, 

insônia, sonolência diurna excessiva, alterações do ciclo vigília-sono e sono REM, distúrbios 

de comportamento do sono e outras desordens do sono (Kelly & Rajesh, 2011). 

 

7.6. SÍNDROME DAS PERNAS INQUIETAS 

 

Relatada como desconfortável e às vezes como um doloroso incômodo nas pernas e em 

outras partes do corpo durante o repouso (especialmente a noite), que melhoram ao 

movimentar-se. Mais comum em pacientes com DP do que na população em geral, podendo 

preceder o diagnóstico da doença (Pandya et al., 2008).  

 

7.7. DEMÊNCIA 

 

Estima-se que a prevalência em pacientes com DP pode variar amplamente, 

provavelmente refletindo as diferenças nas populações estudadas e os métodos utilizados. As 

melhores estimativas indicam que 20 a 30% dos pacientes com a doença desenvolvem 

demência. Demência na DP é uma das clássicas demências sub-corticais, caracterizada por 

lentidão nos pensamentos e pela dificuldade na memória de trabalho e resolução de problemas, 

devido ao rompimento dos circuitos fronto sub-corticais (Pandya et al., 2008).   
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7.8. DEMÊNCIA DOS CORPOS DE LEWY 

 

Os Corpos de Lewy (CL) são inclusões intraneuronais tipicamente encontradas na 

substância negra de pacientes com DP, no fim dos anos 70 começaram a ser identificados em 

várias outras áreas do encéfalo, incluindo o córtex cerebral em indivíduos que haviam falecido 

com quadro demencial. Definiu-se a partir de então uma nova entidade nosológica denominada 

“demência com corpos de Lewy” (DCL), em que as características clínicas predominantes são 

parkinsonismo e demência frequentemente associados a quadro alucinatório visual. 

Cerca de 15-20% dos pacientes com DP desenvolvem quadro demencial em fases 

avançadas da doença. Contrariamente na DCL o quadro demencial está presente em fases 

iniciais da evolução da moléstia. Por outro lado, alucinações visuais espontâneas, não 

relacionadas a efeito de drogas, são extremamente raras na DP, mas frequentes na Demência 

Córtico-basal (Barbosa & Sallem, 2005). 
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8. TRATAMENTO   

 

Até o presente momento não existe tratamento capaz de prevenir, impedir a progressão 

ou curar a DP. As abordagens terapêuticas utilizadas visam diminuir os sintomas motores da 

doença. Atualmente, as duas principais abordagens terapêuticas da DP são a farmacológica, 

com grande parte das pesquisas concentradas em melhorar os medicamentos já existentes, e a 

cirúrgica, como última alternativa tradicional (Siderowf, Holloway & Stern, 2000; Moraes 

Filho, 2013). 

Introduzida na década de 60, a Levodopa revolucionou o tratamento da DP, ao prover 

benefícios aos sintomas motores a todos os pacientes (Birkmayer & Hornykiewicz, 1961; 

Cotzias, Papavasiliou & Gellene, 1969; Moraes Filho, 2013). Este fármaco age como precursor 

da dopamina, e é usualmente administrada junto com inibidores periféricos dopadecarboxilase 

e a fim de evitar a metabolização da substância fora do cérebro (Singh, Pillay & Choonara, 

2007). Apesar da Levodopa ser efetiva no tratamento dos sintomas motores da DP, 

aparentemente não afeta os sintomas não motores de modo suficiente. O tratamento de longo 

prazo da Levodopa é associado a numerosos efeitos motores adversos que limitam seu uso. 

Aparentemente estas complicações motoras são parcialmente causadas pela reduzida meia vida 

do medicamento (Olanow et al., 2004, como citado em Moraes Filho, 2013). Outro 

questionamento sobre a Levodopa é se ela é neurotóxica ou não. O metabolismo da Levodopa 

pode induzir a produção de formas reativas de radicais de oxigênio contribuindo assim para a 

progressão da morte neuronal, porém até agora, estas sugestões ainda não foram confirmadas 

(Olanow et al., 2004, como citado em Moraes Filho, 2013).  

O tratamento cirúrgico pode ser feito por procedimento ablativo (diretamente) ou por 

estimulação profunda de alta frequência (indiretamente). A intervenção ocorre usualmente 

sobre o núcleo intermédio ventral do tálamo para controle do tremor e no globo pálido interno 

e no núcleo subtalâmico para melhora da acinesia, rigidez, alterações da marcha e da postura, 

discinesias induzidas por drogas e tremor. Os implantes neuronais de células fetais são técnicas 

em fase experimental (Lang & Lees, 2002a; Lang & Lees, 2002b; Gomes de Araújo, 2012) 

Considerando as limitações do tratamento medicamentoso, alguns autores vêm 

recomendando o uso de tratamentos adjuntos, tais como, fisioterapia, treinamento de força, 

psicologia, fonoaudiologia e nutrição. Pesquisadores tem sugerido especial atenção ao status 

funcional e controle motor dos indivíduos com DP, já que a progressão dos sintomas motores 

leva à invalidez (Robichaud et al., 2004; Falvo, Schilling & Earhart, 2008; Moraes Filho, 2013). 
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9. DUPLA TAREFA 

 

Em nosso cotidiano a execução de tarefas simultâneas como caminhar e falar ao celular 

e monitorar o ambiente à nossa volta torna-se além de uma vantagem, um pré-requisito para 

uma vida normal. Em circunstâncias normais, a realização concomitante de tarefas motoras e 

cognitivas é comum e nestas situações, as atividades motoras são realizadas quase que 

“automaticamente”, ou seja, não necessitam de recursos atencionais conscientes (Teixeira & 

Alouche, 2007). 

As principais características da DP são os sintomas motores. Contudo, distúrbios 

cognitivos e comportamentais são comuns e muitas vezes são mais incapacitantes do que 

manifestações motoras. Ao examinar a função cognitiva, muitas vezes revelam-se déficits 

moderados, incluindo comprometimento viso-espacial, dificuldades atencionais, dificuldade 

em flexibilizar as decisões (set-shifting), diminuição da memória de trabalho e empobrecimento 

das funções executivas (Uekerman et al., 2004; Sammer, Reuter, Hullmann, Kaps & Vaitl, 

2006). 

Segundo alguns autores, a função executiva é um conjunto de habilidades que 

possibilitam de forma integrada, o indivíduo direcionar comportamentos a objetivos, realizando 

ações voluntárias. Tais ações são auto-organizadas, mediante a avaliação de sua adequação e 

eficiência em relação ao objetivo pretendido, de modo a eleger as estratégias mais eficientes, 

resolvendo assim problemas imediatos, e/ou de médio e longo prazo (Santos, 2004; Copovilla, 

Assef & Cozza 2007; Junior & Melo, 2011).   

Memória operacional ou de trabalho pode ser definida como um sistema de estocagem 

temporária e manipulação de informações, permitindo não só a memorização de curto prazo 

(anteriormente denominada memória imediata) como manuseio de produtos intermediários do 

pensamento. Estima-se que este sistema tenha uma capacidade para cinco a sete itens, que seu 

tempo de esquecimento seja medido em segundos, e que as informações armazenadas, ativas, 

podem ser recuperadas ou acessadas em milissegundos. Cálculos, resolução de problemas 

complexos, interpretação de linguagem e praticamente qualquer atividade mental de alguma 

complexidade necessitam deste sistema (Smith, Marshuetz, & Geva, 2002). 

A duplicidade de tarefas, sendo elas motoras ou cognitivas, ocorrem em nível cortical, 

propiciando que uma intervenha na outra (Barbosa, Prates, Gonçalves, Aquino, & Parentoni, 

2008). Assim sendo, apesar da facilidade com que alguns atos simultâneos possam ser 

rotineiramente executados, a integralidade de sua ação demanda um alto processamento neural 

(Serrien, Pogosyan & Brown, 2004). Em alguns casos, a realização de DT pode ser prejudicada 
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quando as ações exigidas excedem a capacidade do sistema cognitivo (Bowen et al., 2001) ou 

ainda quando resultam no envolvimento simultâneo de circuitos neurais específicos às duas 

ações (Johannsen et al., 2013). 

A literatura atual sugere que a atividade de DT pode ser uma ferramenta efetiva para 

prevenir o declínio das funções cognitivas globais (Ohsugi, Ohgi, Shigemori & Schneider, 

2013). Pedroso et. al. (2012), mostram que o treinamento em tarefas duplas aumentou a 

performance na DT em idosos com demência leve ou moderada.    

O desempenho da DT também é conhecido como desempenho simultâneo e envolve a 

execução de uma tarefa primária, o principal foco de atenção e uma tarefa secundária executada 

ao mesmo tempo. Geralmente, a realização de tarefa dupla é mais difícil que a realização das 

tarefas isoladamente. Isso ocorre quando há interferência entre tarefas, ou seja, ambas 

competem pela mesma classe de recursos de processamento de informação no Sistema Nervoso 

Central (SNC). Nessa situação há interação negativa entre tarefas: quanto mais atenção for 

alocada para a realização de uma tarefa, pior será o desempenho da outra. A demanda atencional 

reflete o grau de competição entre representações corticais sobrepostas das duas tarefas 

(hipótese do campo cortical) (Roland & Ziles, 1998). A eficiência na realização de uma das 

tarefas pode determinar o grau de interferência com a tarefa concorrente (Matthews, Garry, 

Summers & Martin, 2006). Quando duas tarefas são executadas de maneira simultânea e há 

uma complexidade de informações, uma das tarefas ou ambas podem ter prejuízo em sua 

execução. Desta maneira, havendo prejuízo na tarefa primária durante execução de tarefas 

simultâneas, conclui-se que não há automatização desta tarefa primária, e esta piora no 

desempenho é denominada consequência da tarefa dupla (Mulder, Zijlstra & Geurts, 2002, 

como citado em Teixeira & Alouche, 2007). Esse prejuízo na tarefa primária e/ou secundária 

ocorre porque as duas tarefas competem por demandas similares para o seu processamento 

(Bowen et al., 2000). Outra hipótese que explica o fenômeno desta interferência é a de que 

existe um centro de seleção e decisão de resposta, chamado “gargalo” (bottleneck), o qual tem 

capacidade limitada e restringir o desempenho de tarefas concorrentes. Não se sabe em que 

região do SNC está situado o “gargalo”, mas há indícios de envolvimento do córtex pré-motor 

dorsal, córtex frontal, giro frontal inferior esquerdo e área motora suplementar (Voos et al., 

2008). A Performance simultânea de uma tarefa cognitiva e uma tarefa motora durante a 

caminhada tipicamente alteram o padrão da marcha. Em algumas populações estas alterações 

são associadas com o aumento do risco de quedas (Yogev-Seligmann et al., 2013). Segundo 

Kelly et al. (2012), pacientes com DP apresentam prejuízos exacerbados na marcha sob 

condições de DT. A associação entre marchas deficientes e o aumento do risco de quedas como 
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consequências adversas, aumentaram a investigação sobre as estratégias clínicas para avaliar e 

tratar déficits na marcha em condições de DT na DP. 

Considerando o enquadramento efetuado, definiu-se o seguinte objetivo garal do estudo: 

Realizar um RS da literatura, para verificar a influência e/ou os benefícios nos diferentes tipos 

de intervenções utilizadas nas tarefas duplas/ concorrentes como estímulos visuais, somato-

sensoriais, auditivos, tarefas motoras e cognitivas nos déficits apresentados pelos pacientes 

como equilíbrio, marcha, instabilidade postural, aprendizagem motora e cognição.  

Mais especificamente, pretende-se, dentro das diferentes intervenções utilizadas, 

determinar qual (is) foi (ram) a (s) mais eficaz (zes) e ainda verificar se o programa de 

intervenção cognitiva/motora com tarefas duplas interfere na marcha, equilíbrio e instabilidade 

postural e na execução da tarefa cognitiva solicitada. 
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10. METODOLOGIA 

 

A estruturação do método do presente estudo seguiu as propostas preconizado pelo 

protocolo PRISMA [Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses 

(Liberati et al., 2009)]. Desta forma, será adotada a abordagem PICOS [População (Population)  

- homens e mulheres adultos e/ou idosos portadores DP, de acordo com os critérios do Banco 

de cérebros da sociedade de Parkinson do Reino Unido; Intervenção (Intervention) - avaliaram 

as intervenções da DT cognitiva ou motora nos períodos ON e OFF da medicação; Grupo a ser 

comparado (Cohorts) - utilizados como grupo controle portadores da DP ou não, sem ou com 

a realização de intervenção, Resultado (Outcomes) - foram verificados o perfil cognitivo e 

motor dos pacientes por meio de avaliações cognitivas, motoras e funcionais; e desenho da 

pesquisa (Design of Study) - ensaios clínicos randomizados e não randomizados que avaliaram 

os efeitos da DT sobre a marcha, o equilíbrio e a destreza de membros superiores em pacientes 

com DP idiopática,] (Liberati et al., 2009), para a determinação da questão de pesquisa e 

sequentes procedimentos metodológicos. 

 

10.1. BASES DE DADOS E PALAVRAS CHAVE  

 

Para a coleta dos estudos foram acessadas as bases de dados eletrônicas 

MEDLINE/PubMed e SciELO. Especialistas e autores no tema do presente estudo também 

foram contactados para envio de artigos. Para encontrar artigos adicionais, foram examinadas 

todas as tabelas de evidências de revisões sistemáticas anteriores e consultadas as referências 

de ensaios clínicos randomizados e controlados, quando necessário. Além disso, também foram 

analisadas as referências de todos os artigos selecionados. Em todas as bases de dados foram 

utilizadas como estratégias de busca os termos “dupla tarefa” ou “tarefa concorrente” e doença 

de Parkinson e  cognição,“dupla tarefa” ou “tarefa concorrente” e doença de Parkinson e 

equilíbrio, “dupla tarefa” ou “tarefa concorrente” e doença de Parkinson e marcha, “dupla 

tarefa” ou “tarefa concorrente”  doença de Parkinson e motor, “dupla tarefa” ou “tarefa 

concorrente” e doença de Parkinson e quedas, “dupla tarefa” ou “tarefa concorrente”  doença 

de Parkinson e treino, “dupla tarefa” ou “tarefa concorrente” e doença de Parkinson e 

intervenção.  
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10.2. SELEÇÃO DOS ESTUDOS 

 

A seleção dos estudos consistiu na sua filtragem a partir da análise do título, seguido 

pela análise do resumo e depois do artigo completo.  

A seleção dos estudos foi realizada por dois avaliadores independentes, que em caso de 

divergências buscaram um consenso quanto à seleção. Artigos relevantes completos foram 

obtidos e avaliados com critérios de inclusão e exclusão, descritos adiante. 

Os critérios de inclusão e exclusão definidos para a seleção dos estudos foram os 

seguintes: 

Ensaios clínicos randomizados e não randomizados que utilizaram como intervenção 

tarefas duplas/concorrentes/simultâneas inespecíficas em pacientes com DP; Estudos que 

tiveram como participantes homens e mulheres adultos e/ou idosos portadores DP, de acordo 

com os critérios do Banco de cérebros da sociedade de Parkinson do Reino Unido. Trabalhos 

que tenham avaliado as intervenções da DT nos períodos ON e OFF da medicação, estudos em 

Inglês e português, estudos com grupo controle, sendo estes com DP ou não, que utilizaram 

como tipos de medidas que mesuraram as variáveis motoras (marcha, equilíbrio, quedas) e 

cognitivas (função (ões) executiva (s), atenção). 

