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Introdução e objetivos: Pacientes com Doença de Parkinson (DP)
apresentam marcha com redução da velocidade, do comprimento do passo e
da passada. Uma alternativa complementar para a reabilitação é a
Estimulação Mecânica dos Pés (EMP). A EMP é emitida por um dispositivo,
conhecido como Gôndola™ (Gondola Medical Technologies, Suiça) e consiste
na estimulação mecânica de quatro pontos plantares. O objetivo deste
estudo foi avaliar as variáveis espaço-temporais da marcha no paciente com
DP após tratamento com EMP.

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 (PRE), após a 1ª sessão (POS 1), após a 4ª
sessão (POS 4) e após a 8ª sessão (POS 8). As variáveis analisadas foram:
velocidade da marcha, comprimento do passo e da passada. Os dados foram
analisados por ANOVA de medidas repetidas (p<0.05) e pelo teste de Tukey
(post-hoc).

Resultado: Os dois grupos EMP e Placebo não apresentaram diferenças na
condição PRÉ. Após 8 sessões, os pacientes do Grupo EMP apresentaram
melhora de 45.65% na velocidade [F(1,13)=33.72; p=0.00], de 31.55% no
comprimento da passada [F(3,81)=20.04; p=0.00] e de 31.92% no
comprimento do passo [F(3,81)=19.55; p=0.00] em relação a condição PRÉ.
Já os pacientes do Grupo Placebo apresentaram melhora de 12.89% no
comprimento do passo [F(3,93)=6.97; p=0.0002] e de 13.87% no
comprimento da passada [F(3,93)=8.48; p=0.00].

Discussão e conclusão: O Grupo com DP que recebeu o tratamento com
EMP obteve melhora em todos os parâmetros espaço-temporais da marcha.



Estes achados indicam que a intervenção com EMP a longo prazo pode
auxiliar na reorganização da ritmicidade do andar bem como no equilíbrio
dinâmico.
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