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Introdução e objetivos: A marcha na Doença de Parkinson (DP) apresenta
uma diminuição da amplitude de movimento articular em membros
inferiores. Uma alternativa para a reabilitação é a Estimulação Mecânica
dos Pés (EMP), emitida por um dispositivo denominado Gôndola™ (Gondola
Medical Technologies, Suiça), consiste na estimulação mecânica de quatro
pontos plantares. O objetivo foi comparar a amplitude de movimento
articular (AMA) de membros inferiores em pacientes com DP após
tratamento com EMP e EMP Placebo.

Métodos: Ensaio clínico randomizado, controlado, duplo cego
(NCT02594540). CAAE sob o protocolo 48785015.5.0000.5345. Trinta
pacientes com DP (FOG: 14.37±4.16; UPDRS III: 24.96±9.14; H&Y: 2.77
±0.77). Os pacientes com DP foram divididos em 2 grupos: Grupo EMP
(n=15) e Grupo EMP Placebo (n=15). Ambos receberam 8 sessões de EMP,
na fase OFF-Levodopa, a cada 4 dias. A análise cinemática da marcha (BTS
SMART-DX) foi realizada antes (PRÉ), após a 1ª sessão (POS 1), após a 4ª
sessão (POS 4) e após a 8ª sessão (POS 8). A AMA, no plano sagital, foi
analisada em tornozelos, joelhos, quadris e pelve durante a marcha. A
análise foi feita por ANOVA de medidas repetidas (p<0.05) e pelo teste de
Tukey (post-hoc).

Resultado: Os dois grupos EMP e EMP Placebo não apresentaram
diferenças na condição PRÉ. Após 8 sessões de EMP, o Grupo EMP Placebo
apresentou piora na AMA de 1.46 graus nos tornozelos (F3.87=4.056;
p=0.009); melhora de 3.84 graus nos joelhos (F3.87=4.149; p=0.008) e de
3.22 graus nos quadris (F3.87=6.1555; p=0.008). Já o grupo EMP
apresentou melhora na AMA de 3.9 graus nos tornozelos (F3.87=4.710;
p=0.004), de 11.94 graus em joelhos (F3.87=11.511; p=0.001), de 7.88
graus em quadris (F3.87=24.255; p=0.001) e de 0.677 graus em pelve
(F3.87=5.494; p=0.001). Não houve diferença significativa na comparação
entre os grupos EMP e EMP Placebo.



Discussão e conclusão: Os pacientes com DP podem apresentar uma
marcha com passos arrastados, característica relacionada ao freezing e
potencial risco de quedas nessa população. No Grupo EMP, a AMA de todos
os seguimentos dos membros inferiores tiveram melhoria após o tratamento
com EMP, no entanto, não houve diferença significativa na comparação entre
os grupos EMP e EMP Placebo.
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