Foram excluídos estudos que apresentaram amostras compostas com indivíduos com 

outras doenças neurológicas que não seja DP [como doença de Alzheimer, Transtorno 

Obsessivo Compulsivo (TOC), Demência Vascular (DV)] e outros tipos de demências 

concomitantes, artigos que não sejam em inglês ou português, artigos que não apresentavam 

grupo controle. Estudos que não tinham nenhuma intervenção efetiva de DT, estudos que não 

aplicaram intervenção de DT motora/cognitiva; os que se utilizaram de outra intervenção 

associada a DT que pudessem criar um risco de viés no estudo, os que não detalharam o 

procedimento estatístico aplicado, ou não apresentaram os resultados das variáveis afetivas e 

das medidas específicas sensório-motoras. 

 

10.3. RISCO DE VIÉS NOS ESTUDOS 

 

Para a avaliação do risco de viés de cada artigo incluído, foram analisadas: a presença 

de critérios de elegibilidade dos participantes da amostra; a distribuição aleatória dos 

participantes, os resultados de todos os momentos a partir da análise de mais de 85% da amostra, 

presença do grupo controle, apresentação de resultados intergrupos e da variabilidade dos 

resultados. 
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10.4. COLETA DE DADOS 

 

Os seguintes dados foram extraídos dos artigos: tamanho da amostra, características dos 

participantes (tempo e estadiamento da doença, fase da medicação anti-parkinson) tipo do 

exercício/intervenção, configuração do protocolo de DT (tempo do exercício e duração total), 

escalas sensório-motoras utilizadas e principais resultados significativos. Além destes, diversas 

outras informações sobre os métodos e resultados foram coletadas. Estes procedimentos foram 

realizados por dois investigadores independentes, que chegaram a um consenso em caso de 

divergência. As buscas foram encerradas em 31 de março de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS E  

DISCUSSÃO 

 
___________________________________________________________________ 

EFEITO DA DUPLA TAREFA EM PACIENTES COM DOENÇA DE PARKINSON IDIOPÁTICA



39 
 

11. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O processo da seleção dos artigos com o número de estudos identificados, avaliados, 

excluídos e incluídos na presente revisão é apresentado na respectiva figura 1. 

 

 

  

PubMed (n=377), Scielo 
(n=21) 

Incluídos na RS (n=11) com 
432 participantes, dos quais 
338 com DP. 

Outras fontes (n=2) 

400 artigos 
potencialmente 

relevantes 

Artigos duplicados removidos 
(n=91)  

Artigos após retirada das 
duplicatas (n=309) 

Retirados após filtros PubMed 
(humanos, EC, ECC, ECA) 
(n=275) 

Avaliados pelos critérios de 
elegibilidade e exclusão 

(n=34) 

Figura 1: Fluxograma de recolha dos artigos. 

Artigos sem GC (n=6); 

Artigos que não tinha intervenção 
efetiva da DT (n= 7); 

Artigos com outras doenças 
(n=4); 

Desenho / protocolos de estudo 
(n=4); 

Estudo de caso (n=1); 

Revisão sistemática (n=1). 
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11.1. CARACTERÍSTICAS DOS ESTUDOS 

 

Dos 11 estudos incluídos nesta revisão, 10 foram publicados em inglês (Rochester, et 

al., 2004 e 2010; Galletly & Brauer, 2005; Baker, Rochester, & Nieuwboer, 2007; Brown, 

Bruin, Doan, Suchowersky, & Hu, 2009; Bruin, et al., 2010; Duncan & Earhart, 2012 e 2014; 

Fok, Farrell, & McMeeken, 2012; Yogev-Seligmann et al., 2013) e um em português (Teixeira 

& Alouche, 2007), as datas de publicação variaram de 2004 (Rochester et al., 2004) a 2014 

(Duncan & Earhart, 2014). Todos 11 estudos selecionados realizaram a intervenção da DT na 

fase ON da medicação, onde se espera melhores resultados devido a ação terapêutica da 

Levodopa e/ou outras medicações. Apenas dois estudos avaliaram o impacto da DT durante a 

fase OFF (sem medicação) durante as avaliações (Duncan & Earhart, 2012, 2014).  

As diferentes intervenções realizadas nos estudos como as tarefas motoras e cognitivas 

representaram uma limitação quanto a análise das mesmas. Assim foram feitas sub análises 

onde os estudos foram agrupados de acordo com as semelhanças metodológicas e /ou os 

objetivos de suas intervenções. 

Grande parte dos estudos analisaram os efeitos das tarefas duplas durante a marcha em 

pacientes com DP, variando as intervenções/tarefas, entre elas a dança, música, marcadores 

externos (auditivos, visuais e somato-sensoriais). Os que utilizaram a marcha como tarefa 

motora avaliaram a velocidade, comprimento do passo, cadência (passos por minuto), mas 

diferenciaram nas tarefas cognitivas, instruindo ou não a priorizarem uma das tarefas (motoras 

ou cognitivas), ou ambas. Quanto ao tempo de intervenção, os estudos relataram intervenções 

que avaliaram efeitos agudos e outras com duração de 2 dias a 24 meses. O número total de 

avaliados com DP foi de 338 pacientes com idade variando dos 47 aos 89 anos, com 

estadiamento variando de 1 a 4 na escala de H&Y, o tempo de doença variou de 2 a 20 anos 

(Tabelas 1, 2, 3 e 4). 
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TABELA 1 – Dupla Tarefa e Dança. 

Legenda: N*= amostra composta por pacientes com Doença de Parkinson, AJ – Adultos Jovens, DP - Doença de Parkinson, DT - Dupla tarefa, DTC – Dupla Tarefa Cognitiva, 

DTM – Dupla Tarefa Motora, FoGQ - Freezing on Gait Questionare, FV – Fluência Verbal,  GC- Grupo Controle, GE - Grupo Early, GL - Grupo Late, GM - Grupo Música, 

GP- Grupo Parkinson,  GT - Grupo Tango, H&Y - Horn & Yarhn,  IS - Idosos Saudáveis, MINIBestTest - MINI Balance Evaluation Systems Test, TC – Tarefa Cognitiva, TM 

– Tarefa Motora,  TMs- Tarefas Múltiplas, TS - Tarefa Simples,  UPDRS - Unified Parkinson Disease Rating Scale,  , TUG - Time Up and Go, TUG DT - Time Up and Go 

Dupla Tarefa, 6MWT - Six Minutes Walking Test, 9HPT - Nine Hole Peg Test 

Autor / 

ano 

Amostra / 

Idade 

Estágio DP/ 

Tempo de 

Doença 

Medicação Intervenção Instrumentos Resultados 

Duncan 

& 

Earhart, 

2012 

N*=52 

GT= 69.3(±1.9), 

GC=69.0(±1.5)                                                                                                   

 

GT -  H&Y 1-

4 /5.8 ± 1.1    

GC- H&Y 2-4     

/ 7.0 ± 1.0    

 

ON durante as 

intervenções 

OFF durante 

as avaliações 

GT - Dança Tango 60' 

2x p semana, durante 

12 meses (avaliações 

baseline, 3, 6 e 12 

meses);  

GC -  não realizou 

atividades 

 

UPDRS I, II e III;  

MiniBESTest,  

FoGQ; 

Vel. da marcha, 

TUG e TUG DT 

 6MWT,  

9HPT 

UPDRS I, II e III -  GT ↑ pontuações que o GC; 

MiniBESTest - GT ↑e o GC ↓ ligeiramente e nas 

avaliações de 3, 6 e 12 meses; 

FoGQ - Sem diferenças entre os grupos em qualquer 

ponto; 

Vel. da marcha - ↑ no GT e não se alterou no GC. 

TUG DT - GT foi significativamente mais rápido que o 

GC. 

6MWT -  GT se manteve estável GC↓, sendo > que 

GC em 12 meses. 

9HPT - GT foi melhor e o GC apresentou uma piora 

durante o estudo. 

Duncan 

& 

Earhart, 

2014 

N*=10 

GT=5 / 69,6 

(±6.6) 

GC=5 / 66 (±11) 

 

GT -  H&Y 2-

3/ 6.6 ± 7.5    

GC -  H&Y 2-

2,5 /11 ± 3.9    

 

ON durante as 

intervenções 

OFF durante 

as avaliações 

GT=Dança Tango, 60' 

2x p semana, durante 

24 meses (avaliações, 

baseline 12 e 24 

meses); GC = não 

realizou atividades 

UPDRS I, II e III; 

 MiniBESTest, 

FoGQ; 

 Vel. da marcha 

frete/ trás 

TUG e TUG DT 

  6MWT 

UPDRS I, II e III - GT ↑ pontuações que o GC aos 12 e 

24 meses. MiniBESTest - GT ↑ em todos os momentos; 

FoGQ - Sem diferenças entre os grupos em qualquer 

ponto; 

Vel.marcha frente/trás- Sem diferenças significativas 

durante as avaliações; 

TUG DT -   melhor desempenho do GT e uma piora do 

GC. 

6MWT - GT ↑ significativamente a distância 

percorrida em relação ao GC. 
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Tabela 2 – Dupla tarefa e música. 

Legenda: N*= amostra composta por pacientes com Doença de Parkinson, AJ – Adultos Jovens, DP - Doença de Parkinson, DT - Dupla tarefa, DTC – Dupla Tarefa Cognitiva, 

DTM – Dupla Tarefa Motora, FoGQ - Freezing on Gait Questionare, FV – Fluência Verbal,  GC- Grupo Controle, GE - Grupo Early, GL - Grupo Late, GM - Grupo Música, 

GP- Grupo Parkinson,  GT - Grupo Tango, H&Y - Horn & Yarhn,  IS - Idosos Saudáveis, MINIBestTest - MINI Balance Evaluation Systems Test, TC – Tarefa Cognitiva, 

TMs- Tarefas Múltiplas, TS - Tarefa Simples,  UPDRS - Unified Parkinson Disease Rating Scale,  , TUG - Time Up and Go, TUG DT - Time Up and Go Dupla Tarefa, 6MWT 

- Six Minutes Walking Test, 9HPT - Nine Hole Peg Test   

Autor / 

ano 

Amostra 

/ idade 

Estágio DP/ 

Tempo de 

doença 

Medicação Intervenção Instrumentos Resultados 

Brown 

et al., 

2009  

 

N=20, 

sendo 

GP=10(67 

7y) GC 

=10 

pareado 

(65 6y) 

 

H&Y 2-3 / 2 a 

13 anos 

 

ON Caminhada de 10M em 4 

condições:  s/ música e 

s/tarefa; música s/ tarefa; 

s/ música + tarefa 

cognitiva e música + 

tarefa cognitiva. 

Indivíduos foram 

instruídos a não priorizar 

nenhuma das tarefas. 

Velocidade da marcha, 

comprimento do passo, tempo 

de duplo suporte  

GP apresentou um > % de erros na TC secundária 

com música; Além disso, o GP produziu mais 

erros durante os ensaios de música simultâneas, 

enquanto o GC tendia para menos erros na mesma 

condição; este efeito diferencial não foi 

significativo. O GP caminhou consistentemente 

mais lentamente, com < amplitude de passos e 

com um > tempo de suporte duplo comparado ao 

GC. 

Bruin et 

al., 2010 

 

N* = 22 
GM = 11/ 

64.1(± 4.2) 

GC = 11/ 

67.0 (± 

8.1)   

 

GM = H&Y 2-

3/ 6.4(±4.2) 

CG = H&Y 2-

2.5/ 4.5 (±3.3) 

ON GM - caminhada 3x p/ 

sem, pelo menos 30', 

escutando música 

individualmente com 

manutenção das atividades 

regulares durante 13 

semanas. 

GC - continuou com as 

atividades regulares 

durante as 13 semanas 

 

Velocidade da marcha (m/s); 

Tempo da passada; 

Comprimento do passo; 

Cadência (passos/min); 

Número e causa de quedas. 

UPDRS III 

 

GM –↑ significativo na vel. da marcha, 

comprimento do passo e cadência, e ↓ no tempo 

da passada tanto em TS quanto na DT. Melhora 

significativa no UPDRS III. 

GC – Resultados não diferenciaram ápos o tempo 

de intervenção tanto nas TS quanto na DT, 

melhora não significativa no UPDRS III 

. 
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Tabela 3 – Dupla tarefa, locomoção e postura. 

Legenda: N*= amostra composta por pacientes com Doença de Parkinson, AJ – Adultos Jovens, DP - Doença de Parkinson, DT - Dupla tarefa, DTC – Dupla Tarefa Cognitiva, 

DTM – Dupla Tarefa Motora, FoGQ - Freezing on Gait Questionare, FV – Fluência Verbal,  GC- Grupo Controle, GE - Grupo Early, GL - Grupo Late, GM - Grupo Música, 

GP- Grupo Parkinson,  GT - Grupo Tango, H&Y - Horn & Yarhn,  IS - Idosos Saudáveis, MINIBestTest - MINI Balance Evaluation Systems Test, TC – Tarefa Cognitiva, TM 

– Tarefa Motora,  TMs- Tarefas Múltiplas, TS - Tarefa Simples,  UPDRS - Unified Parkinson Disease Rating Scale,  , TUG - Time Up and Go, TUG DT - Time Up and Go 

Dupla Tarefa, 6MWT - Six Minutes Walking Test, 9HPT - Nine Hole Peg Test 

Autor/ 

ano 

Amostra 

/ idade 

Estágio DP/ 

Tempo de 

doença 

Medicação Intervenção Instrumentos Resultados 

Yogev 

Selligman et 

al., 2013  

 

N= 54,  

GP - 18 / 68.7 

(± 4.7);  

IS - 15 / 

75,4(± 5.4);  

AJ - 21 / 

26.4(± 2.1)  

H&Y= 2 e 3 / 

Não relatado  

 

 

ON TS: caminhada, pedalada em 

bicicleta estacionária e tarefa 

postural (posição semi tandem 

em plataforma de força)  

DT: caminhada, pedalada em 

bicicleta estacionária e tarefa 

postural (posição semi tandem 

em plataforma de força) + FV 

(não priorizaram tarefa). 

Marcha: tempo médio e 

variabilidade da passada;  

Trefa postural: CPR, CP  

Ciclismo: Ciclo médio e 

variabilidade da pedalada  

TS - GP caminhou mais lentamente que 

IS e apresentaram > variabilidade da 

passada. No entanto, não houve ≠ 

significativas na tarefa postural e 

medidas de ciclismo entre estes grupos. 

DT – A performance simultânea da 

caminhada + FV mostrou um efeito 

negativo significante em todos as 

medidas da marcha para o GP e IS. Tarefa 

postural, a DT apresentou uma piora no 

desempenho no CPR (deslocamento 

radial), na área do CP não foram 

observados efeitos da DT. No ciclismo 

aperformance simultânea ↑ do ciclo 

médio da pedalada tanto nos IS quanto no 

GP, semelhante entre os AJ. Somente o 

GP ↑ significativo da variabilidade da 

pedalada sob carga 

cognitiva (piora). 
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TABELA 4 – Dupla tarefa, locomoção e postura (continuação). 

