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Introdução. A Doença de Parkinson (DP) é a doença neurodegenerativa mais prevalente no mundo e suas con-
sequências trazem impactos físicos, psicológicos e sociais na saúde do indivíduo acometido. Assim, o estudo de 
novas abordagens terapêuticas torna-se importante para essa população. Objetivos. Conhecer o efeito do treina-
mento cognitivo (TC) no desempenho motor (DM) de circuito multissensorial (CM), na Qualidade de Vida (QV) e nas 
alterações de ondas bioelétricas corticais advindas do estímulo provocado pela intervenção com Biofeedback Res-
piratório (BR). Método. Ensaio clínico randomizado. 05 sujeitos (2 homens, 3 mulheres); idade média 70,60 anos 
(dp=10,8), foram randomizados em 2 grupos. Grupo Experimental (GE): TC de 5 estações do Circuito Multissensorial 
(CM) associado á BR; Grupo Controle (GC) somente treinamento com BR. Intervenção 2 vezes/semana, 24 sessões 
de 30 min. Registrou-se os tempos de execução de cada estação do CM (média de 3 medidas); os resultados dos 
questionários BDI, MM e MDS-UPDRS; o comportamento do percentual de amplitude de ondas corticais no espectro 
de EEG (2 eletrodos de superfície CZ/PZ) antes e depois de cada sessão; comparou-se os dois grupos. Realizou-
se estatística descritiva de medianas e IQ 25-75 e inferencial Teste t de Student. (α≤0,05). Pesquisa aprovada CEP 
Faculdade Ciências Saúde (FS/UnB n. 018114/2015). Resultados. Tempo de execução de cada estação: não 
houve diferença entre os grupos antes/depois do TC; a Estação Marcha (EM) foi diferente nos grupos (p=0,042); GC 
foi diferente nas 5 estações do CM (p=0,000). Questionários: GC apresentou diminuição na média da pontuação do 
MDS, aumento na pontuação do BDI e MM; GE apresentou diminuição na pontuação do BDI, aumento na pontuação 
do MM e MDS.  Bandas de onda cérebro-corticais: verificou- se medianas de %mV de Alfa e Beta que foram diferentes 
antes e depois do TC: Alfa=9,450 (IQ25=9,27/75=10,18) antes do TC e Alfa=10,244 (IQ25=9,48/75=10,49) depois 
do TC; e Beta=25,192 (IQ25=22,28/75=23,35) antes do TC e Beta=22,872 (IQ25=22,21/75= 26,82) depois do TC.  
Conclusão.  Os grupos foram diferentes entre si na EM do CM e na QV. O comportamento das ondas cérebro-
corticais indicou estado de vigília com relaxamento aumentado após TC e estado de atenção diminuído após TC.  As 
24 sessões de treinamento não foram suficientes para melhorar significativamente a qualidade de vida dos indivíduos 
nem o tempo de desempenho de cada estação do CM. 
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