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Introdução e objetivos: A Doença de Parkinson (DP) é uma desordem
neurodegenerativa resultante da perda de neurônios do gânglio basal, que
produzem dopamina, importante neurotransmissor envolvido na regulação
do movimento. As características motoras clássicas da DP são bradicinesia,
tremor, rigidez e instabilidade postural. O objetivo desse estudo foi avaliar o
controle postural de pacientes com DP e investigar a sua relação com a
perda de neurônios dopaminérgicos.

Métodos: Este é um estudo piloto descritivo, observacional com
delineamento transversal. 12 pacientes com DP foram submetidos a
avaliação do controle postural através da estabilometria. Os indivíduos
foram avaliados de olhos abertos e olhos fechados quanto ao deslocamento
do Centro de Pressão nos sentidos transversal e longitudinal e quanto a
densidade de oscilação (amplitude média, tempo médio e distância média).
Essas variáveis, juntamente com a avaliação cognitiva, através do Montreal
Cognitive Assessment e a Escala de Estágios de Hoehn e Yahr, foram
relacionadas com a densidade do Transportador Ativo da Dopamina (DAT),
obtidos através do 99mTc-TRODAT-1 (SPECT-CT).

Resultado: Os participantes demonstraram homogeneidade quanto as suas
características, não havendo diferenças significativas na densidade de DAT
dentro dos diferentes estágios da doença ou níveis cognitivos. Nenhuma das
variáveis de controle postural analisadas apresentou correlação significativa
com a densidade de neurônios dopaminérgicos.

Discussão e conclusão: A instabilidade postural está presente nos
indivíduos com DP, com significante aumento da oscilação médio-lateral, mas
a falta de correlação com a densidade de DAT vai ao encontro da observação
clínica, a qual não apresenta melhora significativa no equilíbrio a partir do
tratamento com levodopa, sugerindo envolvimento de vias não-
dopaminérgicas. Os resultados preliminares sugerem que não há correlação



entre as alterações no controle postural de pacientes com DP e a densidade
de DAT.
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