Legenda: N*= amostra composta por pacientes com Doença de Parkinson, AJ – Adultos Jovens, DP - Doença de Parkinson, DT - Dupla tarefa, DTC – Dupla Tarefa Cognitiva, 

DTM – Dupla Tarefa Motora, FoGQ - Freezing on Gait Questionare, FV – Fluência Verbal,  GC- Grupo Controle, GE - Grupo Early, GL - Grupo Late, GM - Grupo Música, 

GP- Grupo Parkinson,  GT - Grupo Tango, H&Y - Horn & Yarhn,  IS - Idosos Saudáveis, MINIBestTest - MINI Balance Evaluation Systems Test, TC – Tarefa Cognitiva, TM 

– Tarefa Motora,  TMs- Tarefas Múltiplas, TS - Tarefa Simples,  UPDRS - Unified Parkinson Disease Rating Scale,  , TUG - Time Up and Go, TUG DT - Time Up and Go 

Dupla Tarefa, 6MWT - Six Minutes Walking Test, 9HPT - Nine Hole Peg Test 

Autor / 

ano 

Amostra/ 

Idade 

Estágio DP/ 

Tempo de 

doença 

Medicação Intervenção Instrumentos Resultados 

Fok et al., 

2012 

 

  N*=12 

GI = 6 / 73 (±12) 

CG = 6 / 66.3(± 

11.7)    

 

GI- H&Y 2,5-3/ 

3.9 ± 2.4; 

GC - H&Y 2 - 

3,5/ 3.5 ± 2.6) 

  

ON Ambos os grupos: 

caminhada em grandes 

passos realizando 

simultaneamente série de 

3 subtrações. O GC 

recebeu instruções pré-

teste. Baseline, 

imediatamente após o 

treino e 30' após 

(retenção). Sessão única. 

Vel. da marcha (m/s); Tempo 

da passada; Comprimento do 

passo, Taxa de enumeração 

exata. Pré, pós imediato e 30' 

após a intervenção. 

Melhora imediata: comprimento da 

passada e vel. da marcha foi encontrada 

quando os participantes foram instruídos 

a dar igual atenção à marcha e subtrações 

(p = 0,001, p = 0,05) em comparação com 

linha de base. Melhora de curto prazo 

nas variáveis da marcha também foi 

encontrado após o treino quando 

comparado com os controles (p = 0,001, 

p = 0,001). No entanto, não houve 

diferença significativa na taxa de 

enumeração precisa 

Teixeira 

& 

Alouche, 

2007 

GP=10 / 62,3 

(±9,74); 

GC=10 / 60,7 

(±9,75) 

 

H&Y - 1 e 3/ 

Não relatado 

 

ON Realizada em 2 dias: 

1°dia -TS motora, abotoar 

os botões da camisa 3X; 

2°dia DT 

(motora+cognitiva) 

abotoar os botões da 

camisa + vocalização de 

nomes femininos 3X 

Tempo utilizado na TS e na 

DT 

 

O GP levou mais tempo para completar a 

TS e a DT em relação ao GC 
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Tabela 5 – Dupla tarefa e estímulos externos. 

Legenda: N*= amostra composta por pacientes com Doença de Parkinson, AJ – Adultos Jovens, DP - Doença de Parkinson, DT - Dupla tarefa, DTC – Dupla Tarefa Cognitiva, 

DTM – Dupla Tarefa Motora, FoGQ - Freezing on Gait Questionare, FV – Fluência Verbal,  GC- Grupo Controle, GE - Grupo Early, GL - Grupo Late, GM - Grupo Música, 

GP- Grupo Parkinson,  GT - Grupo Tango, H&Y - Horn & Yarhn,  IS - Idosos Saudáveis, MINIBestTest - MINI Balance Evaluation Systems Test, TC – Tarefa Cognitiva, TM 

– Tarefa Motora,  TMs- Tarefas Múltiplas, TS - Tarefa Simples,  UPDRS - Unified Parkinson Disease Rating Scale,  , TUG - Time Up and Go, TUG DT - Time Up and Go 

Dupla Tarefa, 6MWT - Six Minutes Walking Test, 9HPT - Nine Hole Peg Test 

Autor / ano 
Amostra/i

dade 

Estágio DP/ 

Tempo de 

doença 

Medicação Intervenção Instrumentos Resultados 

Galletly & 

Brauer, 2005  

 

N=32; 

GP=16/ 65 

(±9.5) 

GC=16/ 65 

(±9.6) 

H&Y -Não 

relatado /   

9.1 (4.5) 

 

ON TS - caminhada de 10m; 

DT - caminhada de 10m + cálculos 

(contar de forma regressiva a partir 

de n° aleatórios entre 20 e 100) ou 

linguagem (listar palavras que 

começavam com as letras "F" e "S") 

e TM (apertar com o polegar um 

contador quantas vezes fosse 

possível). Priorizar tanto a marcha 

quanto as tarefas adicionadas. 

Velocidade da marcha; 

 comprimento do passo 

 e cadência 

(passos/min). 

 

O GP mostrou uma > redução no comprimento 

passo com a tarefa de cálculo e de linguagem, em 

comparação com as tarefas motoras. Quando os 

sinais visuais foram acrescentados às tarefas, não 

houve deterioração observável na velocidade 

marcha, no comprimento do passo e na cadência 

dos pacientes com DP 

 

Rochester et 

al., 2004 

 

N=30;  

DP=20/ 

64.6(±7.96) 

GC=10/ 

63.5(±7.03) 

 

H&Y - 2.7 

(±.69) 

/10(±6.2) 

 

ON Os indivíduos iniciavam sentados e 

instruídos a:(1) levantar; (2) andar 

até a cozinha;(3) pegar a bandeja 

com 2 copos;(4) levar a bandeja ao 

salão; (5) colocar a bandeja em 

cima da mesa ao lado da cadeira e 

(6) sentar-se. Realizado 2x, a TC 

[perguntas sobre eventos ocorridos 

no passado (memória de longo 

prazo)] inserida no 2° ensaio. Os 

testes funcionais, divididos em 4 

momentos: (1) TS caminhada, (2) 

DTM – caminhar e carregar a 

bandeja, (3) DTC caminhar e falar e 

(4) TMs, caminhar e carregando a 

bandeja e falando. 

Velocidade da marcha; 

 comprimento do 

passo. 

 

O GP apresentou diferença significativa em 

relação ao GC na velocidade da marcha; O GP 

caminhou mais lento na TC e durante as TMs, em 

comparação a TS. A DTM redução ñ significativa. 

No comprimento do passo o GP apresentou uma 

redução significativa tanto na DTC quanto nas 

TMs. 
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Tabela 6 – Dupla tarefa e estímulos externos (continuação). 

Legenda: N*= amostra composta por pacientes com Doença de Parkinson, AJ – Adultos Jovens, DP - Doença de Parkinson, DT - Dupla tarefa, DTC – Dupla Tarefa Cognitiva, 

DTM – Dupla Tarefa Motora, FoGQ - Freezing on Gait Questionare, FV – Fluência Verbal,  GC- Grupo Controle, GE - Grupo Early, GL - Grupo Late, GM - Grupo Música, 

GP- Grupo Parkinson,  GT - Grupo Tango, H&Y - Horn & Yarhn,  IS - Idosos Saudáveis, MINIBestTest - MINI Balance Evaluation Systems Test, TC – Tarefa Cognitiva, TM 

– Tarefa Motora,  TMs- Tarefas Múltiplas, TS - Tarefa Simples,  UPDRS - Unified Parkinson Disease Rating Scale,  , TUG - Time Up and Go, TUG DT - Time Up and Go 

Dupla Tarefa, 6MWT - Six Minutes Walking Test, 9HPT - Nine Hole Peg Test 

Autor / ano 
Amostra/ 

Idade 

Estágio 

DP/ 

Tempo de 

doença 

Medicação Intervenção Instrumentos Resultados 

Baker et al, 

2007  

 

N=27 

GP=15 (68.8 

/3.3), 

GC=12(71.5 

/2.6) 

H&Y= 2-

3;2,5-4;3-8 

-  6.5/ 3.2 

ON 3 estímulos externos; sonoro 

(caminhar e tentar acompanhar a 

"batida" com o passo), atentivo 

(caminhar em grandes passos) e 

combinado (sonoro + atentivo) 3 

situações: TS e DT. 

Velocidade da marcha 

(cm/s), comprimento 

do passo (cm), 

cadência/frequência 

do passo (passos/min) 

 

A combinação (sonoros e atentivos) foram 

igualmente efetivos. Na DT, ↑ significativo 

similar para os estímulos atentivos e combinados. 

↑ significativo da amplitude do passo durante a 

TS aproximadamente 15% nos estímulos 

atentivos e combinadas. A mesma resposta foi 

vista na DT, com aumento significativo na 

amplitude do passo (15 a 17%) para o estímulo 

atentivo e combinados e um pequeno e não 

significante ↑ no estímulo sonoro. ↓ da 

frequência do passo durante a TS somente no 

estímulo atentivo (6%). Na DT, tanto o estímulo 

combinado quanto a estímulo atentivo ↓ 

significativa de aproximadamente 6%. 

Rochester et 

al., 2010  
 

N*= 153  
GE =76 

/67,5(61,5 -

72);  

GL= 77/ 69 

(62,5 -73)  

GE -H&Y 

2,5-3/ 7(4-

11);  

GL -H&Y 

2,5-3 / 8(4-

12)  

ON 9 sessões de 30' - marcadores 

externos (auditivos, visuais e 

somato-sensoriais) durante TS e DT 

(andar carregando bandeja c 2 copos 

d’água), GE recebeu 3 semanas 

desta intervenção imediatamente. O 

GL, 3 semanas tardios. Follow up (6 

semanas) entre os grupos.  

 

Velocidade da marcha 

(m/s);  

Comprimento do 

passo;  

Cadência 

(passos/min).  

Estímulo visual (DT), ↑ vel. da marcha (p=0.002) 

e comprimento do passo (p=0.0001). Cadência 

inalterada;  

Estímulo Auditivo (DT), ↑ vel. da marcha 

(p=0.03) e comprimento do passo (p=0.01). 

Cadência inalterada;  

Estímulo Somatosensorial (DT), ↑ vel. da marcha 

(p=0.0004) e comprimento do passo (p=0.0004). 

Cadência inalterada. 
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11.2. DUPLA TAREFA E DANÇA 

 

A dança é uma forma de exercício que promove desafios tanto ao equilíbrio quanto a 

marcha nos pacientes com DP. Muitos tipos de dança incluem a marcha como primeiro passo, 

o que encoraja a prática específica da tarefa. Desafios ao equilíbrio dinâmico são as vezes 

incorporados a dança, para que o praticante possa se acostumar a um ambiente em constante 

mudança enquanto se movimenta (Earhart, 2009). Duncan e Earhart (2012, 2014) utilizaram a 

dança argentina Tango em seus dois estudos, sendo o segundo uma extensão do primeiro. Em 

ambos foi utilizada a mesma metodologia, em que os participantes (todos portadores de DP) 

foram randomizados em dois grupos sendo submetidos a intervenção no período ON da 

medicação e avaliados no período OFF. Os participantes do grupo tango (GT) foram submetidos 

a aulas de Tango argentino duas vezes por semana com uma hora de duração, em que dançaram 

tanto como líderes (aqueles que conduzem) e/ou quanto seguidores (conduzidos pelo líder), 

mudando frequentemente de parceiros. Durante as sessões eram ensinados novos passos para 

serem integrados aos passos das aulas anteriores. O GT foi incentivado a aprender e executar a 

dança com o melhor das suas habilidades, sem que o desempenho na dança fosse avaliado, 

enquanto o grupo controle (GC) continuou com as suas atividades normais. Nos dois estudos 

os autores utilizaram os mesmos instrumentos de avaliação com excessão do Nine Hole Peg 

Test (Grice et al., 2003), utilizado para mensurar a função da extremidade superior somente no 

primeiro estudo. Para avaliar a gravidade/severidade da doença, os autores utilizaram o MDS – 

UPDRS (Goetz, Tilley, Shaftman et al., 2008) seções I, II e III; onde a seção I avalia os sintomas 

não motores; a seção II, abrange as Atividades da Vida Diária (AVD’s) e a seção III avalia os 

sintomas motores. O equilíbrio dinâmico foi avaliado através do MiniBESTest (Franchignoni, 

Horak, Godi, Nardone & Giordano, 2010). As variáveis da marcha foram avaliadas através 

Questionário de Congelamento da Marcha (Freezing of Gait Questionaire (FOG_Q) (Giladi et 

al., 2000; Giladi & Hausdorff, 2006), o teste de caminhada de 6 Minutos (The 6-Minute Walk 

Test – 6MWT) (Steffen & Seney, 2008), a velocidade da marcha foi mensurada através do 4,87-

m GAITRite, sendo avaliada para frente o mais rápido possível (sem correr) e o Time Up and 

Go (TUG) (Podsiadlo & Richardson, 1991) para o estado funcional. 

No primeiro estudo (Duncan & Earhart, 2012), os participantes foram avaliados no 

baseline, aos 3, 6 e 12 meses. Os dois grupos foram orientados a caminhar para frente em 

velocidade normal e para trás, nomeando o máximo de palavras possíveis começando por uma 

determinada letra (a mesma letra foi utilizado por todos os participantes). Em relação aos 

controles, os participantes do GT obtiveram uma melhora significativa no UPDRS III, porém 



48 
 

não houveram diferenças significativas nas AVD’s (UPDRS-II) e nos sintomas não motores 

(UPDRS-I). No UPDRS-III, o GT melhorou e o GC piorou ligeiramente. Os resultados do GT 

nas avaliações de 3, 6 e 12 meses foram significativamente melhores do que o GC 

respectivamente. Nestas mesmas avaliações o GT também obteve melhoras no equilíbrio 

comparados ao baseline. Quanto ao congelamento da marcha, não houveram diferenças entre 

os grupos em qualquer ponto da avaliação. A distância da caminhada manteve-se estável no GT 

e diminuiu no GC, sendo significativamente maior em 12 meses que o GC. No geral, a 

velocidade da marcha aumentou ao longo do estudo no GT e não se alterou no GC. A velocidade 

da marcha com tarefa cognitiva (DT) foi significativamente mais rápida que o GC nas 

avaliações de 6 e 12 meses. Dentro do GT, a velocidade da caminhada durante a DT foi mais 

rápida nos 6 e 12 meses comparados ao baseline. No 9HPT, que avaliou a função de membros 

superiores, o GT foi melhor enquanto o GC obteve uma piora discreta durante o estudo. Os 

resultados do GT foram significativamente melhores que os controles nas avaliações nos 6 e 12 

meses, respectivamente. Entre o GT os resultados ao final dos 12 meses de estudo foram 

significativamente melhores que o baseline.  

Os resultados apresentados nos primeiros 12 meses de estudo mostraram melhorias 

significativas na mobilidade e nos aspectos funcionais destes pacientes. Os autores 

questionaram se a melhoria se estenderia por mais 1 ano, sugerindo a hipótese que os ganhos 

observados no primeiro ano continuariam com o GT e os declínios funcionais se agravariam 

com o GC ao longo do curso do estudo, assim sendo, antes do término do 1° ano de estudo, foi 

dada opção aos grupos de continuar a participar do estudo por mais 12 meses, concordando em 

concluir as avaliações realizadas no baseline, aos 12 e 24 meses. 

Os remanescentes dos dois grupos formaram uma amostra de 10 participantes (GT=5 e 

GC=5). Em relação ao primeiro ano, o GT manteve as avaliações melhores em relação aos 

controles, que apresentaram um declínio em comparação as avaliações pregressas e ao baseline. 

