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RESUMO

A doença de Parkinson (DP) é caracterizada neurodegenerativa devido à morte de células nigroestriatais da substância negra. As células 
nigroestriatais produzem o neurotransmissor dopamina. A morte dessas células diminui a liberação do neurotrasmissor dopamina.  A diminuição 
da dopamina gera uma série de sinais e sintomas muitas vezes incapacitantes que englobam a bradicinesia, tremor, rigidez e fraqueza muscular. 
Os avanços tecnológicos presentes no século XXI tem grande impacto no dia a dia da população, aumentando a necessidade da utilização de 
aparelhos tecnológicos, por exemplo, computadores e celulares. Devido às alterações motoras, acredita-se que as pessoas com DP apresentam 
dificuldade no manuseio de computadores. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a velocidade e precisão da digitação em um teclado 
convencional de indivíduos com Doença de Parkinson. O estudo foi realizado no Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte. A amostra foi 
composta por 26 indivíduos, na faixa etária de 40 a 80 anos. Divididos em dois grupos: grupo controle foram alunos, funcionários e idosos do 
Programa da Maturidade do Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte e grupo DP que foram recrutados da Associação dos Parkinsonianos 
de Minas Gerais e da Casa do Parkinsoniano de Minas Gerais; ambos foram submetidos a testes com objetivo de apontar a existência de 
dificuldades em manusear o teclado.  Foram avaliadas duas variáveis: a precisão e a velocidade da digitação. A precisão no teste de digitação é 
uma medida de quantas vezes você digita a ortografia correta de uma palavra, pontuação e espaçamento e é demonstrado em porcentagem. O 
teste de digitação HJ software, avaliou a precisão durante a digitação de um teste pré-definido no tempo determinado, em ambos os grupos. O 
grupo DP apresentou uma precisão da digitação inferior em relação ao grupo controle (grupo controle: 91.38 % ± 1.357 e o grupo DP 77.08 % ± 
5.945, p < 0.05). A velocidade da digitação é o quão rápido você digita. É medido em caracteres por minuto (CPM). O grupo DP apresentou uma 
velocidade da digitação menor em relação ao grupo controle (grupo controle: 147 CPM ± 13.58 e o grupo DP 98.31 CPM ± 13.27, p < 0.05). Os 
indivíduos com DP apresentam uma velocidade e precisão na digitação menor em relação ao grupo controle.
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