A sugestão da eficácia do Tango pelos autores é de que seus movimentos específicos 

como de andar para trás, desafios físicos e cognitivos; equilíbrio e marcha de forma simultânea, 

exigem um nível alto de múltiplas tarefas e habilidades motoras e de aprendizagem progressiva, 

seja de estímulos externos fornecidos pelo parceiro ou pela música. 
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11.3. DUPLA TAREFA E MÚSICA 

 

Diariamente a vida é repleta de vários sons. É importante determinar se estes sons 

podem atuar como estímulos auditivos externos, facilitando o desempenho ou, como distração, 

desviando a atenção da tarefa principal e assim prejudicando-a (Hui et al., 2009). Dois artigos 

utilizaram a música durante a marcha como intervenção (Brown et al., 2009; Bruin, 2010). Nos 

artigos supra citados, as medidas avaliadas diferenciaram quanto ao tempo da passada, tempo 

em suporte duplo e cadência; coincidindo na velocidade da marcha e comprimento do passo.  

No estudo de Brown et al. (2009) os 20 participantes, sendo o GP (n= 10) e GC (n=10) 

saudáveis pareados por idade, caminharam por 10 m em passarela desobstruída em um ritmo 

auto selecionado. As condições de teste eram diferenciadas pela presença de acompanhamento 

musical (sem música / com música) e a necessidade de realização de uma tarefa cognitiva 

secundária (sem tarefa / tarefa cognitiva) em 4 condições: Condição 1: sem música, sem tarefa; 

condição 2: com música, sem tarefa; condição 3: sem música, com tarefa cognitiva; e condição 

4: com música, com tarefa cognitiva, num total de 6 ensaios em cada uma das condições (total 

de 24 ensaios). As músicas utilizadas foram escolhidas pelos pacientes, durante a entrevista de 

pré-participação. A tarefa cognitiva consistiu em séries de subtrações, subtraindo 3 (em voz 

alta) a partir de um número aleatório de 3 dígitos. Um novo número inicial era fornecido para 

cada ensaio nas condições de dupla-tarefa imediatamente antes do início da avaliação. Os 

indivíduos foram instruídos a não priorizar tarefas nem para dirigir atenção a música. Foram 

avaliados velocidade da marcha (m/s) comprimento do passo (m), suporte duplo (%).  

O GP produziu uma maior percentagem de erros do que o GC durante a tarefa cognitiva 

secundária nas condições com música; estas diferenças entre os grupos, não atingiu 

significância (P> 0,05). Além disso, o GP produziu mais erros durante os ensaios de música 

simultâneas, enquanto o GC tendia para menos erros na mesma condição; este efeito diferencial 

não foi significativo. O GP caminhou consistentemente mais lentamente, com uma amplitude 

de passos menor e com um tempo de suporte duplo maior comparado ao GC. Os resultados 

revelaram um diferencial efeito da música no desempenho da marcha entre o GC e o GP. 

Segundo os autores, uma possível explicação dos déficits observados para a marcha do GP nos 

ensaios com música simultânea, é que a presença da música impôs uma demanda cognitiva a 

mais para os pacientes, embora os sujeitos deste estudo não tenham sido orientados a prestar 

atenção a música. Portanto é provável que os pacientes com DP tenham centrado a atenção para 

a música, o que pode ter agido efetivamente como uma tarefa adicional, criando uma situação 

de DT, situação difícil de administrar para estes pacientes (Bloem, Grimbergen, Van Dijk, & 
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Munneke, 2006). Estes pacientes são obrigados a atribuir maiores recursos atencionais para o 

controle da marcha quando comparados a população não neurológica, em parte por uma 

interrupção na automacidade no controle de movimento (Brown & Marsden, 1988; Georgiou 

et al., 1993). 

  Bruin et al. (2010), utilizou como amostra 22 pacientes, todos com DP e com idade 

média de 65 anos, com estadiamento da doença entre II e III (Hoern & Yarh, 1967). O ensaio 

teve duração de treze semanas, os participantes foram randomizados em 2 grupos. O grupo 

música (GM) caminhava 30 minutos, 3x por semana em um ritmo confortável enquanto 

escutava música (cada participante escolhia as músicas de sua preferência) além de manter suas 

atividades normais. O grupo controle (GC) continuou com suas atividades regulares, porém 

durante as caminhadas em seus ambientes, foram instruídos a repelir tarefas duplas (como 

conversar com acompanhantes ou levar animais de estimação enquanto caminhavam). Cada 

participante realizava anotações relacionadas as atividades diárias (atividades físicas, duração 

e eventuais quedas) realizadas durante o tempo de intervenção. 

Todos avaliados na fase “ON” da medicação, tanto no baseline quanto pós intervenção. 

Foram submetidos a caminhada de 10 metros (10MW) em um ritmo auto selecionado em seis 

condições que se diferenciavam pelo acompanhamento de música (com e sem música), a 

exigência de realizar uma tarefa cognitiva simultânea (TS/ DT) ou negociar uma imagem 

tridimensional (com/sem obstáculo), esta última não avaliada. A tarefa cognitiva consistia em 

séries de subtrações em 3 a partir de um número aleatório de três dígitos. Para cada ensaio de 

DT, um novo número era fornecido, e os participantes foram instruídos a priorizarem de forma 

igual a caminhada e a tarefa cognitiva. 

Após as 13 semanas, não houve efeito nas medidas no GC, enquanto o GM apresentou 

um aumento significativo na velocidade da marcha, cadência e uma redução no tempo de 

passada. Estas melhoras apresentadas pelo GM tanto na TS como na DT, sugere que a 

intervenção teve um efeito diferencial na melhora do desempenho. Tanto o treinamento com 

música quanto o treinamento com demanda cognitiva, ambos estímulos externos, apresentaram 

melhora no desempenho da marcha durante a DT.   

Assim sendo foram obtidos resultados contrastantes nos estudos supracitados. No 

estudo de Brown et al. (2009), GP apresentou piores resultados em relação ao GC, já esperado, 

pois os pacientes neurológicos apresentam uma dificuldade maior quando adicionada uma 

tarefa cognitiva. Porém, no trabalho de Bruin (2010), onde os dois grupos eram formados por 

pacientes com DP, o GM apresentou resultados melhores que o GC. Segundo os autores, o uso 

de estímulos externos como a música, utilizados como ferramenta de acompanhamento para a 
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marcha, é uma intervenção que pode ser usada na rabilitação destes pacientes com DP de leve 

a moderado.  

 

11.4. DUPLA TAREFA, LOCOMOÇÃO E POSTURA  

 

Prejuízos e limitações durante a marcha são comuns em pacientes com DP. Enquanto as 

anormalidades não são tão pronunciadas nos primeiros estágios da doença, a prevalência e 

severidade aumentam com a progressão. Três anos após o diagnóstico, mais de 85% com 

provável diagnóstico de DP, desenvolverão problemas na marcha (Kelly et al., 2012; Kang et 

al., 2005). As alterações nos padrões da marcha são comuns durante tarefas cognitivas, sendo 

que o mecanismo responsável por este efeito ainda não está totalmente esclarecido. A 

concorrente requisição do controle postural e a marcha com a coordenação bilateral, pode ser 

chamada de efeito da DT (Yogev-Seligmann et al., 2013). Os mesmos autores investigaram a 

contribuição individual destas duas demandas da tarefa cognitiva em três grupos destintos, um 

com DP, GP (n=18), um segundo com idosos saudáveis (IS) (n= 15) e o terceiro grupo com 

adultos jovens (AJ) (n=21), num total de 54 participantes. Foram investigados os efeitos do 

envelhecimento e do parkinsionismo no desempenho sem tarefa cognitiva (tarefa única) e com 

tarefa cognitiva (dupla tarefa) em três situações: de pé (controle postural, sem coordenação 

bilateral da marcha), ciclismo em bicicleta estacionária (coordenação bilateral semelhante a 

caminhada, com exigências posturais mínimas) e caminhando. Os participantes foram 

submetidos a uma tarefa de fluência verbal (FV) sentados, onde deveriam falar o máximo de 

palavras em 1 minuto com a letra que lhes foi dada, sendo a mesma utilizada como tarefa 

cognitiva simultânea em todas as três tarefas motoras. Instrumentos foram utilizados para 

avaliar as funções cognitivas do GP e IS, como prováveis mediadores dos efeitos da DT, porém 

usados somente para rastreamento. O Montreal Cognitive Assessment (MoCA) (Nasreddine et 

al., 2005), para funções cognitivas; The Frontal Assessment Battery (FAB) (Dubois, 

Slachevsky, Litvan & Pillon, 2000), para funções executivas; Trail Making Test (TMT), teste 

utilizado em avaliações clínicas, tendo dimensões de flexibilidade cognitiva e função executiva 

(Lezak, 1995; Stuss & Levine, 2002), dividido em duas partes: TMT-A e B, além do teste de 

fluência verbal. Também foi utilizado nesses grupos o Time Up and Go (TUG) (Podsiadlo & 

Richardson, 1991) para estado funcional e o UPDRS III (Fahn, 1987) para quantificar sinais 

extrapiramidais e sintomas parkinsonianos. Nos testes cognitivos, os AJ nomearam mais 

palavras que os IS durante a FV, porém o mesmo não foi significativamente diferente entre IS 

e GP. Os participantes do GP era aproximadamente 7 anos mais novos em média e tinham mais 
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anos de estudo que os IS. Os resultados do TMT e FAB não apresentaram diferenças 

significativas entre os IS e o GP, porém o MoCA foi significativamente menor no GP. 

 No protocolo postural, todos permaneceram em silêncio sobre uma plataforma de força 

durante 1 minuto e instruídos a olhar em linha reta para a parede sob as condições de TS (tarefa 

motora) e DT (tarefa motora + tarefa cognitiva), com o objetivo de exigir uma dificuldade 

relativa à tarefa motora nos três grupos, tanto GP quanto IS ficaram em posição semi-tanden, 

enquanto os AJ ficaram em apoio unipodal. A coleta foi realizada numa plataforma de força, 

mensurando a velocidade média de centro de pressão (VMCP), o deslocamento radial médio 

(DRM), e a área central de pressão (ACP) como medidas, avaliadas e fornecidas por software. 

A VMCP foi considerada como um parâmetro que reflete a variabilidade no controle da posição 

tranquila, de maneira que tanto a variabilidade da marcha e a velocidade do centro de pressão 

geralmente não se controlam de maneira consciente. Em contraste, velocidade da marcha e 

deslocamento de centro de pressão são mais sensíveis a participação consciente do sujeito, por 

exemplo, como ele (a) quer retardar seu caminhar ou reduzir a amplitude da oscilação do corpo. 

Durante a marcha foram avaliados a velocidade (m/s), tempo (s) e variabilidade do passo 

(%). O ciclismo foi avaliado em uma bicicleta estacionária, quantificando-se a taxa e a 

consistência do tempo do ciclo. Estas medidas foram escolhidas por serem algo como o paralelo 

ao tempo do passo e o tempo das medidas de variabilidade do passo durante a caminhada. 

Em comparação com os IS, o GP apresentou uma caminhada mais lenta e uma maior 

variabilidade da passada durante a tarefa única e entre estes grupos a realização simultânea da 

FV e a caminhada apresentaram um efeito negativo significativo em todas as medidas. Na tarefa 

postural, a DT causou um aumento significativo na velocidade do CP, demonstrando uma 

redução no desempenho. Nenhum efeito significativo da DT foi observado no deslocamento 

radial ou na área do CP nestes dois grupos. No ciclismo, as medidas durante a TS não 

apresentaram diferenças significativas enquanto a DT aumentou significativamente o tempo do 

ciclo médio nestes grupos (IS e GP), semelhantes às observações entre AJ. Apenas os pacientes 

do GP apresentaram um aumento significativo (piora) da variabilidade do ciclo de pedalada sob 

carga cognitiva.  

Durante a tarefa única, em comparação aos AJ, os IS não apresentaram diferenças 

significativas em nenhuma medida durante a caminhada. No entanto, associado a idade, foram 

observadas diferenças nas medidas da caminhada, os AJ apresentaram uma oscilação (postura) 

maior e mais rápida, juntamente com um tempo de ciclo de pedalada maior. Em comparação 

com IS, o GP caminhou mais lentamente e tiveram uma variabilidade do passo maior. No 

entanto, não houve diferenças significativas durante o ciclismo entre estes dois grupos. 
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Entre os AJ, todas as intervenções com DT pioraram durante a marcha, em contraste a 

FV na tarefa postural, tanto a área do CP quanto o CPRadial melhoraram (tornaram-se menores) 

e VCP não se alterou de maneira significativa. Enquanto no ciclismo, o tempo médio da 

pedalada aumentou significativamente durante a DT, de maneira similar como observado 

durante a marcha. Para a variabilidade do ciclo da pedalada, a mudança não foi significativa de 

maneira que o desempenho dos AJ em ambas as tarefas que envolveram coordenação bilateral 

(caminhada e ciclismo) deterioraram-se à resposta da DT. No entanto, a manutenção do controle 

postural na posição vertical não foi afetada negativamente pela carga cognitiva. 

Entre os IS e o GP, a performance simultânea de FV e caminhada mostrou um 

significante efeito negativo em todos os as medidas da marcha (p=0.002). Durante a tarefa 

postural, a DT causou um aumento na velocidade CP (p<0.013), ou seja, uma piora no 

desempenho. No CPR (deslocamento radial) ou na área do CP não foram observados efeitos da 

DT. No ciclismo a DT aumentou o ciclo médio da pedalada tanto nos IS quanto no GP 

(p<0.023), semelhante entre os AJ. Somente o GP aumentou significativamente a variabilidade 

da pedalada (piora) sob carga cognitiva (p=0.032). Desta maneira, o estudo sugere que a DT 

apresenta um efeito negativo tanto nos IS quanto no GP, porém a diferença entre estes não foi 

significativa. 

Como esperado, o GP apresentou scores menores em todos as avaliações comparados 

ao IS e os AJ. As principais conclusões deste estudo sugerem que o impacto da atenção dividida 

difere durante a marcha, a postura e o ciclismo e que esta diferenciação é mais pronunciada nos 

IS e no GP. Os efeitos da DT foram maiores para a marcha, intermediário para o ciclismo e 

menor para a postura nos 3 grupos avaliados, porém os custos da DT nas tarefas motoras tendem 

a ser maiores nos pacientes com DP para a maioria dos parâmetros medidos. 

Em seu estudo Fok et al. (2012) avaliou os efeitos da atenção dividida entre a marcha e 

uma tarefa cognitiva secundária e a retenção do treinamento. Os participantes (todos com DP) 

foram avaliados no baseline, pós treino e 30’ após (retenção). Realizados em sessão única e 

utilizando dois grupos (GI=6 e GC=6), o GI foi submetido a treinamento de TS (2x caminhada), 

tarefa cognitiva (2x subtração em três, com números aleatórios entre 40 e 150) e DT (caminhada 

mais subtração, sem priorização de tarefas). O treinamento com DT para atenção dividida teve 

a duração de 30 minutos e utilizou a caminhada (12 m) e 10 subtrações (subtrações em 3, 

iniciando de um número aleatório). Os participantes foram instruídos verbalmente para se 

concentrarem em ambas as tarefas. O GC não recebeu nenhum tipo de treinamento. Foram 

avaliados o comprimento do passo, velocidade da marcha e taxa de enumeração exata. No 

baseline não houve nenhum efeito principal significativo para o grupo no comprimento do 
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passo e na taxa de enumeração. Houve um efeito principal significativo para a tarefa no 

comprimento do passo e velocidade da marcha, mas não na enumeração. Os participantes 

caminharam mais lentamente e com menor comprimento da passada quando subtrações foram 

adicionadas. Não houveram interações significativas entre os grupos das tarefas para o 

comprimento do passo, velocidade da marcha e enumeração. No pós- treino não houveram 

aumentos significativos no comprimento do passo e na velocidade da marcha, logo que os 

participantes iniciaram a caminhada com a DT usando a atenção dividida em comparação ao 

baseline. Um efeito similar não aconteceu na taxa de enumeração. Na retenção (30 minutos 

após), houve um efeito principal significativo para o tempo do comprimento do passo e 

velocidade da marcha mas não para a enumeração. Os participantes caminharam com passos 

mais longos e mais rápidos após o treinamento, havendo um efeito significativo para a tarefa 

no comprimento do passo, velocidade da marcha, mas não para a taxa de enumeração. Quando 

a subtração foi combinada a marcha, os participantes apresentaram passos mais curtos e uma 

velocidade mais lenta, mas não houve efeito significativo para o grupo, não havendo interação 

do tempo no comprimento da passada e velocidade da marcha, mas não na taxa de enumeração. 

Comparado ao GC, os participantes apresentaram um comprimento maior da passada e 

velocidade, este aumento foi percebido em todos que receberam treinamento, sugerindo um 

benefício da retenção do treinamento da DT 

Em seu estudo Teixeira e Alouche (2007) utilizaram dois grupos, um com pacientes 

com DP (GP, n=10) e o GC sem a doença (GC, n=10). Realizaram duas sessões em dias 

consecutivos. Em cada sessão, todos os participantes realizaram três repetições das tarefas. No 

primeiro dia, utilizaram como tarefa motora vestir uma camisa de botão o mais rapidamente 

possível e o tempo utilizado foi cronometrado. No segundo dia, os participantes repetiram a 

tarefa motora adicionanado a tarefa cognitiva, a vocalização de nomes próprios femininos, em 

ordem aleatória entre os participantes. O GP levou mais tempo para completar as duas tarefas 

em relação ao GC. Os dois grupos levaram mais tempo para completar a tarefa quando 

associada à tarefa cognitiva. Esse prejuízo no desempenho também foi observado em DT, 

envolvendo destreza manual e tarefa verbal. Com relação às três repetições das duas tarefas 

para os grupos, ambos levaram mais tempo para completar as tarefas na primeira repetição dos 

dois dias, quando comparados as tarefas seguintes. Essa melhora no desempenho, em função 

do período de prática, sugere o aprendizado da tarefa. Esse aprendizado ocorreu 

independentemente de o indivíduo realizar a TS ou a DT. Portanto, apesar da DT requerer mais 

tempo para ser completada, é também passível de aprendizado, possibilitando melhora no seu 

desempenho. 
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11.5. DUPLA TAREFA E ESTÍMULOS EXTERNOS 

 

Estímulos externos têm recebido bastante interesse na reabilitação para a melhora das 

funções, como a marcha em pacientes com DP (Rubinstein, Giladi & Hausdorff, 2002; Lim et 

al., 2005; Nieuwboer, Rochester & Jones, 2008). Estímulos externos têm sido definidos como 

temporais (batidas rítmicas para acertar o passo) ou espaciais (linhas no chão para amplitude 

do passo), estímulos estes que estão associados a facilitação contínua dos movimentos 

(Nieuwboer et al., 2007). O efeito positivo dos sinais visuais sobre a marcha em pacientes com 

DP foi demonstrado pela primeira vez em 1967 por Martin, onde uma série de linhas coloridas 

postas no solo de maneira perpendicular na direção do movimento da marcha melhoraram as 

características ambulatoriais destes pacientes (Martin, 1967; Muñoz-Hellín et al., 2013). Os 

artigos citados nesta revisão, corroboram com os apontamentos de Martin, indicando como os 

sinais visuais parecem ser efetivos na melhora da amplitude do passo, velocidade da marcha e 

cadência.  

Galletly em seu estudo (Galletly & Brauer, 2005), avaliou pacientes com DP (GP, n=16) 

e controles pareados (GC, n=16) em TS e DT. A TS envolvia uma caminhada de 10m em ritmo 

confortável, enquanto a DT realizava a mesma a caminhada com tarefas adicionais, como 

cálculos (subtrações em 3, a partir de números aleatórios entre 20 e 100), linguagem (listar 

diferentes palavras que começavam com as letras “F” e “S”) e tarefas motoras (com a mão 

dominante, apertar o contador com o polegar quantas vezes fosse possível). Os participantes 

eram instruídos a se concentrarem tanto na marcha como nas tarefas adicionadas, os ensaios 

foram realizados com e sem estímulos visuais. Para avaliar o efeito da DT com estímulos 

visuais, tiras brancas (300x50 mm) foram colocadas no solo ao longo dos 10m, a uma distância 

do comprimento do passo determinada pela idade – altura – sexo do sujeito, (calculada através 

do banco de dados fornecido pelo analisador de passos) os participantes deveriam passar por 

cima das linhas brancas enquanto executavam uma das três tarefas simultaneamente. Somente 

tarefas duplas (3), caminhada com tarefas sem estímulos visuais (4), e caminhada com tarefas 

com estímulos visuais (4), realizadas em blocos separados e de forma aleatória. A ordem das 

tarefas nos blocos foi aleatorizada entre os pacientes na tentativa de eliminar qualquer tipo de 

aprendizado (retenção) ou fadiga. Os parâmetros espaço-temporais da marcha foram medidos 

pelo Stride Clinical Analyser (utilizado com pacientes com DP), este utiliza palmilhas com 

quatro interruptores, avaliando comprimento do passo, velocidade e cadência.  

O GP caminhou em média 8,5 m / min mais lentamente que o GC nos ensaios. Quando 

as tarefas de cálculo ou de linguagem eram acrescidas houve uma redução velocidade da 
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marcha para o GP em média de 15 m/min (p<0.001), e 5m/m quando foi adicionada a tarefa 

motora (p=0.015). Os participantes do GC apresentaram uma redução média de 12m/min 

durante a adição do cálculo ou linguagem (p<0.001) e de 3 m/min com a tarefa motora 

(p=0.008). Nos dois grupos a velocidade da marcha foi mais lenta durante as tarefas cognitivas 

(cálculo e linguagem) do que nas tarefas motoras (p<0.001), mas não houve diferença na 

velocidade da marcha entre as tarefas de cálculo ou de linguagem (p>0.22).  

Quando o comprimento do passo foi analisado durante as quatro tarefas diferentes, 

houve um efeito de grupo (p=0,01) e um efeito da tarefa (p<0,001), mas uma interação grupo x 

tarefa (p=0,19) não foi encontrada. Não houve diferença no comprimento do passo entre grupos 

ao realizar tarefa única durante a marcha, mas um padrão semelhante na velocidade foi achado 

quando tarefas foram adicionadas. O comprimento do passo no GP reduziu em média 22 cm 

quando o cálculo ou a linguagem foram adicionados (p<0.003), mas não houve diferença 

quando a tarefa motora foi adicionada. Em comparação, o GC reduziu comprimento do passo 

em média 12 cm quando adicionadas as duas tarefas cognitivas (p<0.001) e uma média de 5 cm 

com a tarefa motora (p=0.001). Em pacientes com DP, o comprimento do passo foi 

significativamente menor durante as tarefas cognitivas do que a tarefa motora (p<0.03).  

Durante a cadência, foi encontrada um efeito da tarefa (p=0.005), mas nenhum efeito 

grupo (p = 0,67) ou interação grupo - tarefa (p = 0,12). Não houve diferença entre grupos na 

cadência (p=0.66) durante tarefa única. Quando as tarefas foram comparadas no GP, não 

houveram diferenças na cadência em nenhuma das tarefas (p>0.13). Em comparação, a 

cadência reduziu no GC em média 8.5 m/min durante as tarefas cognitivas, mas não houve 

diferença na tarefa motora. No GC, a cadência não teve diferença entre as tarefas cognitivas 

(p=0.73), mas esta foi menor que a tarefa motora (p<0.001). 

O GP foi capaz de normalizar o comprimento do passo enquanto executava as tarefas 

adicionais simultaneamente utilizando os estímulos visuais. Houve um aumento em média de 

13 cm no comprimento do passo durante o cálculo e de 20 cm durante a linguagem, não sendo 

diferente no comprimento do passo somente a marcha ou julgamento da tarefa motora, que já 

estava em níveis normais. Como resultado, os estímulos reduziram a cadência do GP por uma 

média de 12 passos / min (DP 13, p = 0,004) para a tarefa de cálculo e por 17 passos / min (SD 

12, p <0,001) para a tarefa de linguagem. A adição dos estímulos visuais não alterou a 

velocidade da marcha significativamente no GP em qualquer uma das tarefas e quando 

adicionadas, não houve alteração no desempenho (respostas certas) em qualquer uma das 

tarefas simultâneas (p>0.14) em pessoas com DP.    
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 Os estímulos visuais foram eficazes na normalização do comprimento do passo destes 

pacientes, não havendo alterações significativas na velocidade da marcha em relação ao GC. 

Também não houveram diferenças nos percentuais de respostas corretas nas tarefas duplas entre 

os ensaios sem e com estímulos visuais marcados, sugerindo que realizam a tarefa simultânea 

com a mesma velocidade e precisão entre os diferentes ensaios. 

A performance concorrente de tarefas motoras e cognitivas pode ter efeitos negativos 

durante a marcha em indivíduos com DP (Bond & Morris, 2000).  A severidade da interferência 

da DT, pode estar relacionado com o grau de dificuldade da tarefa secundária. Tais situações 

acontecem nas atividades cotidianas, colocando problemas consideráveis nas atividades 

funcionais que envolvem a postura e a marcha (O’Shea, Morris, & Iansek, 2002). O aumento 

das demandas atencionais, juntamente com déficits nas funções executivas e equilíbrio, 

depressão, ansiedade, fadiga e severidade da doença, podem mostrar um aumento da relação 

com prejuízos durante as tarefas duplas e múltiplas.  

Rochester et al. (2004), usaram a hipótese que a gravidade da doença mais a depressão, 

ansiedade, fadiga; juntamente com déficits nas funções executivas e no equilíbrio poderiam 

mostrar uma relação com os prejuízos na DT e nas tarefas múltiplas, por prejudicar a capacidade 

em direcionar atenção ou a competição destes por recursos atencionais. Utilizando dois grupos: 

o GP (n=20) e GC pareados por idade (n=10). O ensaio foi realizado na própria casa dos 

indivíduos, estes foram orientados a caminhar em sua velocidade preferida, concentrando-se 

nas duas tarefas de forma simultânea. O ensaio foi dividido em seis fases; os indivíduos 

iniciavam sentados em sua cadeira preferida, sendo instruídos a: (1) levantar-se; (2) caminhar 

até a cozinha; (3) pegar uma bandeja com 2 copos já colocados sobre a mesma; (4) levar a 

bandeja para o salão; (5) colocar a bandeja em cima da mesa ao lado da cadeira; e (6) sentar-

se. O teste foi realizado duas vezes e a tarefa cognitiva inserida no segundo ensaio, esta consistia 

em questionamentos sobre eventos semelhantes ocorridos no passado, necessários para usar a 

memória “autobiográfica” de longo prazo, competindo assim com os recursos necessários, tanto 

para a tarefa contínua caminhando e enquanto carrega a bandeja. Os questionamentos foram 

realizados de maneira contínua, proporcionando um desafio aos indivíduos durante todo o 

ensaio. Foram utilizados acelerômetros para a coleta dos dados durante os testes funcionais, 

estes divididos em 4 momentos: (1) TS – caminhada; (2) DT motora – caminhar e carregar a 

bandeja; (3) DT cognitiva – caminhar e falar e (4) tarefas múltiplas, caminhar carregando a 

bandeja e falando. Durante os testes funcionais de marcha foram avaliados a velocidade (m/s), 

comprimento do passo (m) e frequência (passos/s).  
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Na velocidade da marcha, houve uma diferença significativa entre GP e o GC, em média 

o GP caminhou 0.25m/s mais lento que GC, uma redução de 26,5%. O GP teve a velocidade da 

marcha significamente menor durante na caminhada quando acrescida a tarefa cognitiva 

(0.15m/s) e durante as tarefas múltiplas (0.16m/s), em comparação com as TS, enquanto que a 

DT motora não causou uma redução significativa. 

No comprimento do passo, também foi encontrada uma diferença significativa entre os 

grupos. Em média, o GP foi .13m menor que o GC, uma diminuição de 23%. A média 

comprimento foi significativamente reduzida em indivíduos do GP .07m durante a DT cognitiva 

e .09m durante as tarefas múltiplas em comparação com a TS, enquanto a DT motora causou 

uma redução não significativa na média do comprimento do passo. Houve uma redução 

significativa no tempo de passo, .08m nos indivíduos controle durante as tarefas múltiplas, em 

comparação com a TS, mas não no motor ou DT cognitivas. Em relação a frequência do passo, 

não houveram diferenças significativas entre os dois grupos. 

Em seu artigo Baker et al. (2007) comparou o efeito dos estímulos rítmicos sonoros e 

atencionais, separados e combinados e, a interferência dos mesmos na marcha durante as TS e 

DT. Num total de 27 participantes, sendo o GP (n=15) e o GC composto por indivíduos 

saudáveis pareados por idade (n=12). Foram utilizados 3 tipos de estímulos a serem 

comparados, os participantes foram instruídos em cada um deles: 1) sonoros: caminhar e tentar 

acompanhar a “batida” com o passo; 2) atencionais: caminhar com grandes passos e 3) 

combinados: estímulo sonoro associado a caminhada em passos largos com passos na “batida”.  

As tarefas funcionais foram realizadas com e sem estímulos, cada participante caminhou em 

duas condições diferentes. Tanto na TS quanto na DT, os participantes iniciavam o experimento 

sentados em uma cadeira. Na TS, levantam-se e caminhavam ao longo de 8 metros, parando ao 

tocar um ponto designado na mesa. Na DT iniciavam da mesma maneira, porém, em seguida 

após se levantarem, pegavam uma bandeja com 2 copos com água em uma mesa ao lado da 

cadeira, caminhavam ao longo de 8 metros carregando a bandeja, paravam e colocavam-na num 

determinado ponto em cima de outra mesa. Foram coletados velocidade da marcha (cm/ s), 

amplitude do passo (cm) e cadência/frequência do passo (passos /min), para a coleta das 

variáveis foi utilizado o GAITRite. Houve um efeito significativo do tipo de participante para a 

velocidade da marcha, amplitude do passo e cadência/frequência passo em que o GP caminhou 

consistentemente mais lento, com passos menores, e uma redução da frequência passo em todas 

as condições. Não houve efeito de interação do tipo participante e tipo de sinalização entre os 

2 grupos, o que sugere que, embora o GP caminhou mais lentamente e com pequenos passos, 

eles responderam em um modo semelhante aos tipos de condições e estímulos.  



59 
 

A velocidade da marcha durante a TS, com estímulo atencional resultou em um aumento 

significativo comparado ao baseline, e a marcha sem estímulos. A combinação dos estímulos 

(sonoras e atencionais) foram igualmente efetivas, porém não mostrou um aumento ao adicionar 

a estímulos sonora. O estímulo sonoro reduziu a velocidade da marcha durante a TS, mas esta 

mudança não foi significativa. Na DT, houve um aumento significativo similar para os 

estímulos atencionais e combinadas. O estímulo sonoro aumentou a velocidade, mas não 

significativamente. A amplitude do passo durante a TS apresentou um aumento significativo de 

aproximadamente 15% nos estímulos atencionais e combinadas, mas não houve diferença entre 

elas. Embora o estímulo sonoro tenha causado um pequeno aumento na amplitude do passo, 

este não foi significativo, a mesma resposta foi vista na DT, com aumento significativo na 

amplitude do passo (15 a 17%) para o estímulo atencional e combinados e um pequeno e não 

significante aumento no estímulo sonoro. A frequência do passo foi reduzida durante a TS 

somente no estímulo atencional (6%). Os estímulos combinados e estímulo sonoro causaram 

uma pequena redução, mas não significativa. Nas condições de DT, tanto o estímulo combinado 

quanto a estímulo atencional causaram uma redução significativa de aproximadamente 6%, 

mais uma vez o estímulo sonoro apresentou uma redução não significativa.  

  Rochester et al. (2010) realizaram um ensaio utilizando três tipos de estímulos externos 

(auditivos, visual e somato-sensorial). Neste estudo, os autores definiram aprendizagem motora 

como aquisição, automaticidade e retenção da (s) habilidade (s). As três tarefas foram 

estabelecidas: TS (aquisição), DT (automação) e retenção (resultante dos resultados em uma 

sessão) com uma TS e DT. Participaram do estudo 153 pacientes com DP, divididos em dois 

grupos, o grupo “cedo” (GC; n= 76) recebeu 3 semanas desta intervenção imediatamente e 

posteriormente tornou-se o grupo controle; o outro grupo “tardio” (GL; n=77) inicialmente 

como grupo controle e 3 semanas mais tarde, sofreu intervenção. Houve tempo sem intervenção 

(follow up) de seis semanas, totalizando doze semanas. Os pacientes estavam na fase “ON” da 

medicação e utilizaram acelerômetros para registrar a velocidade da marcha (m/s), 

comprimento do passo (m) e cadência/ frequência do passo (passos/min), usando 3 sinais 

rítmicos externos, (1) auditivos, (2) visual e (3) somato-sensorial durante TS e DT. A 

velocidade e o comprimento do passo aumentaram significativamente, com todos os estímulos 

sensoriais, tanto para a TS, como na DT. Estes efeitos (retenção) foram mantidos ao longo do 

tempo. 

Os mecanismos pelos quais os estímulos visuais melhoram a qualidade da marcha em 

pacientes com DP ainda não foram bem esclarecidos. É descrito que a depleção de dopamina 

no núcleo estriado na DP envolve os mecanismos de condução interna que regem a marcha 
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automática, predispondo a doentes a serem mais suscetíveis aos estímulos externos que 

funcionam como mecanismos de condução extrínsecos que operam a um nível cortical. No 

mesmo sentido, sabe-se o papel dos gânglios da base no controle motor (movimento espaço-

temporal e ajustes de seleção no programa motor) e suas alterações afetam movimentos muito 

lentos e incompatíveis. A hipótese mais aceita de como melhorar os guias sensoriais, tais 

movimentos na DP postulam que esses estímulos ao atingir o córtex pré-motor e área motora 

suplementar "bypasseando" para os gânglios basais, compensam o déficit do próprio 

mecanismo (Jahanshahi et al., 1995; Brooks, 1999). Além disso, os estímulos externos, tais 

como a exibição de linhas no solo, poderia ter um efeito sobre os mecanismos atencionais do 

paciente e a execução de movimentos que exigem mais planejamento (Lewis, 2011). 
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12. REFLEXÃO FINAL 

 

Considerando a apresentação e análise feitas dos trabalhos analisados nesta secção do 

trabalho, parece-nos, neste momento adequado reforçar o objetivo inicial do trabalho de realizar 

uma revisão sistemática da literatura que permita analisar a tendência dos resultados dos efeitos 

da intervenção da DT nos déficits apresentados pelos pacientes com Doença de Parkinson 

idiopática, e elaborar a discussão final que adiante apresentamos. 

A presente RS encontrou 11 artigos de qualidade metodológica variável e com 

diferentes intervenções de DT como a dança, música, estímulos auditivos, visuais e somato-

sensoriais. Foram também diferentes os instrumentos motores e cognitivos que avaliaram os 

efeitos da DT nestes pacientes, como a velocidade da marcha, comprimento do passo, cadência, 

equilíbrio, cognição, aprendizagem, e destreza de membros superiores. 

Dos 11 artigos usados nesta revisão, 5 utilizaram marcadores externos como estímulos 

visuaise/ou sonoros durante a marcha (Rochester, et al., 2004; Galletly & Brauer, 2005; Baker, 

Rochester, & Nieuwboer, 2007; Rochester, et al., 2010; Fok, Farrell, & McMeeken, 2012); 2 

utilizaram a música como estímulo externo e a marcha como tarefa motora  (Brown et al., 2009; 

Bruin et al., 2010), 1 além da marcha, o ciclismo eo controle postural como tarefas motoras e a 

fluência verbal como tarefa cognitiva (Yogev-Seligmann, Giladi, Gruendlinger, & Hausdorff, 

2013), 2 utilizaram a dança Tango como intervenção (Duncan & Earhart, 2012, 2014) e 1 a 

destreza de MMSS mais a vocalização de nomes próprios femininos (Teixeira & Alouche, 

2007). 

Como já era esperado, nos trabalhos em que controles saudáveis foram   utilizados, estes 

mostraram um efeito negativo da DT na maioria dos instrumentos usados tanto nas avaliações 

cognitivas quanto motoras. Porém quando comparados a controles parkinsonianos, notou-se 

resultados positivos nas avaliações motoras como velocidade da marcha, 

amplitude/comprimento do passo e UPDRS III e não motoras como UPDRS I e II. Estas 

melhoras foram mostradas não só imediatamente e a cutro prazo após as intervenções, mas 

também a longo prazo quando praticados periodicamente, reduzindo assim os déficits 

apresentados por estes pacientes, sugerindo não só um efeito positivo agudo como crônico da 

DT.
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13. LIMITAÇÕES 

 

Esta RS apresenta as seguintes limitações. Primeiramente foram incluídos somente 

trabalhos publicados em inglês e português não sendo incluídos publicações em anais de 

congressos ou resumos manuscritos sem acesso ao texto integral. Em segundo lugar, as 

diferenças metodológicas e os diferentes instrumentos utilizados nos artigos desta revisão 

tornaram-se um fator limitante para a análise dos mesmos. Portanto são necessários mais 

estudos com o intuito de justificar e compreender o(s) tipo(s) de dupla tarefa mais adequado(s) 

na reabilitação da marcha, equilíbrio e cognição e seu impacto na qualidade de vida destes 

pacientes.  
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14. CONCLUSÃO 

 

Nas RS anteriores que abordaram os efeitos da DT na DP, limitaram-se a abordar de 

maneira restrita os efeitos das intervenções. Nieuwboer et al. (2009) sobre a possibilidade de 

aprendizagem motora, Muñoz-Hellín et al. (2013) pesquisou a eficácia dos estímulos 

somatossensorias sobre o freezing, Kelly et al. (2012) e e Marinho et al. (2014) analisaram o 

impacto da DT na marcha. Nesta RS, abordamos de maneira mais abrangente os efeitos da DT, 

sendo esses na marcha, no equilíbrio, na aprendizagem motora e na destreza dos membros 

superiores e analisamos em separado as diversas intervenções quanto ao tipo de estímulo 

utilizado (auditivos, visuais, somatossensoriais). Não nos restringimos apenas a trabalhos que 

utilizaram GC com a doença, mas também a controles pareados, mesmo sabendo dos resultados 

negativos dos pacientes com DP em comparação a controles saudáveis. 

De acordo com os estudos analisados nesta revisão, a utilização da DT e as diferentes 

tipos de intervenções utilizadas (dança, estímulos sonoros, visuais e somato-sensoriais), 

apresentaram melhora nos aspectos motores e cognitivos em comparação aos controles com 

DP, porém como já esperado, quando comparados a controles saudáveis, estas melhoras não 

aconteceram. 

A utilização de estímulos externos em alguns casos parece diminuir a interferência da 

tarefa adicional em melhoria principalmente no padrão da marcha e de suas variáveis como 

velocidade e comprimento do passo. O treinamento contínuo da DT parece retardar os avanços 

deletérios do parkinsionismo comparados aos controles que permaneceram realizando as suas 

atividades normais. Porém tratando-se de uma doença neurodegenerativa, onde os avanços são 

inevitáveis, esta intervenção parece ser uma alternativa não farmacológica na melhora da 

qualidade de vida destes pacientes. Desta maneira se faz necessário mais estudos para 

determinar quais os tipos de intervenção mais apropriadas para a melhora não só nos padrões 

da marcha, mas também outros déficits apresentados por estes pacientes. 

 



 

 
 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS  

BIBLIOGRÁFICAS 
 

___________________________________________________________________ 

EFEITO DA DUPLA TAREFA EM PACIENTES COM DOENÇA DE PARKINSON IDIOPÁTICA



 

66 
 

15. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Abbott, R., Petrovitch, H., & White, L. (2001). Frequency of bowel movements and the future 

risk of Parkinson’s disease. Neurology, n. 57, p.456–62. 

Allen, N. E. (2009). Bradykinesia, muscle weakness and reduced muscle power in Parkinson's 

disease. Mov. Disorders, 1344-51. 

Andrade, F. L., & Ferraz, B. H. (2003). Quadro Clínico. Em M. S. Meneses, & H. A. Teive, 

Doença de Parkinson (pp. 80-90). Curitiba: Guanabara Koogan. 

Andrade, L. P., Rinaldi, N. M., Coelho, F. G., Tanaka, K., Stella, F., & Gobbi, L. B. (2014). 

Dual task and postural control in Alzheimer’s and Parkinson’s disease. Motriz, Rio 

Claro, v.20, n.1, p.78-84. 

Ashburn, A., Stack, E., Pickering, R. M., & Ward, C. D. (2001). Predicting fallers in community 

based sample of people in Parkinson's disease. Gerontology, 47: p. 277-281. 

Autere, J. M. (2000). Familial aggregation of Parkinson's disease in a Finnish population. J 

Neurol Neurosurg Psychiatry, v. 69, n. 1, p. 107-9,. 

Baker, K., Rochester, L., & Nieuwboer, A. (2007). The Immediate Effect of Attentional, 

Auditory, and a Combined Cue Strategy on Gait During Single and Dual Tasks in 

Parkinson’s Disease. Arch Phys Med Rehabil, vol. 8, p.1593-99. 

Barbosa, E. R., & Sallem, F. (2005). Doença de Parkinson - Diagnóstico. Revista de 

Neurociências, v13, n3, p. 158-165. 

Barbosa, E. R., & Sallem, F. S. (2005). Doença de Parkinson - Diagnóstico. Revista 

Neurociências, 13(3), 158-165. 

Barbosa, J. M., Prates, B. B., Gonçalves, C. F., Aquino, A. R., & Parentoni, A. N. (2008). Efeito 

da realização simultânea de tarefas cognitivas e motoras no desempenho funcional de 

idosos da comunidade. Fisioter Pesqui, 15(4):374-9. 

Berbeu, H., Fung, J., Leroux, A., & Ladoceur, M. (2002). A review of the adaptability and 

recovery of locomotion after spinal cord injury. Prog. Brain Revis, 137: 9-25. 

Bergman, H., & Deuschl, G. (2002). Pathophysiology of Parkinson's disease: from clinical 

neurology to basic neuroscience and back. Mov Disord, v. 17 Suppl 3, p. S28-40. 



 

67 
 

Bertolucci, P. H., Brucki, S. M., Campacci, S. R., & Juliano, Y. (1994). The Mini-Mental State 

Examination in a general population: impact of educational status. Arq Neuropsiquiatr, 

52(1):1–7. 

Birkmayer, W., & Hornykiewicz, O. (1961). The L-3,4-dioxyphenylalanine (DOPA)-effect in 

Parkinsonakinesia. Wien Klin Wochenschr, v. 73, p. 787-8,. 

Bloem, B. R., Grimbergen, Y. M., Van Dijk, J. G., & Munneke, M. (2006). The “posture 

second” strategy: a review of wrong priorities in Parkinson’s disease . J Neurol Sci, 

n.248, p.196-204. 

Bond, J. M., & Morris, M. (2000). Goal-directed secondary motor tasks: their effects on gait in 

subjects with Parkinson disease. Arch Phys Med Rehabil, n.81; p.110-6. 

Bowen, A., Wenman, R., Mickelborough, J., Foster, J., Hill, E., & Tallis, R. (2001). Dual-task 

effects of talking while walking on velocity and balance following a stroke. Age Aging, 

30(4):319-23. 

Braak, H., Del Tredici, K., Rüb, U., de Vos , R. A., Jansen Steur , E. N., & Braak, E. (2003 - 

a). Staging of brain pathology related to sporadic Parkinson's disease. Neurobiol Aging, 

v. 24, n. 2, p. 197-211,. 

Braak, H., Del Tredici, K., Rub, U., de Vos, R. A., Jansen Steur, E. N., & Braak, E. (2003). 

Staging of brain pathology related to sporadic Parkinson's disease. Neurobiol Aging, 24, 

p. 197-211. 

Braak, H., Rub, U., Gai, W. P., & Del Tredici, K. (2003). Idiopathic Parkinson's disease: 

possible routes by which vulnerable neuronal types may be subject to neuroinvasion by 

an unknown pathogen. J Neural Transm, v. 110, n. 5, p. 517-36. 

Brauer, S. G.; Woollacott, M. H.; Lamont, R.; Clewett, S.; O’Sullivan, J.; Silburn, P.; Mellick, 

G. D.; Morris, M. E. (2011). Single and dual task gait training in people with 

Parkinson’s Disease: A protocol for a randomised controlled trial. BMC Neurology, 

n.11, p.2-6. 

Bronte-Stewart, H., Minn, A., & Rodrigues, K. e. (2000). Postural instability in idiopathic 

Parkinson’s disease: the role of medication and unilateral pallidotomy. Brain., n.25, p. 

2100–114. 

Brooks, D. J. (1997). PET and SPECT studies in Parkinson's disease. Baillieres Clin Neurol, v. 

6, n. 1, p. 69-87. 



 

68 
 

Brooks, D. J. (1998). The early diagnosis of Parkinson's disease. . Ann Neurol, v. 44, n. 3 Suppl 

1, p. S10-8. 

Brooks, D. J. (1999). Functional imaging studies in Parkinson’s disease. Em P. Lewitt, & W. 

Oerfel, Parkinson’s disease. The treatment options (pp. 21-28). Londres: Martin Dunitz. 

Brown, L. A., Bruin, N., Doan, J. D., Suchowersky, O., & Hu, B. (2009). Novel Challenges to 

Gait in Parkinson’s Disease: The Effect of Concurrent Music in Single- and Dual-Task 

Contexts. Arch Phys Med Rehabil, p. 1579-83. 

Brown, R. G., & Marsden, C. D. (1988). An investigation of the phenomenon of “set” in 

Parkinson’s disease. Mov Disord , n.3, p.152-61. 

Bruin, N., Don, J. B., Turnbull, G., Suchowersky, O., Bonfield, S., & Hu, B. (2010). Walking 

with music is a safe and viable tool for gait training in PD:The effect of a 13-week 

feasibility study on single and dual task walking. Parkinson's Disease, 1-9. 

Burke, R. E. (1998). Programmed cell death and Parkinson’s disease. Mov Disord 13, suppl. 

1:17-23. 

Campos, I., Pinheiro, J. P., Branco, J., & Figueiredo, P. (2009). Evidências na Reabilitação do 

Doente Parkinsónico. Revista da Sociedade Portuguesa de Medicina Física e de 

Reabilitação, vol 18,nº 2, ano 17, p. 29-32. 

Cândido, D. P., de Luca Cillo, B. A., Fernandes, A. S., Nalesso, R. P., Jakaitis, F., & dos Santos, 

D. G. (2012). Análise dos Efeitos da Dupla Tarefa na Marcha de Pacientes com Doença 

de Parkinson: Relato de Três Casos. Rev Neurocienc, 1-6. 

Cano-De-La-Cuerda, R. e. (2010). Is there muscular weakness in Parkinson's disease? Am J 

Phys Med Rehabil, 70-76. 

Cardoso, F. (2003). Complicações motoras e não motoras da Levodopoterapia em Doença de 

Parkinson. Em M. MENESES, & H. TEIVE, Doença de Parkinson (pp. 209-218). 

Coritiba: Guanabara Koogan. 

Chang, Y. Y., Kwan, H. L., Ming, H. H., Ruey, M. W., Tung, W. L., & Chia, H. L. (2011). 

Effects of Virtual Reality–Augmented Balance Training on Sensory Organization and 

Attentional Demand for Postural Control in People With Parkinson Disease: A 

Randomized Controlled Trial. Physical Therapy, n.6, v. 91, p. 862-74. 



 

69 
 

Chaudhuri, K. R. (2006). Non-motor symptoms of Parkinson's disease: diagnosis and 

management. Lancet Neurol, v. 5, n. 3, p. 235-45,. 

Cho, B., Ku, J., Jang, D., & et., a. (2002). The effect of virtual reality cognitive training for 

attention enhancement. Cyberpsychol, n.5, p,129 –137. 

Conradsson, D., Löfgren, N., Ståhle, A., Hagströmer, M., & Franzén, E. (2012). A novel 

conceptual framework for balance training in Parkinson’s disease-study protocol for a 

randomised controlled trial. BMC Neurology, p.1-10. 

Copovilla , A. S., Assef, A. S., & Cozza, H. P. (2007). Avaliação neuropsicolágica das funções 

executivas e relação com desatenção e hiperatividade. Aval psic, 6 (6), 51-60. 

Cotzias, G. C., Papavasiliou, P. S., & Gellene, R. (1969). L-dopa in parkinson's syndrome. N 

Engl J Med., v. 281, n. 5, p. 272,. 

Dauer, W., & Przedborski, S. (2003). Parkinson's disease: mechanisms and models. Neuron, v. 

39, n. 6, p. 889-909. 

Diaz, N. L., & Waters, C. H. (2009). Current strategies in the treatment of Parkinson's disease 

and a personalized approach to management. Expert Rev Neurother,, 9, 1781-1789. 

Dorsey, E. R., Constantinescu, R., Thompson, J. P., Biglian, K. M., Holloway, R. G., & 

Kiebutz. (2007). Projected number of people with Parkinson disease in the most populos 

nations, 2005 through 2030. Neurology, 68(5): 384-6. 

Downs, S., & Black, N. (1998). The fiasibility of creating a check list for a assessment of the 

methodological quality both of randomised studies of health care interventions. Journal 

of Epideniology Community Health, 377-384., 377-384. 

Dubois, B., Slachevsky, A., Litvan, I., & Pillon, B. (2000). The FAB: a frontal assessment 

battery at bedside. Neurology, n. 55, p. 1621-26. 

Duncan, R. P., & Earhart, G. M. (2012). Controlled Trial of Community-Based Dancing to 

Modify Disease Progression in in Parkinson Disease. Neurorehabil Neural Repair, 132-

143. 

Duncan, R. P., & Earhart, G. M. (2014). Are the Effects of Community-Based Dance on 

Parkinson Disease Severity, Balance, and Functional Mobility Reduced with Time? A 

2-Year Prospective Pilot Study. The Journal of Alternative and Complementary 

Medicine, v.20, n.10, pp. 757–63. 



 

70 
 

Durmus, B. e. (2010). Lower extremity isokinetic muscle strength in patients with Parkinson's 

disease. Clin Neurosci, Clin Neurosci, v. 17, n. 7, p. 893-6, 2010. 

Earhart, G. M. (2009). Dance as therapy for individuals with Parkinson disease. Eur J Phys 

Rehabil Med., n. 45,p.231–38. 

Fahn, S. (1987). Members of the UPDRS Developmental Committee. Em S. Fahn, C. D. 

Marsden, D. B. Calne, & M. Goldstein, Recent developments in Parkinson’s disease, 

(pp. 153-63). Florham Park,: Macmillan Health Care Information. 

Falvo, M. J., Schilling, B. K., & Earhart, G. M. (2008). Parkinson's disease and resistive 

exercise: rationale,review, and recommendations. Mov Disord, v. 23, n. 1, p. 1-11. 

Fellipe, L. A., Oliveira, R. T., Garcia, M., Silva-Hamu, T. D., Santos, S. S., & Christofoletti, 

G. (2014). Funções executivas, atividades da vida diária e habilidade motora de idosos 

com doenças neurodegenerativas. J Bras Psiquiatr. , n.63(1),p. 39-47. 

Fok, P., Farrell, M., & McMeeken, J. (2012). The effect of dividing attention between walking 

and auxiliary tasks in people with Parkinson’s disease. Human Movement Science, 

n.31,p. 236–246. 

Fraizer, E. V., & Mitra, S. (2008). Methodological and interpretive issues in posture-cognition 

dual-tasking in upright stance. Gait and Posture, 27, 271–279. 

Franchignoni, F., Horak, F., Godi, M., Nardone, A., & Giordano, A. (2010). Using 

psychometric techniques to improve the Balance Evaluation Systems Test: the mini-

BESTest. J Rehabil Med., 42:323-331. 

Frazzitta, G., Maestri, R., Uccellini, D., Bertolli, G., & Abelli, P. (2009). Rehabilitation 

treatment of gait in patients with Parkinson´s disease with freezing: a comparison 

between two physical therapy protocols using visual and auditory cues with or without 

treadmill training. Mov Disord, 24:,1139-1143. 

Galhardo, M., Amaral, A., & Vieira, A. (2009). Caracterização dos distúrbios cognitivos na 

doença de Parkinson. Rev. CEFAC, 251-257. 

Galletly, R., & Brauer, S. G. (2005). Does the type of concurrent task affect preferred and cued 

gait in people with Parkinson’s disease? Australian Journal of Physiotherapy, v.51, 

p.175-180. 



 

71 
 

Galvan, A., & Wichmann, T. (2008). Pathophysiology of parkinsonism. Clin Neurophysiol, v. 

119, n. 7, p. 1459-74. 

Georgiou, N., Iansek, R., Bradshaw, J. L., Phillips, J. G., Mattingley, J. B., & Bradshaw, J. A. 

(1993). An evaluation of the role of internal cues in the pathogenesis of parkinsonian 

hypokinesia. Brain , n.116(Pt 6), p.1575-87. 

Gibbs, W. G., & Lees, A. J. (1994). Pathological clues to the cause of Parkinson’s disease. Em 

C. D. Marsden, & S. Fahn, Movement disorders 3 (pp. 93-101.). Oxford: Butterworth-

Heinemann Ltd. 

Giladi, N., & Hausdorff, J. M. (2006). The role of mental function in the pathogenesis of 

freezing of gait in Parinkinson´s disease. J Neurol Scl, 248:173-6. 

Giladi, N., Shabtai, H., Simon, E. S., Biran, S., Tal, J., & Korczyn, A. D. (2000). Construction 

of freezing of gait questionnaire for patients with Parkinsonism. Parkinsonism Relat 

Disord, 6: 165-170. 

Goetz, C. G., & Bonduelle, M. (1995). Charcot as therapeutic interventionist and treating 

neurologist. Neurology, v. 45, n. 11, p. 2102-6, 1995. 

Goetz, C. G., Tilley, B. C., Shaftman, S. R., & al, e. (2008). Movement Disorder Society-

sponsored revision of the Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (MDS-UPRDS): 

scale presentation and clinimetric testing results. Mov Disord., 23, pp. 2129-2170., 

n.23:p. 2129-2170. 

Golbe, L. I., & Langston, J. W. (1993). The etiology of Parkinson’s disease: New directions for 

research. Em J. Jankovic, & E. Tolosa, Parkinson’s disease and Movement disorders, 

second edition. (pp. 93-101). Baltimore: Williams & Wilkins. 

Gomes de Araújo, T. (2012). Análise elétromiográfica de músculos do membro inferior em 

pacientes com doença de Parkinson durante a realização do pull test. Dissertação de 

Mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Medicina, Porto 

Alegre. 

Greenamyre, J. T., & Hastings, T. G. (2004). Biomedicine. Parkinson´s divergent case, 

convergent mechanisms. . Science, 1120-1122. 

Grice, K. O., Vogel, K., Le, V., Mitchell, A., Muniz, S., & Vollmer, M. A. (2003). Adult norms 

for a commercially available Nine Hole Peg Test for finger dexterity. Am J Occup Ther., 

57: pp. 570-73., pp. n.57, p. 570-73. 



 

72 
 

Hackney, M. A., & Earhart, G. M. (2009). Effects of dance on movement control in Parkinson’s 

disease: a comparison of Argentine tango and American ballroom. J Rehabil Med, 

41:475-481. 

Hamani, C., & Lozano, A. M. (2003). Physiology and pathophysiology of Parkinson's disease. 

Ann N Y Acad Sci, v. 991, p. 15-21. 

Hely, M. A. (2005). Sydney Multicenter Study of Parkinson's disease: non-L-dopa-responsive 

dominate at 15 years. Mov Disord, v. 20, n. 2, p. 190-9, 2005. Mov Disord, v. 20, n. 2, 

p. 190-9. 

Hoern, M. M., & Yarh , M. D. (1967). Parkinsionism: onset, progression and mortality. . 

Neurology, v. 17, n. 5, p. 427-42. 

Horak, F. B., & King, L. A. (2009). Delaying Mobility Disability in People with Parkinson 

Disease Using a Sensorimotor Agility Exercise Program. Phys Ther, 89:384-93. 

Hughes, A. J. (1992). Accuracy of clinical diagnosis of idiopathic Parkinson's disease: a clinico-

pathological study of 100 cases. J Neurol Neurosurg Psychiatry, v. 55, n. 3, p. 181-4. 

Hughes, A. J., Daniel, S. E., Kilford, L., & Lees, A. J. (1992). Acuracy of clincal diagnosis of 

idiopatic Prakinson's disease: a clinical pathological study of a 100 cases. Journal of 

Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, v.55, p 181-184. 

Hui, I. M., Wen, J. H., & Ken, C. L. (2009). The effects of two different auditory stimuli on 

functional arm movement in persons with Parkinson's disease: a dual-task paradigm. 

Clin Rehabil, n. 23, p. 229-37. 

Jahanshahi, M., Jenkins, I., Brown, R., Marsden, C., Passingham, R., & Brooks, D. (1995). 

Self-initiated versus externally triggered movements. I. An investigation using 

measurement of regional cerebral blood flow with PET and movement- 

relatedpotentials in normal and Parkinson’s disease subjects. Brain, n.118, p.913–33. 

Jahanshahi, M., Jenkins, I., Brown, R., Marsden, C., Passingham, R., & Brooks, D. (1995). 

Self-initiated versus externally triggered movements. I. An investigation using 

measurement of regional cerebral blood flow with PET and movement- 

relatedpotentials in normal and Parkinson’s disease subjects. Brain, pp. n.118, p.913–

33. 

Jenner, P. (1998). Oxidative mechanisms in nigral cell death in Parkinson’s disease. Moviment 

Disorders, 13 (supll), 23-24. 



 

73 
 

Joel, D., Zohar, O., Afek, M., Hermesh, H., Lerner, L., Kuperman, R., . . . Inzelberg, R. (2005). 

Impaired procedural learning in obsessive–compulsive disorder and Parkinson’s 

disease, but not in major depressive disorder. Behavioural Brain Research , n.157, p. 

253–63. 

Johannsen, L., Li, K. Z., Chechlacz, M., Bibi, A., Kourtzi, Z., & Wing, A. M. (2013). Functional 

neuroimaging of the interference between working memory and the control of periodic 

ankle movement timing. Neuropsychologia, 51(11):2142-53. 

Junior, C. M., & Melo, L. B. (2011). Integração de três conceitos: Função Executiva, Memória 

de Trabalho e Aprendizado. Psicologia: Teoria e Pesquisa , 27, n. 3, p. 309-314. 

Kang, G. A., Bronstein, J. M., Masterman, D. L., Redelings, M., Crum, J. A., & Ritz, B. (2005). 

Clinical characteristics in early Parkinson’s disease in a central California population-

based study. Movement Disorders, 20, n 9, 113-42. 

Kelly, E. L., & Rajesh, P. (2011). The Impact and Management of Nonmotor Symptoms of 

Parkinson’s Disease. Am J Manag Care, n17:s308-314. 

Kelly, S. W., Jahanshahi, M., & Dirnberger, G. (2004). Learning of ambiguous versus hybrid 

sequences by patients with Parkinson’s disease. Neuropsychologia , n.42, p. 1350–57. 

Kelly, V. E., Eusterbrock, A. J., & Shumway-Cook, A. (2012). A Review of Dual Task Walking 

Deficits in People with Parkinson's Disease: Motor and Cognitive Contributions, 

Mechanisms, and Clinical Implications. Parkinson’s Disease, 1-14. 

Lang, A. E., & Lees, A. (2002a). Surgical Treatment for Parkinson's disease: deep brain 

surgery. Movement Disorders, 17 (suppl.4):128-147. 

Lang, A. E., & Lees, A. (2002b). Surgical Treatment for Parkinson's disease: deep brain 

surgery. Movement Disorders, 17(suppl.4): 148-155. 

Lang, A. E., & Lozano, A. M. (1998). Parkinson's disease. Second of two parts. N Engl J Med, 

v. 339, n.16, p. 1130-43. 

Lewis, S. J. (2011). Commentary: an evaluation of mechanisms underlying the influenceof step 

cues on gait in Parkinson’s disease. J Clin Neurosci., n.18, p. 803-25. 

Lezak, M. D. (1995). Neuropsychological assessment. Nova York: Oxford University Press, 

Inc. 



 

74 
 

Liberati, A., Altman, D. G., Tetzlaff, J., Mulrow, C., Gotzscge, P. C., Ioannidis, J. P., . . . Moher, 

D. (2009). The PRISMA Statement for Reporting Systematic Reviews and Meta-

Analyses of Studies That Evaluete Health Care Interventions: Explanation and 

Elaboration. Annals of Internal Medicine, 151(4), w65-89. 

Lim, I., van Wegen, E., de Goede, C., Duetekom, M., Nieuwboer, A., Willems, A. M., . . . 

Kwakkel, G. (2005). Effects of external rhythmical cueing on gait in patients with 

Parkinson's disease: a systematic review. Clin. Rehabil., n,19, p. 695–713. 

Lin, I., Van Wegen, E., Jones, D., Rochester, L., Nieuwboer, A., Willems, A. M., . . . Kwakkel, 

G. (2010). Does cueing training improve physical activity in patients with Parkinson’s 

disease? Neurorehabil Neural Repair., 24:469-477. 

Maciel, M. A., Silva, A. S., Cyrillo, F. N., Santos, S., & Torriani-Pasin, C. (2014). Impact of 

Dual Task on Parkinson’s Disease, Stroke and Ataxia Patients’ Gait: A Comparative 

Analysis. Psicologia: Reflexão e Crítica, n. 27(2),p. 351-57. 

Marinho, M. S., Chaves, P. d., & Tarabal, T. d. (2014). Dupla-tarefa na doença de Parkinson: 

uma revisão sistemática de ensaios clínicos aleatorizados. Rev. Bras. Geriatr. Gerontol., 

17(1):191-199. 

Marsden, C. D. (1983). Neuromelanin and Parkinson's disease. J Neural Transm Suppl, v. 19, 

p. 121-41. 

Martin, J. (1967). The basal ganglia and posture. . Londres: Pitman. 

Matthews, A., Garry, M. I., Summers, J., & Martin, F. (2006). Neural correlates of performance 

trade-offs and dual task interference in bimanual coordination: an ERP investigation. 

Neurosci Lett, 400;:172-6. 

McKee, K. E., & Hackney, M. E. (2014). The Four Square Step Test in individuals with 

Parkinson’s disease: Association with executive function and comparison with. 

NeuroRehabilitation, n.35, p. 279–89. 

Mirelman, A.; Maidan, I.; Herman, T.; Deutsch, J. E.; Giladi, N.; Hausdorff, J. M. (2011). 

Virtual Reality for Gait Training: Can It Induce Motor Learning to Enhance Complex 

Walking and Reduce Fall Risk in Patients With Parkinson’s Disease? J Gerontol A Biol 

Sci Med Sci., n.66 p. 234-40. 

Mirelman, A.; Rochester, L.; Reelick, M.; Pelosin, E.; Abbruzzese, G.; Dockx, K.; Nieuwboer, 

A.; Hausdorff, J. M. (2013). V-TIME: a treadmill training program augmented by 



 

75 
 

virtual reality to decrease fall risk in older adults: study design of a randomized 

controlled trial. BMC Neurology, p.2-12. 

Mizuno, Y., Ikebe, S. L., & Hattori, N. (1997). Etiology of Parkinson’s disease. Em R. L. Watts, 

& W. C. Koller, Movement Disorders. Neurologic Principles and Practice (pp. 161-

182). New York: McGraw-Hill. 

Moody, T. D., Chang, G. Y., Vanek, Z. F., & Knowlton, B. J. (2010). Concurrent 

Discrimination Learning in Parkinson’s Disease. Behavioral Neuroscience , n.1,p.1-8. 

Moraes Filho, A. V. (2013). Efeitos do treinamento de força sobre a bradicinesia, força 

muscular e desempenho funcional de indivíduos com Doença de Parkinson. Brasília: 

Biblioteca Central UNB. 

Morris, M. E. (2006). Lcomotor training in people with Parkinson disease. Physical Therapy, 

1426-35. 

Morris, M. E., Watts, J. J., Iansek, R., Jolley, D., Campbell, D., Murphy, A. T., & Martin, C. L. 

(2009). Quantifying the profile and progression of impairments, activity,participation, 

and quality of life in people with Parkinson disease;protocol for a prespective cohort 

study. BMC Geriatrics, (9), 2, p.1-6. 

Muller, V. e. (1997). Short-Term Effects of Behavioral Treatment on Movement Initiation and 

Postural Control in Parkinson's Disease: A Controlled Clinical Study. Movement 

Disorders, 12(3):306-314. 

Muñoz-Hellín, E., Cano-de-la-Cuerda, R., & Miangolarra-Page, J. (2013). Guías visuales como 

herramienta terapéutica en la enfermedad de Parkinson.Una revisión sistemática. Rev 

Esp Geriatr Gerontol., n.48(4), p.190–97. 

Muñoz-Hellín, E., Cano-de-la-Cuerda, R., & Miangolarra-Page, J. C. (2013). Guías visuales 

como herramienta terapéutica en la enfermedad de Parkinson.Una revisión sistemática. 

Rev Esp Geriatr Gerontol., n.48(4):p.190–197. 

Nallegowda, M., Singh, U., Handa, G., & al., e. (2004). Role of sensory input and muscle 

strength in maintenance of balance, gait, and posture in Parkinson’s disease: a pilot 

study. Am J Phys Med Rehabil., n.83, p. 898–908. 

Nasreddine, Z. S., Phillips, N. A., Bedirian , V., Charbonneau, S., Whitehead , V., Collin , I., . 

. . Chertkow , H. (2005). The Montreal cognitive assessment, MoCA: a brief screening 

tool for mild cognitive impairment. J Am Geriatr Soc, n.53, p.695–699. 



 

76 
 

Nieuwboer, A., Kwakkel, G., Rochester, L., van Wegen, E., Willems, A. M., Chavert, F., . . . 

Lim, I. (2007). Cueing training in the home improves gait-related mobility in 

Parkinson's diease: the RESCUE trial. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry, n.78, p. 134-

140. 

Nieuwboer, A., Rochester, L., & Jones, D. (2008). Cueing gait and gait-related mobility in 

patients with Parkinson's disease: developing a therapeutic method based on the ICF. 

Geriatr. Rehabil., n.24 (2),p. 151–65. 

Nieuwboer, A., Rochester, L., Muncks, L., & Swinnen, S. P. (2009). Motor learning in 

Parkinson’s disease: limitations and potential for rehabilitation. Parkinsonism and 

Related Disorders , n.15(S3), p.53-8. 

O’Shea, S., Morris, M., & Iansek, R. (2002). Dual task interference during gait in people with 

Parkinson disease: effects of motor versus cognitive secondary tasks. Phys Ther., n 82: 

p.888-97. 

Ohsugi, H., Ohgi, S., Shigemori, K., & Schneider, E. B. (2013). Differences in dual-task 

performance and prefrontal cortex activation between younger and older adults. BMC 

Neuroscience, 1-9. 

Olanow, C. W., Jenner, P., Tatton, N. A., & Tatton, W. G. (1998). Neurodegeneration and 

Parkinson’s disease. Em J. Jankovic , & E. Tolosa , Parkinson’s disease and Movement 

Disorders (pp. 67-103). Baltimore: Williams & Wilkins. 

Onla-Or, S., & Winstein, C. J. (2008). Determining the optimal challenge point for motor skill 

learning in adults with moderately severe Parkinson’s disease. Neurabil Neural Repair, 

22:385-395., vols. 22:385-395. 

Page, D., & Jahanshahi, M. (2007). Deep Brain Stimulation of the Subthalamic Nucleus 

Improves Set Shifting But Does Not Affect Dual Task Performance in Parkinson’s 

Disease. IEE Tranactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering , v.15, n.. 

2, p. 198-206. 

Pandya, M., Kubu, C. S., & Giroux, M. L. (2008). Parkinson disease: Not just a moviment 

disorder. Clev Journ Med, v 75, n 12, p 856-64. 

Parkinson, J. (1817). An essay on a shaking palsy. Londres: Whittingham and Roland. 



 

77 
 

Pedroso, R., Coelho, F., Santos-Galduróz, R., Costa, J., Gobbi, S., & Stella, F. (2012). Balance, 

executive functions and falls in elderly with alzheimer’s disease (AD): a longitudinal 

study. Arch Gerontol Geriatr , n. 54, p. 348–351. 

Peppe, A., Rinaldi, A., Chiavalon, C., Gasbarra, A., Romeo, R., Pasqualeti, P., & Caltagirone, 

C. (2007). Acta Neurol Scand, n.116, p. 182–89 . 

Perbal, S., Deweer, B., Pillon, B., Vidailhet, M., Dubois, B., & Pouthas, V. (2005). EVects of 

internal clock and memory disorders on duration reproductions and duration 

productions in patients with Parkinson’s disease. Brain and Cognition, n.58, p. 35-48. 

Podsiadlo, D., & Richardson, S. (1991). The timed “Up & Go”: a test of basic functional 

mobility for frail elderly persons. J Am Geriatr Soc, n.39, p.142-48. 

Pursiainen, V. e. (2007). Selegiline and blood pressure in patients with Parkinson's disease. 

Acta Neurol Scand, v. 115, n. 2, p. 104-8. 

Rektor, I., & Bočková, M. (2010). Cognitive Event-Related Potentials and Oscillations in the 

Subthalamic Nucleus. Neurodegenerative Dis 2010;7:160–162, n.7, p.160–62. 

Robichaud, J. A. (2004). Greater impairment of extension movements as compared to flexion 

movements in Parkinson's disease. Exp Brain Res, v. 156, n. 2, p. 240-54. 

Rochester, L., Burn, D. J., Woods, G., Godwin, J., & Nieuwboer, A. (2009). Does Auditory 

Rhythmical Cueing Improve Gait in People with Parkinson’s Disease and Cognitive 

Impairment? A Feasibility Study. Movement Disorders, v. 24, n. 6, p. 839–45. 

Rochester, L., Hetherington, V., Jones, D., Nieuwboer, A., Willems, A., Kwakkel, G., & Van 

Wegen, E. (2004). Attending to the Task: Interference Effects of Functional Tasks on 

Walking in Parkinson’s Disease and the Roles of Cognition, Depression, Fatigue, and 

Balance. Arch Phys Med Rehabil, 1578-85. 

Rochester, L., Katherine, B., Hetherington, V., Jones, D., Willems, A., Kwakkel, G., . . . 

Nieuwboer, A. (2010). Evidence for motor learning in Parkinson's disease: Acquisition, 

automaticity and retention of cued gait performance after training with external 

rhythmical cues. Brain Research, n.1319, p.103-11. 

Rochester, L., Nieuwboer, A., Baker, K., Hetherington, V., Willems, A. M., Chavret, F., . . . 

Jones, I. (2007). The attentional cost of external rhythmical cues and their impact on 

gait in Parkinson’s disease: effect of cue modality and task complexity. J Neural 

Transm, n.114, p. 1243–48. 



 

78 
 

Roland, P. E., & Ziles, K. (1998). Structural divisions in functional fields in the humam cerebral 

cortex. Res Brain Res Rev, 26(2-3):87-105. 

Rubinstein, T., Giladi, N., & Hausdorff, J. (2002). The power of cueing to circumvent dopamine 

deficits: a review of physical therapy treatment of gait disturbances in Parkinson's 

disease. Mov. Disord., n.17(6), p. 1148-60 . 

Sammer, G., Reuter, I., Hullmann, K., Kaps, M., & Vaitl, D. (2006). Training of executive 

functions in Parkinson’s disease. Journal of the Neurological Sciences, n.248, p. 115-

19. 

Santos, F. H. (2004). Funções Executivas. Em V. M. Bueno, Neuropsicologia hoje. São Paulo: 

Artes Médicas. 

Schapira, A. H. (2009). Neurobiology and treatment of Parkinson disease. Trends Pharmacol 

Sci, 41-47. 

Schapira, A. H., & Olanow, C. W. (2004). Neuroprotection in Parkinson Disease: 

Mysteries,Myths, and Misconceptions. JAMA, 291(3):358-364. 

Schoenberg, B., Anderson, D., & Haerer, A. F. (1985). Prevalence of Parkinson's disease in the 

biracial population of Copiah Country, Mississipi. Neurology, v.35, n.6, p. 841-5. 

Schrag, A., Ben-Shlomo, Y., & Quinn, N. (2002). How valid is the clinical diagnosis of 

Parkinson's disease in community? J Neurol Neurosurg Psychiatry v. 73, n. 5, p. 529-

34, v. 73, n. 5, p. 529-34. 

Serrien, D. J., Pogosyan, A. H., & Brown, P. (2004). Cortico-cortical coupling patterns during 

dual task performance. Exp Brain Res, 157(1):79-84. 

Siderowf, A. D., Holloway, R. G., & Stern, M. B. (2000). Cost-effectiveness analysis in 

Parkinson's disease: determining the value of interventions. Mov Disord, v. 15, n. 3, p. 

439-45,. 

Singh, N., Pillay, V., & Choonara, Y. E. (2007). Advances in the treatment of Parkinson's 

disease. Neurobiol, v. 81, n. 1, p. 29-44. 

Smith, E. E., Marshuetz, C., & Geva, A. (2002). Working memory: findings from neuroimaging 

and patients studies. Em J. Grafman, The Frontal Lobes (pp. 55-72). Amsterdam: 

Elsevier. 



 

79 
 

Sousa, A. V., Santiago, L. M., da Silva, R. E., de Oliveira, D. A., Galvão, E. E., & Lindquist, 

A. R. (2014). Influência do treino em esteira na marcha em dupla tarefa em indivíduos 

com Doença de Parkinson: estudo de caso. Fisioter Pesq, n.21, p.291-96. 

Stebbins, G. T., & Goetz, C. G. (1998). Factor structure of the Unified Parkinson's Disease 

Rating Scale: Motor Examination section. Mov Disord, v. 13, n. 4, p. 633-6,. 

Steffen, T., & Seney, M. (2008). Test-retest reliability and minimal detectable change on 

balance and ambulation tests, the 36-item short-form health survey, and the unified 

Parkinson disease rating scale in people with parkinsonism. Phys Ther., 88:733-746., n. 

88: p.733-746. 

Strouwen, C., Molenaar, E. A., Keus, S. H., Münks, L., Munneke, M., Vandenberghe, W., . . . 

Nieuwboer, A. (2014). Protocol for a randomized comparison of integrated versus 

consecutive dual task practice in Parkinson’s disease: the DUALITY trial. BMC 

Neurology, p.2-12. 

Stuss, D. T., & Levine, B. (2002). Adult clinical neuropsychology: lessons from studies of the 

frontal lobes. Annu Rev Psychol, n.53, p.401-433. 

Tamura, I., Kikuch, S., Otsuki, M., Kitagawa, M., & Tashiro, K. (2003). Deficits of working 

memory during mental calculation in patients with Parkinson’s disease. Journal of the 

Neurological Sciences, n.209, p. 19-23. 

Teive, H. A. (2003). Etiopatogenia da Doença de Parkinson. Em M. S. Meneses, & H. A. Teive, 

Doença de Parkinson (pp. 33-37). Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan. 

Teive, H. A., & Meneses, M. S. (2003). Histórico. Em H. A. Teive, & M. S. Meneses, Doença 

de Parkinson (p. 3). Curitiba: Guanabara Koogan. 

Teixeira, N., & Alouche, S. (2007). O desempenho de dupla tarefa na doença de Parkinson. Rev 

Bras Fisioter, 11:127-32. 

Uekermann, J., Daum , I., Bielawski, M., Muhlack , S., Peters , S., & Przuntek , H. (2004). 

Differential executive control impairments in early Parkinson’s disease. J Neural 

Transm, 68:39 – 51 [Suppl.]. 

Visser, J. E., & Bloem, B. R. (2005). Role of the basal ganglia in balance control. Exp Neurol, 

n. 193, p. 504-521. 



 

80 
 

Waterston JA, H. M. (1993). Influence of sensory manipulation on postural control in 

Parkinson’s disease. J Neurol Neurosurg Psychiatr., n. 56; p.1276–81. 

Witt, K., Pulkowski, U., Herzog, J., Lorenz, D., Hamel, W., Deuschl, G., & Krack, P. (2004). 

Deep Stimulation of The Subthalamic Nucleus Improves Cognitive Flexibility but 

Impair Response Inhibition in Parkinson's Disease. Arch Neurol, v.61, p.697-700. 

Yogev-Seligmann, G., Giladi, N., Gruendlinger, L., & Hausdorff, J. M. (2013). The 

contribution of postural control and bilateral coordination to the impact of dual tasking 

on gait. Exp Brain Res, 226:81–93. 

 

 




